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Kaip prisijungti prie SEB interneto banko? 

Kad galėtumėte prisijungti prie SEB interneto banko verslo klientams, spustelėkite žemiau 
esančią nuorodą ir pasirinkite Jums priimtiną identifikavimo (atpažinimo) priemonę. 

Prisijungti 

 

Šią nuorodą taip pat galite rasti adresu www.seb.lt/verslui, viršutiniame dešiniajame 
puslapio kampe. 

 

Naudotojų teisių valdymas ir Administratoriai 

SEB interneto banke verslo klientams gali būti suteiktos dvi rolės: 

1) Naudotojai – asmenys, kurių teises naudotis interneto banku verslui nustato įmonės 
vadovas arba paskirtas Administratorius. 

2) Administratoriai – asmenys, atsakingi už įmonės interneto banko valdymą. Šalia įprastų 
Naudotojų teisių, jie gali valdyti kitų Naudotojų teises: parinkti, kokią informaciją asmenys 
gali matyti ir kokius veiksmus atlikti, taip pat pridėti naujus Naudotojus. Administratoriai 
nustatomi interneto banko sutartyje. 

SVARBU. Atlikti kai kuriuos veiksmus (pavyzdžiui, pildyti kliento anketą) gali tik įmonės 
vadovas. 

 

Prieiga prie Naudotojų limitų ir teisių skilties 

Įmonės interneto banko administratorius Naudotojų limitų ir teisių skiltį gali pasiekti meniu 
juostoje spustelėjęs „Kitos paslaugos ir nustatymai“  „Naudotojų limitai ir teisės“: 

 

https://e.seb.lt/web/ifirma.w?lang=lit
http://www.seb.lt/verslui


 
 

Skiltyje „Naudotojo teisių nustatymas“ Administratorius gali matyti visą įmonės darbuotojų, 
turinčių prieigą prie jos interneto banko, sąrašą: 

 

 

Naudotojo teisės 

Skiltyje „Naudotojo teisių nustatymas“ Administratorius gali pridėti papildomus Naudotojus, 
peržiūrėti ir / ar pakeisti jų teises. Toliau aprašyta, kaip galite tai padaryti. 

Svarbu: kad galėtų naudotis interneto banku verslui, Naudotojai turi turėti asmeninę 
interneto banko sutartį. Prisijungiant kiekvienas Naudotojas turi įvesti savo atpažinimo kodą 
ir pasirinkti patogiausią atpažinimo priemonę. 

 

Kaip pridėti papildomus Naudotojus 

Įmonės interneto banko Administratoriai gali pridėti papildomus Naudotojus spustelėję 
mygtuką „Įtraukti papildomą naudotoją“. Tai padarius, ekrane atsiras ši forma: 



 

 

Pridedant papildomus Naudotojus Administratorius turi jiems suteikti reikiamas teises. Tą 
padaryti galima dviem būdais: (i) suteikiant iš anksto numatytas teises (kaip parodyta 
paveikslėlyje žemiau), (ii) suteikiant individualias Naudotojų teises. 

(Iš anksto numatytos teisės) 

 

 

(Individualios Naudotojų teisės) 

 

Galimos Naudotojo teisės: 

Bendroji teisė Teisė naudotis su sąskaita nesusijusiomis paslaugomis: galimybė matyti informaciją apie 
lizingą ir faktoringą, įmonės kontaktinę informaciją. 



Darbo 
užmokesčio 
(grupinių) 
mokėjimų 
peržiūros teisė 

Grupinių mokėjimų peržiūros teisė yra teisė matyti grupinių mokėjimų (darbo užmokesčio) 
duomenis – gavėjų ir sumų sąrašą ir po patvirtinimo.  

Teisė pateikti 
prašymą 
išmokėti kreditą 

Teisė matyti ir pateikti prašymą kredito išmokėjimui (daliai ar visai sumai) pagal sudarytą 
kredito sutartį. 

Teisė teikti 
prekybos 
finansavimo 
paraiškas 

Turėdamas šią teisę, naudotojas gali užpildyti ir pateikti bankui paraiškas dėl akredityvų ir 
garantijų. 

Su sąskaitos 
tvarkymu 
susijusios teisės 

 
• Teisė peržiūrėti sąskaitos 

likutį 
 

Galimybė matyti pasirinktos sąskaitos likutį. 

• Teisė peržiūrėti visas 
įskaitytas lėšas 
 

Sąskaitos išraše rodomos tik įskaitytos lėšos.  

• Teisė peržiūrėti visas 
nurašytas lėšas 

 

Sąskaitos išraše rodomos tik nurašytos lėšos. 
 

• Teisė peržiūrėti su 
sąskaita susijusias 
paslaugas 

 

Teisė matyti informaciją apie su sąskaita susijusias 
banko paslaugas.  

• Teisė užsakyti / keisti su 
sąskaita susijusias 
paslaugas 

 

Teisė koreguoti sutartis, jei Naudotojas turi ir  
teisę peržiūrėti su sąskaita susijusias paslaugas. 

• Mokėjimų ruošimas, 
koregavimas 

 

Teisė ruošti ir koreguoti mokėjimo nurodymus. 
Šiai teisei dienos ir mėnesio limitai netaikomi. 
 

• Mokėjimų tvirtinimas 
 

Teisė tvirtinti mokėjimus, atsižvelgiant į limitus ir 
pasirašymo teisę. 
 

• Dienos limitas 
 

Bendra mokėjimų, kuriuos per dieną iš pasirinktos 
sąskaitos gali atlikti (patvirtinti) Naudotojas, suma. 
  

• Mėnesio limitas Bendra mokėjimų, kuriuos per mėnesį iš 
pasirinktos sąskaitos gali atlikti (patvirtinti) 
Naudotojas, suma. 
  

 

Su vertybinių 
popierių sąskaita 
susijusios teisės 

• Teisė matyti vertybinių popierių sąskaitos likutį 
• Naudotojas gali atlikti operacijas su vertybiniais popieriais 

Elektroninės 
sąskaitos 
teikimo 

• Teisė administruoti Naudotojus, kurie gali naudotis Elektroninės sąskaitos teikimo 
paslauga (Interneto banko skiltis „E. sąskaitų sistema“) 



paslaugos 
administratorius 

Su prekybininko 
paskyra 
susijusios teisės 

• Teisė matyti paslaugas, susijusias su prekybininkų paskyromis 

 

 

Naudotojų teisių keitimas 

Spustelėjęs ant Naudotojo vardo, Administratorius gali pakeisti jo teises ir suteikti naujas. 

 

Pasirašymo teisių nustatymai pagal sąskaitas 

Skiltyje „Pasirašymo teisių nustatymai pagal sąskaitas“ Administratorius, pasirinkęs norimą 
sąskaitą, gali nustatyti, kad mokėjimai iš šios sąskaitos turi būti patvirtinti kelių Naudotojų – 
taip užtikrinama sąskaitose atliekamų veiksmų kontrolė. Pavyzdžiui, Administratorius gali 
paskirti du Naudotojus (įmonės darbuotojus) ir nustatyti, kad nė vienas iš jų negali atlikti 
mokėjimo be kito patvirtinimo. Toliau aprašyti žingsniai, kaip tai padaryti. 

 

1 žingsnis 

Pasirinkę sąskaitą ir spustelėkite „Keisti pasirašymo teises“ (mėlynas tekstas): 

 

2 žingsnis 

Būsite nukreipti į skiltį „Pasirašymo teisių nustatymai pagal sąskaitas“ skiltį (paveikslėlis 
žemiau). Čia „Suma“ reiškia sumą, nuo kurios atliekamiems mokėjimams patvirtinti bus 
taikomos nurodytos pasirašymo teisės. Tai pačiai sąskaitai gali būti taikomi skirtingi 
pasirašymo teisių reikalavimai (didesnei sumai gali būti taikomas didesnis pasirašymo teisių 
procentas). 

„Reikalingos pasirašymo teisės“ parodo, kokios pasirašymo teisės turi būti priskirtos vienam 
ar keliems įmonės darbuotojams, kad mokėjimas būtų atliktas. Pavyzdžiui, jei reikalingos 100 
% pasirašymo teisės ir įmonė nori, kad mokėjimą patvirtintų du buhalteriai, jiems abiem turi 



būti suteiktos 50 % pasirašymo teisės. Kaip darbuotojams sutekti pasirašymo teises, aprašyta 
tolimesniuose žingsniuose. 

 

Dažni pasirašymo teisių pavyzdžiai 

Mokėjimui virš 10 000 Eur reikalingas įmonės vadovo patvirtinimas. 

Nustatymas „Suma“ turi būti lygus 10 000 Eur, o „reikalingos pasirašymo teisės“ – 100 %. 
Darbuotojui, kuris inicijuoja mokėjimą, pasirašymo teisės nesuteikiamos (0 %). 
100 % pasirašymo teisės suteikiamos įmonės vadovui. 

Visus atliekamus mokėjimus turi patvirtinti vienas buhalteris ir įmonės vadovas. 

Nustatymas „Suma“ turi būti lygus 0 Eur, o „reikalingos pasirašymo teisės“ – 100 %. 
25 % pasirašymo teisės suteikiamos buhalteriui. 
75 % pasirašymo teisės suteikiamos įmonės vadovui. 

Visus atliekamus mokėjimus turi patvirtinti abu įmonės buhalteriai. 

Nustatymas „Suma“ turi būti lygus 0 Eur, o „reikalingos pasirašymo teisės“ – 100 %. 
50 % pasirašymo teisės suteikiamos abiem buhalteriams. 

Mokėjimus iki 5 000 Eur turi patvirtinti du buhalteriai. Didesnius mokėjimus taip pat turi patvirtinti 
vyriausias buhalteris, kuris visus mokėjimus gali patvirtinti ir vienas pats. 

Nustatymas „Suma“ turi būti lygus 0 Eur, o „reikalingos pasirašymo teisės“ – 50 %. 
Nustatymas „Suma“ turi būti lygus 5 000 Eur, o „reikalingos pasirašymo teisės“ – 100 %. 
25 % pasirašymo teisės suteikiamos abiem buhalteriams. 
100 % pasirašymo teisės suteikiamos vyriausiam buhalteriui. 
 

3 žingsnis 

Paskutinis žingsnis – priskirti arba pakeisti darbuotojams reikalingas pasirašymo teises. Šis 
veiksmas atliekamas kiekvienai sąskaitai atskirai. Atidarius skiltį „Naudotojo teisių 
nustatymas“, joje pasirenkamas norimas asmuo ir suteikiamos jam reikalingos pasirašymo 
teisės. Pavyzdys  pateiktas paveikslėlyje žemiau. 



 

 

IP adreso apribojimai 

Siekiant užtikrinti didesnį saugumą, atliekant veiksmus gali būti taikomi IP adreso 
apribojimai. Tai reiškia, kad mokėjimai gali būti atliekami tik iš tam tikro IP adreso, 
pavyzdžiui, naudojantis kompiuteriu, esančiu įmonės biure. 

Pagrindiniai nustatymai 

Prieiga prie pagrindinių nustatymų 

Pagrindinius interneto banko nustatymus galite nesunkiai pasiekti meniu juostoje spustelėję 
„Kitos paslaugos ir nustatymai“  „Pagrindiniai nustatymai“. 

Pagrindiniai nustatymai 

Skiltyje „Pagrindiniai nustatymai“ Naudotojas gali pakeisti interneto banko kalbą ir datos, 
laiko bei skaičių formatą. Šie nustatymai parenkami tik atitinkamam Naudotojui, o ne visai 
įmonei. 

Taip pat Naudotojas gali pakeisti sąskaitų pavadinimus ir matyti dienos bei mėnesio limitus, 
kurie yra nustatyti jo matomoms sąskaitoms. 

Pagrindinio lango nustatymai 

Skiltyje „Pagrindinio lango nustatymai“ Naudotojas gali pasirinkti, kokią informaciją jis nori 
matyti pagrindiniame interneto banko lange (sąskaitos, kredito kortelės, indėliai, vertybiniai 
popieriai, kreditai). 

Sąskaitų išrašų nustatymai (*.CSV faile) 

Skiltyje „Sąskaitų išrašų nustatymai (*.CSV faile) Naudotojas gali pasirinkti, kokiu formatu jis 
nori matyti savo CSV failus: skaičių skyrybą (kablelis ar taškas) ir laukų skyrybą (kabliataškis, 
kablelis ar lentelė). 
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