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1 . Bazinė mokėjimo internetu sistemos schema 

Žemiau pateikiama bazinė mokėjimo internetu sistemos schema. 

Išsirinkęs prekes ar paslaugas, e. parduotuvės pirkėjas suformuoja užsakymą ir pasirenka mokėjimo 

būdą: 

E. parduotuvės programinė įranga suformuoja mokėjimo „1001“ pranešimą bankui ir nukreipia 

mokėtoja į SEB interneto banką (https://e.seb.lt/banklink/in). 
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„1001“ pranešimo pavyzdys: 

VK_SERVICE 

VK_VERSION 

VK_SND_ID 

VK_STAMP 

VK_AMOUNT 

VK_CURR 

1001 

009 

EMXXX 

STAMP1 

1.01 

EUR 

VK_ACC LT007044000000000001 

UAB „Gavėjas“ VK_NAME 

VK_REF Įmoka111 

VK_MSG Atsiskaitymas už prekes ir paslaugas 

E. parduotuvės parašas 

https://atsakymai.internetoparduotuve.lt 

LIT 

VK_MAC 

VK_RETURN 

VK_LANG 

VK_TO_DATE 

VK_TO_TIME 

01.01.2020 

23:59:59 

Pirkėjas prisijungia prie SEB interneto sistemos. 

Prisijungusiam pirkėjui pateikiamas suformuotas mokėjimo nurodymas, kuriame pirkėjas gali pasirinkti 

sąskaitą, iš kurios norėtų atlikti mokėjimą, ir atpažinimo duomenis, jeigu tokius pageidautų perduoti 

gavėjui. 
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Pirkėjui patvirtinus mokėjimo nurodymas priimamas vykdymui ir pirkėjas grąžinamas į e. parduotuvę 

(jos nurodytu URL adresu) kartu su banko suformuotu „1201“ pranešimu, kuris informuoja apie 

vykdymui priimtą mokėjimą. 
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„1201“ pranešimo pavyzdys: 

VK_SERVICE 

VK_VERSION 

VK_SND_ID 

VK_REC_ID 

VK_STAMP 

VK_AMOUNT 

VK_CURR 

1201 

009 

70440 

EMXXX 

STAMP1 

1.01 

EUR 

VK_ACC LT007044000000000001 

VK_REC_NAME 

VK_SND_NAME 

VK_REF 

UAB „Gavėjas“ 

Vardas ir pavardė 

Įmoka111 

VK_MSG Atsiskaitymas už prekes ir paslaugas 

VK_MAC Banko parašas 

VK_LANG LIT 

N VK_AUTO 

SVARBU: „1201“ pranešimas nepatvirtina galutinio mokėjimo įvykdymo, tai tik informavimas, kad 

mokėjimo nurodymas yra priimtas. Galutinis mokėjimo proceso rezultatas parduotuvę pasieks „1101“ 

(mokėjimas sėkmingai įvykdytas) arba „1901“ (mokėjimas atmestas) pranešimais. 

2 . Saugumas 

Duomenys, perduodami iš e. parduotuvės bankui ir banko siunčiami e. parduotuvei, yra elektroniniu 

būdu pasirašyti, ir duomenų gavėjas gali patikrinti pateiktų duomenų teisingumą, t. y. įsitikinti, kad 

duomenys nebuvo pakeisti arba juos siunčia prekybininkas, kuris registruotas banko sistemoje. Parašų 

algoritmai yra aprašyti „Skaitmeninio parašo VK_MAC skaičiavimas“ dalyje. Pasirašydama sutartį, e. 

parduotuvė nurodo sąskaitas, į kurias bus surenkamos pirkėjų lėšos. Papildomam saugumui užtikrinti 

bus naudojamas duomenų sutikrinimo su paslaugų sutartimi algoritmas. 

3 . Atsiskaitymų organizavimas 

Bankas atsiskaitymus negrynaisiais pinigais vykdo visomis dienomis (bet kuriuo paros metu, įskaitant 

savaitgalius ir švenčių dienas). Įvykdžius mokėjimo nurodymą, bankas automatiškai išsiųs e. 

parduotuvei pranešimą („1101“ ar „1901“) apie e. parduotuvės pirkėjo sėkmingą/nesėkmingą 

atsiskaitymą. 

Laiko limito, skirto atsiskaitymui negrynaisiais pinigais, banke nėra, nebent juos nustato pati e. 

parduotuvė naudodama VK_TO_DATE ir VK_TO_TIME laukus. 
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4 . Bendrieji reikalavimai pranešimams 

Pranešimai yra HTTP GET arba POST pranešimai su nustatytais parametrais. Kiekviename pranešime 

nurodomas pranešimo tipas (mokėjimo nurodymas iš e. parduotuvės į banką / sėkmingas apmokėjimas 

iš banko į e. parduotuvę / nesėkmingas apmokėjimas iš banko į e. parduotuvę). Kiekvienas tipas turi 

unikalų parametrų rinkinį bei specialų algoritmą, kaip tokio tipo pranešimą reikia apdoroti. Pagal 

susitarimą, pranešimų apdorojimo algoritmo numeris atitinka pranešimo tipą. 

 Tuščias laukas parodys parametrus, kurie yra reikalaujami šio tipo pranešimams, bet jų nėra 

pateikta pranešime. 

 Pranešimuose naudojamų sumų dešimtosios ir šimtosios dalys turi būti atskiriamos tašku „ . “ 

(ne kableliu). Tūkstančių skyrimas negalimas (t. y. negalima rašyti nei 1.056.579, nei 10,451). 

Jeigu sumos skaičiai nurodomi tik sveikieji, laikoma, kad dešimtųjų ar šimtųjų dalių nėra (t. y. 

10 yra tas pat, kas ir 10.00). 

 

 

 

Datos formatas „DD.MM.YYYY“, pavyzdžiui, 17.02.2005. 

Laiko formatas „hh24:min:sec“, pavyzdžiui, 17:02:59. 

Parametro duomenų ilgis negali būti ilgesnis, nei nustatyta specifikacijoje. Jeigu duomenys 

ilgesni, pranešimas neapdorojamas. 

 Parametrų duomenys gali būti trumpesni nei leistinas maksimalus ilgis. Trūkstamų simbolių 

vietos nėra užpildomos. Tarpai parametro duomenų pradžioje ir pabaigoje neturi būti 

naudojami. 

 

 

Jeigu pranešimas neatitinka specifikacijos ir yra negaliojantis, pranešimas bus neapdorotas. 

Papildomi parametrai, esantys pranešime, bet nesantys šio pranešimo tipo specifikacijoje, yra 

ignoruojami, o pats pranešimas apdorojamas ir priimamas vykdymui. Papildomi parametrai 

negali būti pateikiami parašo dalyje. 

 Operacijos, kurios bus atliekamos pranešimo pagrindu, turi atitikti banko priimtus reikalavimus 

to tipo operacijoms (reikalavimai mokėjimo nurodymams, kt.). 

 Naudojama Windows-1257 kodų lentelė. 

5 . Pranešimai iš e. parduotuvės į banką 

Pranešimai iš e. parduotuvės į banką yra skirti nukreipti bei padėti pirkėjui atlikti operaciją (t. y. pateikti 

mokėjimo nurodymą). Kiekvienas pranešimas atitinka tik vieną tam tikrą tipą. Pateikti parametrai yra 

patikrinami pagal to tipo specifikaciją. Parametrų sąrašas pranešime bei jų išdėstymo tvarka priklauso 

nuo pranešimo tipo. Bankas atsako į tuos pranešimus, kurie reikalauja atsakymo („1001“ tipas) po 

pirkėjo operacijos. 
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6 . Pranešimai iš banko į e. parduotuvę 

Pranešimai iš banko į e. parduotuvę siunčiami, atsakant į gautus e. parduotuvės pranešimus. Atsakymo 

forma yra nustatoma pagal pranešimo tipą. Banko atsakymas pateikia operacijos detales bei 

pranešimą, ar ta operacija buvo sėkminga („1101“ tipas sėkmingo mokėjimo atveju ir „1901“ tipas 

nesėkmingo mokėjimo atveju). 

7 . Skaitmeninio parašo VK_MAC skaičiavimas 

Skaitmeninio parašo VK_MAC reikšmė, naudojama pranešimuose, yra skaičiuojama remiantis sutartu 

algoritmu, VK_VERSION. Šiuo metu naudojama 009 versija. Pasirašymo algoritmas ateityje gali 

keistis, jei bus sukuriami nauji metodai. 

VK_MAC yra siunčiamas kaip vienas užklausos parametrų BASE64 kuoduotėje. Pasirašomų 

parametrų eilutėje nurodomi tik tie laukai, kurių „Eilė paraše“ stulpelyje nurodyti skaitmenys. 

Version 009 
MAC009(x1, x2, …, xn) := RSA(SHA-512(p(x1)||x1||p(x2)||x2||…||p(xn)||xn),d,n) kur: 

• 
• 
• 
• 
• 

|| yra eilučių susiejimo simbolis; 
x1, x2, …, xn yra pranešimo parametrai; 
p yra parametro ilgio funkcija. Rezultatas pateikiamas trijų skaičių eilute 
d yra slapta RSA eksponentė; 
n yra RSA modulus. 

8 . Pranešimų specifikacijos 

"1001" pranešimas 

E. parduotuvė siunčia bankui duomenis apie mokėjimo nurodymą, kurio pirkėjas negali keisti prisijungęs 

prie interneto banko. 

Eilė paraše Lauko pavadinimas 

VK_SERVICE 

VK_VERSION 

VK_SND_ID 

Lauko aprašymas 

Pranešimo tipas (“1001”) 

Naudojamas kodavimo algoritmas (“009”) 

Užklausos prekybininko ID numeris, suteiktas banko 

sudarius paslaugos sutartį 

Ilgis 

4 

3 

1 

2 

3 15 

4 

5 

6 

7 

VK_STAMP 

VK_AMOUNT 

VK_CURR 

VK_ACC 

Pranešimo numeris 

Mokėtina suma, šimtosios dalys atskiriamos tašku „.“ 

Valiutos kodas (EUR) 

Lėšų gavėjo sąskaitos numeris (IBAN), numatytas su 

banku sudarytoje paslaugos sutartyje 

Lėšų gavėjo pavadinimas 

35 

17 

3 

20 

8 

9 

VK_NAME 

VK_REF 

70 

35 Mokėjimo unikalus numeris 

1 

- 

0 VK_MSG 

VK_MAC 

Mokėjimo paskirtis 

Koduotas parašas (formuojamas iš aukščiau esančių 

laukų) 

140 

300 

- VK_RETURN HTTPS protokolo URL adresas, kuriuo turėtų būti 

siunčiami banko atsakymai. Šiuo adresu bus siunčiamas 
tiek neautomatinis pranešimas, kai pirkėjas po mokėjimo 

60 
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patvirtinimo grąžinamas į e. parduotuvę, tiek automatinis 
pranešimas. 

- 

- 

VK_LANG 

VK_TO_DATE 

Pageidautina kalba (LIT / ENG / RUS) 

Data (DD.MM.YYYY formatu) 

3 

10 
Nurodoma iki kokios datos mokėjimas turi būti priimamas 

vykdymui. Jeigu laukas nenurodomas, laikoma, kad 
mokėjimas neturi datos limito. 

- VK_TO_TIME Laikas (hh:mm:ss formatu) 8 
Nurodoma iki kurios valandos mokėjimas turi būti 
priimamas vykdymui. Jeigu laukas nenurodomas (bet 

nurodytas VK_TO_DATE), laikoma, kad mokėjimas galioja 
iki nurodytos datos 23:59:59. 

"1201" pranešimas 

Pirkėjui patvirtinus, mokėjimo nurodymas priimamas vykdymui ir pirkėjas grąžinamas į e. parduotuvę 

(jos nurodytu URL adresu) kartu su banko „1201“ suformuotu pranešimu, kuris informuoja apie 

vykdymui priimtą mokėjimą. 

Eilė paraše Lauko pavadinimas 

VK_SERVICE 

VK_VERSION 

VK_SND_ID 

Lauko aprašymas 

Pranešimo tipas (“1201”) 

Naudojamas kodavimo algoritmas (“009”) 

Pranešimo siuntėjo ID (banko kodas – 70440) 

Užklausos prekybininko ID numeris, suteiktas banko 
sudarius paslaugos sutartį 

Ilgis 

4 

3 

15 

15 

1 

2 

3 

4 VK_REC_ID 

5 VK_STAMP Pranešimo numeris, kuris buvo gautas su „1001“ 

pranešimu 

35 

6 

7 

8 

9 

1 

1 

1 

VK_AMOUNT 

VK_CURR 

VK_ACC 

VK_REC_NAME 

VK_SND_ACC 

VK_SND_NAME 

VK_REF 

Mokėtina suma, šimtosios dalys atskiriamos tašku „.“ 

Valiutos kodas (EUR) 

Lėšų gavėjo sąskaitos numeris (IBAN) 

Lėšų gavėjo pavadinimas 

Pirkėjo sąskaitos numeris (IBAN) 

Pirkėjo vardas ir pavardė / pavadinimas 

Mokėjimo unikalus numeris, kuris buvo gautas su „1001“ 

pranešimu 

17 

3 

20 

70 

20 

70 

35 

0 

1 

2 

1 

- 

3 VK_MSG 

VK_MAC 

Mokėjimo paskirtis 

Koduotas parašas (formuojamas iš aukščiau esančių 

laukų) 

140 

300 

- VK_LANG 

VK_AUTO 

Pageidautina kalba (LIT / ENG / RUS) 

Atsakymo iš banko tipas. 

3 

1 
Šio pranešimo atveju reikšmė visuomet bus N. Tai 
reiškia, kad šis pranešimas perduotas kartu su pirkėju, 

grįžtant atgal į parduotuvę. 

* vykdyti priimtas mokėjimo nurodymas vėliau gali būti neįvykdytas, pvz. dėl mokėjimo trūkumų. 

8 



  
  

„ 1101“ pranešimas 

Bankas siunčia pranešimą parduotuvei apie sėkmingai atliktą mokėjimą. 

Eilė paraše Lauko pavadinimas 

VK_SERVICE 

VK_VERSION 

VK_SND_ID 

Lauko aprašymas Ilgis 

4 

3 

15 

15 

1 

2 

3 

4 

Pranešimo tipas (“1101” – sėkmingai atliktas mokėjimas) 

Naudojamas kodavimo algoritmas (“009”) 

Pranešimo siuntėjo ID (banko kodas – 70440) 

Užklausos prekybininko ID numeris, suteiktas banko 

sudarius paslaugos sutartį 

VK_REC_ID 

5 

6 

VK_STAMP 

VK_T_NO 

Pranešimo numeris, kuris buvo gautas su „1001“ 

pranešimu 

Mokėjimo nurodymo kontrolės numeris, kuris suteikiamas 25 

kiekvienam sėkmingai įvykdytam mokėjimui. 

35 

7 

8 

9 

1 

1 

1 

1 

VK_AMOUNT 

VK_CURR 

VK_ACC 

VK_REC_NAME 

VK_SND_ACC 

VK_SND_NAME 

VK_REF 

Mokėtina suma, šimtosios dalys atskiriamos tašku „.“ 

Valiutos kodas (EUR) 

Lėšų gavėjo sąskaitos numeris (IBAN) 

Lėšų gavėjo pavadinimas 

Pirkėjo sąskaitos numeris (IBAN) 

Pirkėjo vardas ir pavardė / pavadinimas 

Mokėjimo unikalus numeris, kuris buvo gautas su „1001“ 

pranešimu 

17 

3 

20 

70 

20 

70 

35 

0 

1 

2 

3 

1 

1 

- 

4 

5 

VK_MSG 

VK_T_DATE 

VK_MAC 

Mokėjimo paskirtis 140 

10 

300 

DD.MM.YYYY formato mokėjimo įvykdymo data 

Koduotas parašas (formuojamas iš aukščiau esančių 

laukų) 

- VK_LANG 

VK_AUTO 

Pageidautina kalba (LIT / ENG / RUS) 

Atsakymo iš banko tipas. 

3 

1 
Šio pranešimo atveju reikšmė visuomet bus Y. Tai 
reiškia, kad bankas atsiuntė šį pranešimą automatiškai. 

„1901“ pranešimas 

Bankas siunčia pranešimą parduotuvei apie nesėkmingai atliktą mokėjimo nurodymą 

Eilė paraše 

1 

Lauko pavadinimas 

VK_SERVICE 

Lauko aprašymas 

Pranešimo tipas (“1901” – nesėkmingai atliktas 

mokėjimas) 

Ilgis 

4 

2 

3 

4 

VK_VERSION 

VK_SND_ID 

VK_REC_ID 

Naudojamas kodavimo algoritmas (“009”) 

Pranešimo siuntėjo ID (banko kodas – 70440) 

Užklausos prekybininko ID numeris, suteiktas banko 

sudarius paslaugos sutartį 

3 

15 

15 

5 

6 

VK_STAMP 

VK_REF 

Pranešimo numeris, kuris buvo gautas su „1001“ 
pranešimu 

Mokėjimo unikalus numeris, kuris buvo gautas su „1001“ 

pranešimu 

35 

35 

7 

- 

VK_MSG 

VK_MAC 

Mokėjimo paskirtis 

Koduotas parašas (formuojamas iš aukščiau esančių 

laukų) 

140 

300 

- VK_LANG 

VK_AUTO 

Pageidautina kalba (LIT / ENG / RUS) 

Atsakymo iš banko tipas. 

3 

1 
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Šio pranešimo atveju reikšmė visuomet bus Y. Tai 
reiškia, kad bankas atsiuntė šį pranešimą automatiškai. 

„1001“ pranešimo laukų reikšmių ir mokėjimo nurodymo laukų sugretinimas 

1001 pranešimo laukas Pain.001 laukas 

VK_SERVICE 

VK_VERSION 

VK_SND_ID 

VK_STAMP 

- 

- 

- 

PaymentInformation/CreditTransferTransactionInformation/PaymentIde 

ntification/InstructionIdentification 
VK_AMOUNT 

VK_CURR 

VK_ACC 

PaymentInformation/CreditTransferTransactionInformation/Amount/Inst 

ructedAmount 

PaymentInformation/CreditTransferTransactionInformation/Amount/Inst 
ructedAmount 

PaymentInformation/CreditTransferTransactionInformation/CreditorAcc 
ount/Identification/IBAN 

VK_NAME 

VK_REF 

PaymentInformation/CreditTransferTransactionInformation/Creditor/Na 

me 

PaymentInformation/CreditTransferTransactionInformation/PaymentIde 
ntification/EndToEndIdentification 

VK_MSG PaymentInformation/CreditTransferTransactionInformation/RemittanceI 

nformation/Unstructured 
VK_MAC - 

VK_RETURN 

VK_LANG 

VK_TO_DATE 

VK_TO_TIME 

- 

- 

- 

- 

1001 pranešimo Camt.052 ir Camt.053 laukas 
laukas 

VK_SERVICE 

VK_VERSION 

VK_SND_ID 

VK_STAMP 

- 

- 

- 

Statement/Entry/EntryDetails/TransactionDetails/References/InstructionI 
dentification 

VK_AMOUNT 

VK_CURR 

Statement/Entry/EntryDetails/TransactionDetails/AmountDetails/Transac 
tionAmount/Amount 

Statement/Entry/EntryDetails/TransactionDetails/AmountDetails/Transac 
tionAmount/Amount 

VK_ACC 

VK_NAME 

VK_REF 

- 

- 

Statement/Entry/EntryDetails/TransactionDetails/References/EndToEndI 
dentification 

VK_MSG Statement/Entry/EntryDetails/TransactionDetails/RemittanceInformation 
/ Unstructured 
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VK_MAC 

VK_RETURN 

VK_LANG 

VK_TO_DATE 

VK_TO_TIME 

- 

- 

- 

- 

- 

1 1 


