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Tiesioginės sąsajos 
(„SEB Baltic Gateway“) 
paslaugos sąlygų aprašas
Galioja nuo 2021-09-01

Sąvokos

Autentifikavimo sertifikatas – sertifikatas, kuris kartu su privačiu raktu naudojamas Kliento tapatybei nustatyti kie-
kvieną kartą jam jungiantis prie tiesioginės sąsajos. Autentifikuojantnaudojamo sertifikato duomenys nurodyti Sutartyje.

Bankas – AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238.

Elektroninis parašas – elektroninės formos duomenys, susieti su kitais duomenimis, kuriuos pasirašantis asmuo naudoja 
pasirašydamas ir kurie yra patvirtinti Kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu. Elektroninis parašas yra vienareikšmiš-
kai susietas su pasirašančiu asmeniu. Pagal elektroninį parašą galima nustatyti pasirašančio asmens tapatybę.

Elektroninis spaudas – elektroninės formos duomenys, susieti su kitais duomenimis, kad būtų užtikrinta pastarųjų kilmė 
ir vientisumas, patvirtinti Kvalifikuotu elektroninio spaudo sertifikatu. Elektroninis spaudas yra vienareikšmiškai susietas 
su jo kūrėju. Pagal elektroninį spaudą galima nustatyti spaudo kūrėjo tapatybę.

Interneto bankas – Banko elektroninė savitarnos aplinka, kurioje Klientas gali administruoti savo naudotojų teises ir 
atlikti kitus Banko leidžiamus veiksmus.

Klientas – juridinis asmuo, sudaręs Sutartį su Banku.

Kvalifikuotas elektroninio parašo sertifikatas – Sertifikavimo institucijos išduotas elektroninis liudijimas, kuriuo elek-
troninio spaudo patvirtinimo duomenys susiejami su juridiniu asmeniu ir kuriuo patvirtinamas to asmens pavadini¬mas. 
Teikiant sąsajos paslaugą naudojamas tik kvalifikuotas elektroninio spaudo sertifikatas.

Kvalifikuotas elektroninio spaudo sertifikatas – Sertifikavimo institucijos išduotas elektroninis liudijimas, kuriuo elek-
troninio spaudo patvirtinimo duomenys susiejami su juridiniu asmeniu ir kuriuo patvirtinamas to asmens pavadinimas. 
Teikiant sąsajos paslaugą naudojamas tik kvalifikuotas elektroninio spaudo sertifikatas.

Naudotojas – Kliento sutartyje dėl Interneto banko paslaugų ar kitoje paslaugų sutartyje su Banku nurodytas parašo 
teisę turintis fizinis asmuo, galintis naudoti savo elektroninį parašą naudodamasis paslaugomis, kurias būtina papildomai 
patvirtinti.

Paslaugos – Banko teikiamos paslaugos, kuriomis Klientas gali naudotis pagal Sutartį jungdamasis per tiesioginę sąsają, 
keisdamasis Pranešimais. Išsami informacija apie paslaugas nurodyta Specifikacijoje ir atskirose sutartyse, jei tai yra 
būtina sąlyga norint naudotis konkrečia paslauga.

Pranešimas – užklausa ir atsakymas dėl keitimosi duomenimis tarp Kliento programinės įrangos Specifikacijoje nustaty-
tomis sąlygomis. Pranešime gali būti mokėjimo nurodymai, sąskaitos faktūros, Banko informaciniai pranešimai, ataskai-
tos, išrašai, sandorių ar kito pobūdžio duomenys, aprašyti Specifikacijoje.

Sąlygų aprašas – šis Tiesioginės sąsajos („SEB Baltic Gateway“) paslaugos sąlygų aprašas.

Sertifikavimo institucija (CA) – patikimumo užtikrinimo / sertifikavimo paslaugų teikėjas, išduodantis autentifikavimo, 
elektroninio parašo ir / arba elektroninio spaudo sertifikatus. Bankui priimtinų sertifikavimo paslaugų teikėjų sąrašas 
pateiktas Specifikacijoje.
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Specifikacija – techninė Tiesioginės sąsajos („SEB Baltic Gateway“) paslaugos dokumentacija, kurioje aprašomi nau-
dojimosi Paslaugomis principai ir reikalavimai, pavyzdžiui, Pranešimų ir jų formatų aprašymas, autentifikavimas, klaidų 
valdymas, palaikomi sertifikatai ir kita informacija.

Sutartis – Tiesioginės sąsajos („SEB Baltic Gateway“) paslaugos sutartis, visi jos priedai ir pakeitimai, sąlygų aprašai ir 
vėlesni jų pakeitimai.

Techninis tarpininkas – Klientas, besinaudojantis Tiesioginės sąsajos paslauga, galintis naudotis Paslaugomis savo rei-
kmėms, tačiau turintis ir kito Kliento įgaliojimus jo Sutartyje nustatytu būdu ir tvarka tarpininkauti tam Klientui, užtikrin-
damas techninę prieigą ir galimybę keistis Pranešimais. Atsižvelgiant į tai, kaip nustatyta Sutartyje, techninis tarpininkas 
gali veikti kaip operatorius, t. y. kaip programinės įrangos arba paslaugos teikėjas arba kaip atstovas, t. y. kaip subjektas, 
tarpininkaujantis teikiant Paslaugas susijusių įmonių grupei.

Tiesioginės sąsajos paslauga – „SEB Baltic Gateway“ programavimo sąsaja (API), per kurią Kliento programinė įranga 
jungiama prie Banko sistemos, kad Klientas galėtų naudotis Paslaugomis.

Bendrosios nuostatos

1. Tiesioginė sąsaja suteikia Klientui galimybę naudotis atitinkamomis Paslaugomis keičiantis Pranešimais su Banku 
pagal Sutartį ir Specifikaciją.

2. Bankas turi teisę bet kuriuo metu keisti Specifikaciją ir Paslaugų sąrašą, įskaitant Pranešimų sąrašą, jį papildyti 
naujais Pranešimais, keisti jų formatą ar jų nebeteikti. Bankas informuoja Klientą apie Specifikacijos pakeitimus, 
pranešimu Banko interneto puslapyje ir išsiuntęs pranešimą į Interneto banką ir / arba Kliento Bankui nurodytu 
elektroninio pašto adresu, jei Paslaugų teikimo nutraukimas ar pakeitimai turi tiesioginę įtaką Kliento naudojimuisi 
Tiesioginės sąsajos paslauga. Klientas galės naudotis numatoma nebeteikti Paslauga ar ankstesne Pranešimo ver-
sija iki 6 mėnesių nuo Banko pranešimo dienos, nebent Bankas bus priverstas nutraukti Paslaugų teikimą ar pakeiti-
mus atlikti anksčiau dėl jam taikomų reikalavimų ar saugumo priežasčių.

3. Sutartyje neaptartais klausimais Bankas ir Klientas, be Banko bendrųjų taisyklių, SEB įmonių Lietuvoje politikos dėl 
asmens duomenų tvarkymo, kainyno, naudojimosi interneto banku sąlygų aprašo, papildomai vadovaujasi kito-
mis sutartimis ir / ar sąlygomis, reglamentuojančiomis Banko paslaugų, teikiamų naudojantis Tiesioginės sąsajos 
paslauga, teikimą.

4. Klientas, norėdamas naudotis Paslaugomis, kurioms reikalingas Elektroninis parašas, turi su Banku sudaryti 
Interneto banko sutartį ir savo paskirtiems Naudotojams nustatyti apribojimus bei teises.

Techniniai reikalavimai 

5. Kliento ar Techninio tarpininko, norinčio naudotis Tiesioginės sąsajos paslauga, keitimosi Pranešimais priemonės turi 
atitikti Specifikaciją. Atsižvelgdamas į tai, Klientas ar Techninis tarpininkas privalo:

5.1. sukurti ir / ar naudoti programinę įrangą ir prižiūrėti ją taip, kad ja naudojantis būtų galima sklandžiai ir saugiai 
keistis duomenimis su Banku ir naudoti tinkamo formato Pranešimus;

5.2. gebėti sukurti galiojantį Elektroninį parašą ar Elektroninį spaudą, jei naudojamasi Paslaugomis, kurias reikia 
papildomai patvirtinti;

5.3. gauti Autentifikavimo sertifikatą iš Banko ar Sertifikavimo institucijos (CA), atinkantį Specifikaciją;

5.4. užtikrinti privataus rakto, susijusio su Autentifikavimo sertifikatu, programinės įrangos ir susijusių sistemų, 
naudojamų keičiantis Pranešimais, saugumą, taip pat keitimosi duomenimis vientisumą ir slaptumą.

6. Autentifikavimo sertifikatą gauti ir naudoti gali pats Klientas arba Techninis tarpininkas, kuris Autentifikavimo serti-
fikatą naudoja keisdamasis Pranešimais su Banku, kaip nustatyta Sutartyje.

7. Nesvarbu, kokie yra Kliento ar Techninio tarpininko programinės įrangos techniniai duomenys, keitimasis 
Pranešimais tarp Kliento ir Banko gali būti automatizuotas – programinėje įrangoje nustatytu dažnumu ar pagal 
prašymą, tačiau neviršijant Specifikacijoje nustatyto dažnumo.
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Paslaugų teikimas

8. Klientas įgalioja paskirtus Naudotojus naudoti Tiesioginės sąsajos paslaugą Kliento vardu.

9. Klientas turi teisę ne tik Naudotojams, bet ir kitiems fiziniams asmenims, neturintiems parašo teisės, suteikti prieigą 
prie: Tiesioginės sąsajos paslaugos, įskaitant Pranešimų ir jų turinio kūrimą, inicijavimą ar tvarkymą bet kokiu tikslu, 
tiesioginės sąsajos techninių priemonių, raktų ir sertifikatų, Elektroninio spaudo ar bet kurios saugos funkcijos prie-
monių. Klientas neprivalo informuoti Banko apie tokius asmenis ir Bankas nelaiko jų Naudotojais, turinčiais parašo 
teisę, kaip apibrėžta Sutartyje ir / ar Sąlygų apraše. Klientas prisiima visą atsakomybę už šių asmenų prieigos ir 
veiklos naudojantis Tiesioginės sąsajos paslauga pasekmes.

10. Kliento norinčio naudotis tam tikromis Paslaugomis, Bankas gali prašyti, kad Pranešimas būtų papildomai patvirtin-
tas Elektroniniu parašu arba Elektroniniu spaudu. Tvirtindamas Pranešimus Elektroniniu spaudu, Klientas privalo 
užtikrinti, kad jo paskirti Naudotojai būtų įgalioti Kliento vardu naudoti Kliento Kvalifikuotą elektroninio spaudo serti-
fikatą. Pranešimai, patvirtinti Naudotojo Elektroniniu parašu arba Kliento Elektroniniu spaudu, yra teisiškai privalomi 
Klientui ir yra pakankamas Kliento pateikto nurodymo patvirtinimas. Bankas neatsako už Pranešimus, patvirtintus 
naudojant Elektroninio spaudo technologiją.

11. Tvirtinant Pranešimus Elektroniniu parašu ar Elektroniniu spaudu, teisės ir apribojimai nustatomi taip:

11.1. Naudotojo Elektroninio parašo teisės ir apribojimai, nustatyti konkrečiam parašo teisę turinčiam asmeniui, 
nustatomi Interneto banko sutartyje;

11.2. Kliento Elektroninio spaudo naudojimo teisės ir apribojimai nustatomi Sutartyje.

12. Klientas privalo tikrinti Pranešimų, patvirtintų Elektroniniu parašu arba Elektroniniu spaudu naudojantis Kliento 
programine įranga ar Banko arba trečiųjų asmenų teikiamomis pasirašymo paslaugomis, turinį ir yra visiškai už juos 
atsakingas. Taikant tarpininkavimo būdą, Techniniam tarpininkui tenka atsakomybė ir pareiga parašo teisę turinčiam 
asmeniui rodyti tikrąjį Pranešimo turinį ir laikytis visų saugos priemonių, jei Pranešimas tvirtinamas Elektroniniu 
parašu ir / arba Elektroniniu spaudu.

13. Jei Tiesioginės sąsajos paslauga teikiama taikant tarpininkavimo būdą, kai dalyvauja Techninis tarpininkas (operato-
rius ar atstovas), atitinkamoje Sutartyje su Banku Klientas turi atlikti šiuos veiksmus:

13.1. Techniniam tarpininkui suteikia atitinkamą įgaliojimą;

13.2. sutinka, kad Techninis tarpininkas tarpininkautų palaikant ryšį ir siunčiant Pranešimus, kad būtų galima nau-
dotis Sutartyje nurodytomis Paslaugomis;

13.3. sutinka, kad, taikant tarpininkavimo būdą, kai Techninis tarpininkas veikia kaip atstovas, jei Klientas į Sutartį 
įtraukia galimybę naudoti Elektroninį spaudą kaip Pranešimų ir naudojimosi Paslaugomis tvirtinimo priemonę, 
būtų naudojamas atstovo Elektroninis spaudas.

14. Klientas turi teisę nustatyti mokėjimo operacijų limitus laikydamasis bendrųjų Banko nustatytų operacijų, inicijuotų 
per tiesioginę sąskaitą, limitų ir tvarkos. Jei bendrieji limitai vienašališkai sumažinami, Bankas apie tai praneša 
Klientui prieš 30 (trisdešimt) dienų.

15. Kaip nustatyta Banko bendrosiose taisyklėse, Bankas gali be išankstinio įspėjimo nevykdyti Kliento mokėjimo 
nurodymo.

16. Bankas turi teisę dalintis informacija apie Sutartį (įskaitant Kliento pavadinimą, įmonės kodą, paslaugų sąrašą ir 
sąskaitas) su įgaliotuoju Techniniu tarpininku, kad galėtų teikti Paslaugas.

Saugumas

17. Klientas turi užtikrinti, kad tik Kliento paskirti atstovai turėtų prieigą prie Tiesioginės sąsajos paslaugos ir imtis visų 
reikiamų priemonių, kad Tiesioginės sąsajos paslauga negalėtų naudotis įgaliojimų neturinčios trečiosios šalys.

18. Klientas turi užtikrinti, kad jo įgalioti asmenys tinkamai kontroliuotų (įskaitant leidimo neturinčių trečiųjų asmenų 
prieigos pašalinimą) šiuos duomenis ir priemones:

18.1. Klientui priklausančius programavimo sąsajos API prieigos raktus, atpažinimo kodus, slaptažodžius ir 
Naudotojų vardus;

18.2. priemones, skirtas keistis Pranešimais ir privačius raktus, susijusius su Autentifikavimo sertifikatu;

18.3. priemones ir duomenis Elektroniniam parašui ar Elektroniniam spaudui sukurti (pvz., asmens tapatybės kor-
telę, SIM kortelę, šifravimo kortelę).
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19. Klientas turi nedelsdamas pranešti Bankui apie visus pokyčius, kurie turi įtakos Sutartyje nurodytai informaci-
jai, taip pat suteikti kitą susijusią informaciją, kuri gali turėti įtakos teikiant Tiesioginės sąsajos paslaugą (įskai-
tant Naudotojų, su kuriais Klientas nutraukė bendradarbiavimą, prieigos teisių panaikinimą, arba kai keičiami 
Autentifikavimo sertifikato duomenys).

20. Klientas yra atsakingas už Techninio tarpininko pasirinkimą, nes, teikiant Tiesioginės sąsajos paslaugą per Techninį 
tarpininką, Techninis tarpininkas turi prieigą prie Kliento Pranešimų turinio ir turi būti atsakingas už sklandų ir saugų 
keitimąsi duomenimis su Banku ir duomenų vientisumą bei slaptumą.

21. Prašydamas pateikti duomenis, naudojant Tiesioginės sąsajos paslaugą, juos tvarkydamas ir saugodamas, Techninis 
tarpininkas privalo laikytis sutarčių su Klientu. Techniniam tarpininkui draudžiama tvarkyti duomenis savo naudai ar 
dalintis jais su trečiosiomis šalimis, neturint aiškaus Kliento sutikimo. Toks duomenų prašymas, tvarkymas ar daliji-
masis be sutikimo bus laikomas Sutarties pažeidimu ir gali tapti pagrindu Bankui nutraukti Sutartį ir reikalauti žalos 
atlyginimo.

22. Bankas neprivalo Kliento vardu sudaryti sutarčių dėl jokių paslaugų teikimo su Techniniu tarpininku (įskaitant techni-
nius arba duomenų saugumo klausimus). Tokių sutarčių sudarymo atsakomybė tenka Klientui.

23. Jei privatus raktas, susijęs su Autentifikavimo sertifikatu, ar kita informacija, susijusi su Tiesioginės sąsajos paslau-
gos naudojimu, ar saugumo priemonės, leidžiančios sukurti ar naudoti Elektroninį parašą arba Elektroninį spaudą 
buvo pamestos arba pateko ar gali patekti leidimo neturinčių trečiųjų šalių žinion, Klientas ir / arba Techninis tarpi-
ninkas privalo nedelsdamas apie tai pranešti Bankui ir nutraukti keitimąsi duomenimis su Banku.

24. Gavęs 23 punkte nurodytą pranešimą, Bankas nedelsdamas blokuoja galimybę keistis Pranešimais naudojantis 
tiesiogine sąsaja, kol bus atnaujintos Elektroninio parašo ar Elektroninio spaudo kūrimo priemonės arba bus išduotas 
naujas Autentifikavimo sertifikatas.

Prieigos ribojimas

25. Bankas turi teisę laikinai nutraukti Kliento prieigą prie Tiesioginės sąsajos paslaugos šiais atvejais:

25.1. Bankui sužinojus apie faktą, iš kurio galima pagrįstai daryti išvadą, kad kyla grėsmė Tiesioginės sąsajos 
paslaugos saugumui arba kad šia paslauga naudojasi arba gali naudotis neįgalioti asmenys;

25.2. jei yra kitų priežasčių, nustatytų Banko bendrosiose taisyklėse, teisės aktuose ar šalių susitarimuose.

26. Bankas turi teisę imtis prevencinių ir kitų Tiesioginės sąsajos paslaugos sistemai taikomų priemonių (įskaitant prie-
žiūrą ir tobulinimą) ir sustabdyti Paslaugų teikimą, kol bus taikomos atitinkamos priemonės.

Taikomi mokesčiai

27. Klientas moka mokesčius už Tiesioginės sąsajos paslaugos aktyvinimą ir naudojimąsi ja, pagal Banko paslaugų ir 
operacijų kainyną verslo klientams, jeigu nesusitarta kitaip.

28. Mokesčius už Tiesioginės sąsajos paslaugos aktyvinimą ir naudojimąsi ja Bankas nurašo iš sąskaitos, nurodytos 
Sutartyje. Klientas užtikrina, kad reikiama pinigų suma mokesčiams nurašyti būtų sąskaitoje, skirtoje mokesčiams 
nurašyti. Jeigu sąskaitoje Tiesioginės sąsajos paslaugos mokesčiams nurašyti nepakanka lėšų, Bankas gali nurašyti 
mokesčius iš kitos Kliento sąskaitos, esančios Banke.

29. Bankas nurašo Tiesioginės sąsajos paslaugos aktyvinimo mokestį po to, kai Sutartis įsigalioja. Mėnesio mokestis 
nurašomas iki kiekvieno mėnesio dešimtos dienos už einamąjį kalendorinį mėnesį. Jei Sutartis buvo nutraukta eina-
mąjį mėnesį, Kliento sumokėti komisiniai mokesčiai negrąžinami, neatsižvelgiant į nutraukimo pagrindą ar į tai, kuri 
šalis nutraukia Sutartį.

Ginčai ir atsakomybė

30. Bet kokie ginčai tarp Banko ir Kliento sprendžiami vadovaujantis Banko bendrosiomis taisyklėmis ir kitomis Banko 
paslaugų, kuriomis Klientas naudojasi jungdamasis per Tiesioginę sąsają, teikimą reglamentuojančiomis sąlygomis.

31. Klientas ir jo paskirtas Naudotojas, taip pat Klientas ir jo pasirinktas Techninis tarpininkas tarpusavio santykius 
sprendžia be Banko tarpininkavimo. Bankas neprisiima jokios atsakomybės už Techninio tarpininko ar Naudotojo 
veiksmus ar neveikimą.
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32. Klientas privalo atlyginti Bankui žalą dėl Kliento ir / arba Naudotojo padarytų pažeidimų, įskaitant atvejus, kai jie 
nevykdo įsipareigojimų, susijusių su techniniais reikalavimais ir šio Aprašo skyriaus „Saugumas“ nuostatų (įskaitant 
saugumo priemonių nesilaikymą).

33. Klientas ir jo paskirtas Naudotojas turi laikytis Sertifikavimo institucijos nustatytų sąlygų.

34. Bankas neatsako už Paslaugų neprieinamumą dėl trečiųjų šalių paslaugų teikėjų kaltės, pavyzdžiui, Sertifikavimo 
institucijos teikiamų paslaugų neveikimo ar netinkamai teikiamų paslaugų.

Sutartis ir baigiamosios nuostatos
35. Sutartis yra neterminuota ir įsigalioja nuo tada, kai ją pasirašo abi šalys.

36. Uždarius sąskaitą, nurodytą Sutartyje, atitinkami Pranešimai apie šios sąskaitos duomenis Klientui nebebus 
siunčiami.

37. Klientas gali nutraukti Sutartį bet kuriuo metu, apie tai pranešęs Bankui.

38. Bankas gali vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai pranešęs Klientui Banko bendrosiose taisyklėse nustatyta tvarka.

39. Bankas gali nutraukti Sutartį be išankstinio įspėjimo ir bet kokio kito susitarimo, jei:

39.1. Klientas ar jo paskirtas Naudotojas pažeidžia Sutartį;

39.2. visos Kliento sąskaitos Banke yra uždarytos ir / arba nutraukta Interneto banko sutartis;

39.3. Kliento sąskaitose Banke nepakanka lėšų padengti Tiesioginės sąsajos paslaugos mokesčius per 30 (trisde-
šimt) kalendorinių dienų nuo mokesčio sumokėjimo termino pabaigos;

39.4. nutraukta Kliento pasirinkto Techninio tarpininko Tiesioginės sąsajos paslaugos sutartis su Banku.

40. Sutarties nutraukimas nedaro įtakos sumų išieškojimui pagal finansinius ieškinius arba jų tenkinimui, kurie atsirado 
iki Sutarties nutraukimo datos.

41. Visais atvejais nutraukus Sutartį Kliento sumokėti komisiniai mokesčiai negrąžinami.

42. Sutarčiai taikomi Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.


