
Prašymas atšaukti SEPA tiesioginio debeto paslaugą

Asmens / Įmonės kodas

SWIFT kodas
CBVILT2XAB SEB bankas

Mokėtojas

Vardas ir Pavardė / Įmonės pavadinimas

Mokėtojo IBAN sąskaitos numeris (Eur) Mokėtojo bankas

Data

Mokėtojas, pateikdamas AB SEB bankui (toliau – Bankas) šį Prašymą atšaukti SEPA tiesioginio debeto paslaugą (toliau – Prašymas), nutraukia su Banku 
SEPA tiesioginio debeto sutartį dėl mokėjimų nurodytam Gavėjui.

Mokėtojo sutikimai, patvirtinimai  

Patvirtinu, kad atšaukiau SEPA tiesioginio debeto Sutikimą ir apie tai pranešiau lėšų Gavėjui.

Suprantu, kad pagal šį Prašymą, lėšos iš sąskaitos nebus nurašomos ir SEPA tiesioginio debeto nurodymas bus atmetamas, jeigu nurodymas bus gautas kitą 
dieną po šios sutarties nutraukimo.

Klientas Banko darbuotojas

parašas, vardas ir pavardė parašas, vardas ir pavardė

Gavėjo identifikatorius

Gavėjas   

Gavėjo pavadinimas



SEPA tiesioginio debeto paslaugos aprašas 

1. Sąvokos 

Aprašas – SEPA tiesioginio debeto (toliau – SEPA TD) paslaugos aprašas.

Bankas – AB SEB bankas.

Gavėjas – lėšų gavėjas, kuriam Mokėtojas davė Sutikimą.

Gavėjo identifikatorius – Gavėjo atpažinimo numeris, suteikiantis galimybę identifikuoti Gavėją, kuriam pervedamos lėšos iš Sąskaitos pagal 
SEPA TD nurodymą.

Kainynas – Banko paslaugų ir operacijų kainynas.

Mokėtojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris turi Sąskaitą ir yra davęs sutikimą nurašyti lėšas pagal SEPA TD nurodymą.

Mokėjimo diena – diena, nurodyta SEPA TD nurodyme, kurią turi būti nurašytos lėšos iš Sąskaitos.

Prašymas – Mokėtojo prašymas Bankui naudotis SEPA tiesioginio debeto paslauga.

Sąskaita – Prašyme nurodyta Mokėtojo mokėjimo sąskaita eurais Banke.

SEPA TD nurodymas – Gavėjo inicijuotas SEPA tiesioginio debeto mokėjimo nurodymas Bankui nurašyti lėšas iš Mokėtojo sąskaitos ir pervesti 
į Gavėjo sąskaitą.

Sutartis – SEPA tiesioginio debeto sutartis tarp Banko ir Mokėtojo, kurią sudaro Prašymas, Aprašas, AB SEB banko bendrosios  paslaugų teiki-
mo taisyklės ir Kainynas.

Sutikimas – Mokėtojo sutikimas Gavėjui ir leidimas (tiesiogiai arba netiesiogiai per Gavėją) Bankui, kuriuo remdamasis Gavėjas gali inicijuoti 
lėšų nurašymą iš Sąskaitos, o Bankas gali vykdyti tokius SEPA TD nurodymus.

SEPA tiesioginis debetas – tarptautinė mokėjimo paslauga (teikiama Europos Sąjungoje ir Europos ekonominės bendrijos šalyse), kurią tei-
kiant, lėšos nurašomos iš Sąskaitos, kai mokėjimo operaciją inicijuoja Gavėjas, remdamasis Mokėtojo sutikimu.

2. Sudarydamas Sutartį, Mokėtojas ir Bankas susitaria, kad Bankas pagal Gavėjo pateiktus SEPA TD nurodymus nurašytų lėšas iš jo Sąskaitos.

3. Mokėtojas identifikuojamas pagal SEPA TD nurodyme pateiktą Sąskaitos numerį.

4. Jeigu Mokėtojas, duodamas Sutikimą Gavėjui, yra nurodęs jo galiojimo terminą, Mokėtojas, sudarydamas Sutartį, privalo nurodyti  jį Bankui 
Prašyme.

5. Mokėtojo Sutikimas turi būti saugomas pas Gavėją, kuris yra atsakingas už informacijos apie Sutikimą perdavimą Bankui.

6. Bankas netikrina pagrindo, kuriuo remdamasis Mokėtojas davė Sutikimą ir Sutikimo turinio atitikimo Mokėtojo interesams.

7. Mokėtojas Bankui už SEPA TD paslaugas moka Kainyne nustatytą mokestį.

8. Bankas nurašo lėšas iš Sąskaitos pagal SEPA TD nurodymą ir perveda Gavėjui tik tuo atveju, jeigu Sąskaitoje yra pakankama lėšų suma SEPA 
TD nurodymui įvykdyti ir Banko mokesčiui už šią operaciją sumokėti.

9. Mokėtojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti Sutikimą, pranešdamas apie tai  Gavėjui. Mokėtojas, atšaukęs Sutikimą, turi informuoti Banką 
raštu dėl Sutarties nutraukimo.

10. Mokėtojas turi teisę nurodyti Bankui nevykdyti jokių SEPA TD nurodymų, apie tai pranešdamas Bankui ir Gavėjui. Toks nurodymas Bankui 
pateikiamas raštu ir įsigalioja ne vėliau kaip kitą darbo dieną po to, kai Bankas gauna atitinkamą pranešimą, jei pranešimas pateiktas ne vėliau 
kaip 14:00 val.

11. Mokėtojas Prašyme gali išvardinti konkrečius Gavėjus, kurių SEPA TD nurodymus Bankas gali vykdyti. Bankas vykdys tik šių Gavėjų SEPA TD 
nurodymus, o visus kitus, jeigu tokių būtų gauta, atmes. Arba Mokėtojas gali išvardinti konkrečius Gavėjus, kurių pateiktų SEPA TD nurodymų 
Bankas negali vykdyti. Tuomet Bankas vykdys visus gautus SEPA TD nurodymus, išskyrus tų Gavėjų, kuriuos nurodė Mokėtojas, šių Gavėjų 
SEPA TD nurodymus Bankas atmes. Toks Mokėtojo pasirinkimas įsigalioja ne vėliau kaip kitą banko darbo dieną po to, kai Bankas gauna atitin-
kamą pranešimą, jei pranešimas pateiktas ne vėliau kaip 14:00 val.

12. Bankas vykdo SEPA TD nurodymus Apraše nurodytomis sąlygomis pagal Mokėtojo Prašyme nurodytus duomenis. Bankas neatsako už Mokė-
tojo ar trečiųjų šalių patirtus nuostolius, jei SEPA TD nurodymai neįvykdomi dėl to, kad mokėjimo dieną Sąskaitoje nėra reikiamos nurašyti lėšų 
sumos arba jeigu nėra galiojančio Sutikimo ir / arba Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas nevykdo savo įsipareigojimų. Mokėtojas turi užtikrinti 
pakankamą lėšų sumą Sąskaitoje ne vėliau kaip iki 12 val. Mokėjimo dieną.

13. SEPA TD nurodymas vykdomas nurašant iš Sąskaitos mokėjimo sumą, nurodytą Gavėjo pateiktame SEPA TD nurodyme, Mokėjimo dieną. 
Jeigu Mokėjimo diena yra banko ne darbo diena, tai mokėjimas yra vykdomas kitą banko darbo dieną.

14. Prašyme Mokėtojas gali nurodyti didžiausią mokėjimo operacijos sumą (limitą), kurią Bankas gali nurašyti pagal SEPA TD nurodymą iš Sąskai-
tos. Jeigu SEPA TD nurodymo suma viršija Prašyme nurodytą operacijos limitą, tai SEPA TD nurodymas nevykdomas.

15. Lėšos iš sąskaitos nenurašomos arba SEPA TD nurodymas atmetamas jo gavimo dieną, jeigu:

15.1. Bankui pranešta apie Sutikimo atšaukimą pagal 9 punktą;

15.2. Mokėtojas nurodė Bankui nevykdyti SEPA TD nurodymo pagal 10 punktą;

15.3. Prašyme Mokėtojas yra nurodęs Bankui nevykdyti konkretaus Gavėjo pateikto SEPA TD nurodymo;

15.4. Sąskaitoje nėra pakankamai lėšų SEPA TD nurodymui įvykdyti ir Banko mokesčiui už jį nurašyti. Bankas visai nenurašo lėšų iš Sąskaitos 
pagal SEPA TD nurodymą, jeigu Sąskaitoje nėra visos SEPA TD nurodyme nurodytos sumos ir Banko mokesčių sumos;

15.5. disponavimas Sąskaita yra apribotas teisės aktų nustatyta tvarka;

15.6. SEPA TD nurodyme nurodytas kitas negu Prašyme Sąskaitos numeris. SEPA TD nurodymai gali būti vykdomi tik iš Mokėtojo Sąskaitos 
eurais;

15.7. Sutartyje nurodyta Mokėtojo Sąskaita yra uždaroma;

15.8. Mokėtojas nėra sudaręs Sutarties su Banku.



16. Mokėtojas turi teisę Lietuvos Respublikos mokėjimo įstatymo nustatyta tvarka reikalauti Banko grąžinti pagal SEPA TD nurodymą nurašytą 
mokėjimo sumą per 8 (aštuonias) savaites nuo lėšų nurašymo iš Sąskaitos dienos. Bankas, gavęs prašymą grąžinti lėšas, grąžina ne vėliau 
kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Mokėtojui pasinaudojus šia teise ir susigrąžinus nurašytas lėšas, Gavėjas turi teisę reikalauti iš Mokėtojo, 
kad šis sumokėtų Gavėjui priklausančią sumą. Jei Mokėtojas pageidauja, kad SEPA TD nurodymai, gauti iš šio Gavėjo, nebūtų vykdomi, Mokė-
tojas turi nurodyti Prašyme, kaip tai nustatyta 15.3 punkte.

17. Mokėtojas turi nedelsdamas pranešti Bankui raštu apie neteisėtą (be jo Sutikimo) įvykdytą SEPA TD nurodymą, kai tik Mokėtojas apie tai 
sužino, bet ne vėliau kaip per 13 (trylika) mėnesių po neteisėto SEPA TD nurodymo įvykdymo dienos.

18. Bankas nėra atsakingas Mokėtojui už neteisėtą SEPA TD nurodymo įvykdymą, jeigu Mokėtojas nepranešė kaip nustatyta 17 punkte per 13 
(trylika) mėnesių po neteisėto SEPA TD nurodymo įvykdymo dienos.

19. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja neribotą laiką arba iki Prašyme nurodytos datos.

20. Sutartis nutraukiama, be atskiro pranešimo Mokėtojui, jeigu Bankas nutraukia verslo santykius su Mokėtoju AB SEB banko bendrosiose pas-
laugų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka.

21. Kitais atvejais Bankas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešdamas Mokėtojui apie tai prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. 
Šalys privalo vykdyti Sutartį iki to laiko, kol įvykdomi jų sutartiniai įsipareigojimai.

22. Mokėtojas turi teisę nutraukti Sutartį, pranešdamas Bankui apie tai raštu. Tokiu atveju Sutarties nutraukimas įsigalioja ne vėliau kaip kitą 
darbo dieną po to, kai Bankas gauna pranešimą arba Mokėtojo pranešime nurodytą dieną.

23. Bankas nedalyvauja ginčų, kilusių tarp Mokėtojo ir Gavėjo, sprendime.
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