ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES Nr.
SPECIALIOJI DALIS
20__ m. ___________ d.

1. Kliento duomenys
1.1. vardas ir pavardė / pavadinimas

1.2. asmens / įmonės kodas

1.3. adresas
1.4. telefonas

1.6. e. paštas

1.5. faksas

1.7. Bankui suteikiama teisė mokestį už atpažinimo priemonės išdavimą ar pakeitimą nurašyti iš Kliento sąskaitos LT
2. Klientas elektroniniais kanalais naudojasi tik:
2.1. tenkindamas asmeninius ar šeimos poreikius *1

2.2. vykdydamas profesinę veiklą *1

3. Klientui / Naudotojui suteiktos apsaugos priemonės ir duomenys, reikalingi naudojantis Banko paslaugomis SMS žinutėmis.
3.1. Atpažinimo kodas
3.2. Banko paslaugos mobiliuoju telefonu teikiamos Kliento mobiliuoju
telefonu

3.3. Bankui suteikiama teisė mokesčius už paslaugas mobiliuoju telefonu nurašyti iš
Kliento sąskaitos

4. neteko galios

5. Kliento / Naudotojo duomenys, reikalingi naudojantis Banko paslaugomis internetu:
5.1. vardas ir pavardė
5.2. asmens kodas
5.3. atpažinimo kodas
5.5. teisės galioja neribotai

5.6. banko išduota atpažinimo
priemonė
slaptažodžių generatorius
Nr.
slaptažodžių kortelė Nr.

5.4. laikinas slaptažodis

5.7. naudotojo pasirenkamos atpažinimo priemonės
Elektroninis parašas:
„Smart-ID Basic“
5.8. suteikti Naudotojui teisę pasirinkti „Smart-ID Basic“ internete
mobilusis e. parašas
5.9.suteikti Naudotojui teisę pasirinkti m. parašą internete
kitos kvalifikuoto
5.10. suteikti Naudotojui teisę pasirinkti kitas kvalifikuoto e. parašo
elektroninio parašo
priemones internete
priemonės

6. Kliento / Naudotojo elektroniniais kanalais tvarkomų sąskaitų sąrašas, atliekamos operacijos, teisių apimtis proc. ir limitai:
Sąskaitos / Kortelės Nr.
Suteiktos
Negalima
Negalima
Negalima
Negalima
Vienos
teisės
atlikti
atlikti
atlikti
pirkti/
operacijos
proc.*2
apriboto
vietinio
tarptautinio
parduoti
limitas,
pinigų
pinigų
pinigų
valiutos*1
EUR *3
pervedimo
pervedimo
pervedimo
*1.
*1
*1

Vienos
dienos
operacijų
limitas,
EUR*3

Po Sutarties sudarymo datos Kliento atidarytų Banke
sąskaitų tvarkymo sąlygos
7. Klientui / Naudotojui suteiktos teisės pateikti prašymus, sudaryti sutartis (jei Naudotojas nepaskirtas, šias teises turi tik Klientas)
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Vieno
mėnesio
operacijų
limitas,
EUR*3

Prašymai / sutartys

Suteiktų
teisių
apimtis
proc. *2

Raštai bankui
Kortelių prašymai
Kortelių duomenų administravimas
Pajamų ir/ ar turto deklaravimo pažyma
E. sąskaitų registravimas
E. lizingas
Kredito paraiška
Paskolos sąskaitų išrašai
Atsiskaitymo kortelėmis ataskaita (EKS)
Priminimai
Teisė pateikti įprastus ir už žemės ūkio produkciją debeto
pavedimus
Debeto nurodymai pagal vykdomuosius dokumentus
Prašymas keisti el. paslaugų sutarties sąlygas *4
8. Klientas suteikia Naudotojui teisę Kliento vardu valdyti, naudoti vertybinius popierius ir jais disponuoti naudojantis Vertybinių popierių prekybos
sistema (jei Naudotojas nepaskirtas, šias teises turi tik Klientas). Kliento / Naudotojo atliekamų vertybinių popierių operacijų tvarka reglamentuojama
Vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutartyje.
Vertybinių popierių sąskaitos Nr.

9. Klientas patvirtina, kad, paskirdamas Naudotoją (-us) ir nustatydamas teisių apimtis, Klientas suteikia jam (jiems) teisę Banko elektroniniais kanalais
Kliento vardu teikti bet kokius prašymus ir sudaryti sutartis dėl visų Banko elektroniniais kanalais teikiamų paslaugų, išskyrus disponavimą
vertybiniais popieriais, jei tokia teisė Naudotojui nesuteikta šioje Sutartyje, laikantis šios Sutarties 6, 7 ir 8 punktuose nustatytų Naudotojo teisių.

BANKAS
Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius
Banko kodas 70440
Įmonės kodas 112021238 Juridinių asmenų registre
Informacija tel.: 1528, (8 5) 268 2800
Faksas (8 5) 268 2333

_________________________________________________
(parašas, vardas ir pavardė, darbuotojo pareigos)

KLIENTAS
Aš, Klientas / Kliento atstovas, pasirašydamas šią Sutartį, asmeniškai ir kliento vardu patvirtinu, kad:
1. esu informuotas apie savo teisę susipažinti su AB SEB banko tvarkomais mano asmens duomenimis,
reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo duomenis arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus, jei
duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos įstatymų, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano
asmens duomenys, ir
2. sutinku, kad, pasirinkus galimybę prisijungti prie SEB banko paslaugų internetu sistemos savo
pasirinktomis atpažinimo priemonėmis, mano asmens duomenys (vardas ir pavardė, asmens kodas ir mob.
telefono numeris (pasirinkus mobilųjį elektroninį parašą) būtų tvarkomi bendrovėje, tikrinančioje
pasirinktos atpažinimo priemonės sertifikato autentiškumą, ir
3. esu Banko supažindintas (-a) su galima naudojimosi elektroniniais kanalais rizika ir
4. sutinku, kad Banko elektroniniais kanalais sudarytos sutartys, kiti dokumentai, pateikti prašymai,
patvirtinimai, nurodymai, Sutartyje nustatyta tvarka patvirtinti Kliento atpažinimo ir apsaugos
priemonėmis, laikomi turinčiais tokią pat teisinę galią kaip ir rašytiniai dokumentai, pasirašyti ranka
(juridinių asmenų atveju – ir antspaudu patvirtinti) ir yra leistini kaip įrodinėjimo priemonės sprendžiant
Banko ir Kliento ginčus teismuose ir kitose institucijose, ir
5. esu susipažinęs (-usi) su Sutartimi, Bendrosiomis taisyklėmis ir Aprašu ir sutinku su visomis Sutarties,
Bendrųjų taisyklių ir Aprašo sąlygomis, jos išreiškia tikrąją mano valią, ir
6. Sutarties, Bendrųjų taisyklių ir Aprašo man priklausantį egzempliorių gavau.
_________________________________________________
(parašas, asmens vardas ir pavardė / juridinio asmens vadovo vardas ir pavardė, pareigos)

A.V.
*1 Klientas pasirenka pažymėdamas X.
*2 Klientas nurodo pasirinktą pervedimo operacijų / prašymų teisių apimtį, kuri išreiškiama proc. nuo 0 (nulio) iki 100 (šimto).
Operacija atliekama ar prašymo sąlygos vykdomos, jei bendras visų Naudotojų, patvirtinusių operaciją ar pateikusių prašymą teisių,
išreikštų proc., skaičius yra didesnis arba lygus 100 (šimtui).
*3 Klientas nurodo pasirinktus limitus.
*4 Klientas gali keisti savo ir Naudotojų banko paslaugų internetu sistema leidžiamų atlikti operacijų sąrašą, teisių apimtį proc. ir
limitus, įtraukti į sutartį naujus Naudotojus ir atšaukti anksčiau paskirtus Naudotojus. Prašymo sąlygos vykdomos, jei bendras visų
Naudotojų, pateikusių prašymą teisių, išreikštų proc., skaičius yra didesnis arba lygus 100 (šimtui)
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