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ATSISKAITYMO NEGRYNAISIAIS PINIGAIS ORGANIZAVIMO PASLAUGOS INTERNETU 
SUTARTIS Nr. _______________ 

 
_________________ 

(data) 
 

BANKAS 
Pavadinimas AB SEB bankas 
Juridinio asmens kodas 112021238 Adresas Konstitucijos pr. 24, 08105 Vilnius 
Telefonas (8 5) 268 2800 E. paštas info@seb.lt 

 
PREKYBININKAS 
Pavadinimas UAB „“ 
Juridinio asmens kodas  Adresas  
Telefonas  E. paštas  

 
PREKYBININKO SĄSKAITŲ NUMERIAI 
Sąskaitų Nr.:   Mokesčių sąskaitos Nr.:  

 
 
1. Sutartyje vartojamos sąvokos 
1.1. Sutartis – ši Banko ir Prekybininko pasirašyta atsiskaitymo negrynaisiais pinigais organizavimo 

paslaugos internetu sutartis. 
1.2. Bankas – AB SEB bankas. 
1.3. Prekybininkas – Sutartyje nurodytas asmuo, su kuriuo Bankas sudarė Sutartį. 
1.4. Šalys – Bankas ir Prekybininkas. 
1.5. Klientas – fizinis ar juridinis asmuo, turintis sąskaitą Banke ir sudaręs su Banku sutartį dėl 

naudojimosi Banko paslaugomis internetu bei norintis Interneto parduotuvėje pirkti prekes ar 
paslaugas. 

1.6. Banko paslaugos internetu – Banko paslaugos, teikiamos Banko paslaugų internetu sistema, 
kuria naudodamasis klientas, sudaręs atitinkamas sutartis su Banku, turi teisę internetu pateikti 
Bankui mokėjimo nurodymus nurašyti lėšas iš kliento sąskaitos, esančios Banke, ar atlikti kitas 
operacijas. 

1.7. Atsiskaitymo negrynaisiais pinigais organizavimo paslauga (toliau – Paslauga) – Banko 
teikiama paslauga Prekybininkui, kurios metu Prekybininko Bankui perduotais duomenimis, 
Bankas užpildo Kliento mokėjimo nurodymą pervesti lėšas iš Kliento sąskaitos už Interneto 
parduotuvėje perkamas prekes ir/ar paslaugas, ir Bankas informuoja Prekybininką apie Bankui 
pateikto mokėjimo nurodymo įvykdymą arba neįvykdymą. 

1.8. Interneto parduotuvė – Prekybininko tinklalapiai internete, kuriuose Prekybininkas parduoda 
prekes ir/ar paslaugas. 

1.9. Mokėjimo nurodymas – Prekybininko parengtas ir Kliento patvirtintas mokėjimo už interneto 
parduotuvėje perkamas prekes ir/ar paslaugas dokumentas, kurį klientas Banko paslaugų 
internetu sistema pateikia Bankui. 

1.10. Sąskaita – Sutartyje nurodyta Prekybininko sąskaita (-os), esanti (-čios) Banke, į kurią (-ias) 
klientas perveda lėšas Prekybininkui už Interneto parduotuvėje perkamas prekes ir/ar 
paslaugas. 

1.11. Mokesčių sąskaita – Sutartyje nurodyta Prekybininko sąskaita, esanti Banke, iš kurios Bankas 
turi teisę nurašyti pagal Sutartį Prekybininko Bankui mokėtinus mokesčius. 

1.12. Skaitmeninis parašas – kodas, naudojamas perduodamų duomenų autentiškumui patvirtinti, 
kuris suformuojamas iš kitai šaliai perduodamų duomenų ir duomenis perduodančios šalies 
Privataus rakto. 
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1.13. Privatus raktas – unikali simbolių kombinacija, esanti tik jį turinčios šalies žinioje (slapta), skirta 
šalies perduodamiems duomenims užšifruoti. 

1.14. Sertifikatas – unikali simbolių kombinacija, nurodyta Sutarties 1 priede, leidžianti šaliai įsitikinti 
ar pasirašyti duomenys nebuvo pakeisti. 

1.15. Nuoroda – interneto tinklalapyje patalpintas šalies tekstas ir/ar grafinis paveikslėlis (toliau – 
gif), kurį spustelėjus klientas patenka į interneto parduotuvės ar Banko tinklalapį. 

 
2. Sutarties dalykas 
2.1. Sutartis reglamentuoja Banko ir Prekybininko santykius, atsirandančius Bankui teikiant, o 

Prekybininkui naudojantis atsiskaitymo negrynaisiais pinigais organizavimo paslauga (toliau – 
paslauga). 

2.2. Atsižvelgiant į tai, kad teikiant Paslaugą šalys vienai kitai dokumentus ir duomenis teiks 
elektroniniais kanalais, šalys susitaria, kad laikantis Sutarties nustatytų sąlygų ir tvarkos 
elektroniniu kanalu pateikti dokumentai ir duomenys bus laikomi tinkamai pateiktais 
atitinkamos šalies vardu. 

 
3. Banko įsipareigojimai 
3.1. Suteikti Klientui galimybę už Interneto parduotuvėje perkamas prekes ir/ar paslaugas 

atsiskaityti naudojantis Banko paslaugomis internetu. 
3.2. Informuoti Prekybininką ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų registruotu ir 

elektroniniu paštu apie visus interneto tinklalapio, į kurį siunčiami duomenys Bankui, adreso 
pasikeitimus. 

3.3. Užtikrinti, kad Prekybininkui siunčiami duomenys atitiktų Sutarties 1 priede nurodytus 
reikalavimus ir būtų patvirtinti Banko skaitmeniniu parašu. 

3.4. Gavus iš Prekybininko duomenis, patikrinti Prekybininko skaitmeninio parašo tikrumą 
panaudojant sertifikatą, nurodytą Sutarties 1 priede. 

3.5. Informuoti Klientą, jeigu Prekybininko perduoti Bankui Mokėjimo nurodymo duomenys 
neatitinka reikalavimų, parodant jam Banko paslaugų internetu sistemoje pranešimą apie klaidą. 

3.6. Užtikrinti, kad Banko Privatus raktas netaptų žinomas neįgaliotiems tretiesiems asmenims. 
Iškilus grėsmei, kad Banko Privatų raktą gali sužinoti arba jis tapo žinomas tretiesiems 
asmenims, apie tai informuoti Prekybininką registruotu bei elektroniniu paštu ir nedelsiant 
sustabdyti paslaugos teikimą, kol bus sukurtas naujas Privatus raktas bei Sertifikatas ir 
Prekybininkui bus pateiktas naujai sukurtas Banko Sertifikatas. 

3.7. Informuoti Prekybininką apie pakeistus ar naujus nuorodai ir/ar gif taikomus reikalavimus 
elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki naujų reikalavimų taikymo dienos. 

3.8. Išsiųsti skaitmeniniu parašu patvirtintą pranešimą Prekybininkui apie Kliento Banko paslaugų 
internetu sistema pateiktus ir įvykdytus Mokėjimo nurodymus. 

3.9. Informuoti Prekybininką ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų apie visus 
techninius pakeitimus, turinčius įtakos Paslaugos teikimui. 

3.10. Atsižvelgiant į tai, kad paslaugos teikimo sutrikimas ar neveikimas neriboja Klientų galimybės 
atsiskaityti už Interneto parduotuvėje perkamas prekes ar/ir paslaugas, Bankas neįsipareigoja 
užtikrinti nuolatinio ir nepertraukiamo Paslaugos veikimo. 

 
4. Prekybininko įsipareigojimai: 
4.1. Sudaryti Klientams galimybę naudojantis Paslauga pirkti prekes ir/ar paslaugas, kurios siūlomos 

Interneto parduotuvėje. 
4.2. Patalpinti Interneto parduotuvėje gerai matomoje vietoje Banko nuorodą, nukreipiančią Klientą 

į Banko paslaugų internetu tinklalapį. 
4.3. Informuoti Banką ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų elektroniniu paštu apie 

visus Interneto parduotuvės adreso internete pasikeitimus ar kitus techninius ar kitokius 
pakeitimus, galinčius turėti įtakos Paslaugos teikimui. 
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4.4. Siųsti Bankui duomenis, būtinus Mokėjimo nurodymui įvykdyti ir užtikrinti, kad Bankui siunčiami 
duomenys atitiktų Sutarties 1 priede nurodytus reikalavimus bei būtų patvirtinti Prekybininko 
Skaitmeniniu parašu. 

4.5. Gavus iš Banko duomenis, patikrinti Banko skaitmeninio parašo tikrumą panaudojant Sertifikatą, 
nurodytą Sutarties 1 priede. 

4.6. Užtikrinti, kad Prekybininko Privatus raktas netaptų žinomas neįgaliotiems tretiesiems 
asmenims, o iškilus grėsmei, kad Privatų raktą gali sužinoti arba jis tapo žinomas tretiesiems 
asmenims, nedelsiant apie tai informuoti Bankui registruotu paštu ir elektroniniu paštu, prašant 
stabdyti Paslaugos teikimą, kol bus sukurtas naujas Privatus raktas bei Sertifikatas ir Bankui bus 
pateiktas naujai sukurtas Prekybininko Sertifikatas. 

4.7. Gavus iš Banko pranešimą apie pasikeitusius nuorodoms ir/ar gif taikomus reikalavimus, ne 
vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo gavimo dienos patalpinti naujas nuorodas ir/ar 
gif Interneto parduotuvėje. 

4.8. Užtikrinti, kad Interneto parduotuvėje Kliento perkamos prekės ir/ar paslaugos tiesiogiai ar 
netiesiogiai nepabrangs dėl to, kad už jas atsiskaitoma naudojantis tam tikra atsiskaitymo 
priemone, pvz., Sutartimi teikiama Paslauga. 

4.9. Be Banko sutikimo nenustatinėti papildomų apribojimų naudotis Paslauga. 
4.10. Patalpinti Interneto parduotuvėje Banko pateiktą gif, kuris turi būti kaip galima geriau matomoje 

vietoje ir kuris nukreiptų Klientą į Banko nurodytą interneto tinklalapį, kuriame Klientas galėtų 
susipažinti su Paslauga. Prekybininkas gali atsisiųsti ir patalpinti Interneto parduotuvėje ir kitas 
Banko pateiktas nuorodas arba gif (nenurodytas Sutarties 1 priede), įskaitant nuorodas į 
atitinkamus Banko interneto tinklalapius, ar tinklalapių dalis, skirtas verslo klientams ar 
elektroninei prekybai. 

4.11. Neperduoti be Banko raštiško sutikimo visų ar dalies savo teisių ir įsipareigojimų pagal Sutartį 
tretiesiems asmenims. 

4.12. Susipažinti ir laikytis Banko paslaugų teikimo bendrųjų taisyklių ir jų dalies - Banko paslaugų ir 
operacijų kainyno – sąlygų ir Paslaugos techninės specifikacijos. 

4.13. Suderinti su Banku informacijos apie Sutarties sudarymą ir vykdymą naudojimą prieš 
paskelbiant šią informaciją reklaminiuose skelbimuose, raštuose ar kitokia forma. 

4.14. Užtikrinti, kad Prekybininko veikla ir vidinės procedūros atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų 
ir kitų teisės aktų reikalavimus ir būtų vykdoma tik turint visus leidimus ir / arba licencijas, 
reikalingus verstis atitinkama veikla. Šio reikalavimo neatitikimo atveju Bankas turi teisę 
pareikalauti nedelsiant nutraukti teisės aktų reikalavimų neatitinkančios veiklos ar veiklos 
neturint leidimo / licencijos vykdymą. Prekybininkui nevykdant Banko reikalavimo, Bankas turi 
teisę nedelsdamas stabdyti Paslaugos teikimą. 

4.15. Nedelsiant informuoti Banką apie pasikeitusį Prekybininko veiklos pobūdį. 
4.16. Užtikrinti, kad Prekybininko mokesčių sąskaitoje ne vėliau kaip kiekvieno kalendorinio mėnesio 

penktą dieną, būtų pakankamai lėšų Sutartyje nurodytiems mokesčiams nuskaityti 5.2 punkte 
nustatyta tvarka. 

 
5. Atsiskaitymo tvarka 
5.1. Už Paslaugą Prekybininkas moka Bankui mokėjimo dieną galiojančiame Banko paslaugų ir 

operacijų kainyne numatyto dydžio mokesčius. 
5.2. Vienkartinį Paslaugos registracijos ir sutarties sąlygų pakeitimo mokestį Bankas nurašo iš 

Prekybinio Mokesčių sąskaitos iki kito mėnesio 5 (penktos dienos). Ne vėliau kaip iki einamojo 
mėnesio 15 dienos Bankas nurašo mokestį už per praėjusį mėnesį per paslaugą atliktas 
operacijas iš Mokesčių sąskaitos. 

5.3. Visus Prekybininko pagal Sutartį mokėtinus mokesčius ir kitas sumas Prekybininkas suteikia 
Bankui teisę nurašyti nuo Mokesčių sąskaitos. Tuo atveju, jei Mokesčių sąskaitoje nėra 
pakankamai lėšų mokesčiams sumokėti, Bankas turi teisę visas Prekybininko pagal Sutartį 
mokėtinas sumas nurašyti nuo kitų Prekybininko sąskaitų, esančių Banke. 
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5.4. Prekybininkui nevykdant Sutartyje numatytų finansinių ar kitų įsipareigojimų, Bankas turi teisę 
sustabdyti Paslaugos teikimą arba nutraukti Sutartį. Apie Paslaugos teikimo sustabdymą ar 
Sutarties nutraukimą Bankas privalo informuoti Prekybininką raštu prieš 5 (penkias) darbo 
dienas iki Paslaugų teikimo sustabdymo ar Sutarties nutraukimo dienos, išskyrus 4.14 p. 
numatytu atveju. 

 
6. Šalių atsakomybė 
6.1. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir susilaikyti nuo 

bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai. 
6.2. Jei viena iš šalių nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, ji privalo 

atlyginti dėl nevykdymo ar netinkamo vykdymo atsiradusius kitos šalies nuostolius. Bankas 
neatsako už Prekybininko netiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl Paslaugos veikimo 
sulėtėjimo ar sutrikimo. 

6.3. Sutarties nutraukimas neatleidžia šalių nuo įsipareigojimų, kilusių iki Sutarties nutraukimo 
momento, įvykdymo ar padarytų nuostolių atlyginimo kitai šaliai. 

6.4. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės, jeigu įrodo, kad Sutarties nesilaikė dėl aplinkybių, kurių 
negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio 
šioms aplinkybėms ir jų pasekmėms atsirasti. Šalys susitaria laikytis Lietuvos Respublikos 
civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose (1996 m. 
liepos 15 d. Nr. 840 ir 1997 m. kovo 13 d. Nr. 222) nustatytų taisyklių dėl nenugalimos jėgos 
aplinkybių taikymo. 

6.5. Bankas neatsako už Prekybininko prekes ir/ar paslaugas (įskaitant prekių ir/ar paslaugų kokybę 
bei pristatymą), Interneto parduotuvės funkcionavimą, nenagrinėja Klientų bei Prekybininko 
tarpusavio pretenzijų. 

 
7. Konfidencialumas 
7.1. Sutarties galiojimo laikotarpiui ir bet kada pasibaigus Sutarčiai ar ją nutraukus prieš terminą, 

šalys privalo griežtai laikyti konfidencialia bet kokią informaciją, esančią Sutartyje ar susijusią 
su ja, o taip pat bet kokią informaciją, atskleistą tiek sąmoningai, tiek atsitiktinai iki Sutarties 
pasirašymo dienos. 

7.2. Informacijos, numatytos šiame skyriuje, atskleidimas, perdavimas trečiajai šaliai, paviešinimas 
galimas tik gavus kitos Šalies raštišką sutikimą, išskyrus Sutarties 7.3 punkte numatytą išimtį. 

7.3. Informacijos, numatytos šiame skyriuje, atskleidimas, perdavimas trečiajai šaliai, paviešinimas 
be raštiško kitos šalies sutikimo galimas tik Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais 
atvejais, tvarka ir tik Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytiems subjektams. 

 
8. Sutarties galiojimas 
8.1. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja neterminuotai. 
8.2. Sutartis gali būti pakeista ir (ar) papildyta tik atskiru rašytiniu abiejų šalių susitarimu, išskyrus 

8.3 punkte nustatytą išimtį. 
8.3. Bankas turi teisę vienašališkai keisti Sutarties sąlygas, apie tai prieš 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų raštu įspėjęs Prekybininką. Prekybininkas, nesutikdamas su Banko 
vienašališkai pakeistomis Sutarties sąlygomis, turi teisę nutraukti Sutartį apie tai ne vėliau kaip 
likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Sutarties pakeitimo įsigaliojimo dienos turi raštu 
(registruotu ir elektroniniu laišku) pranešti Bankui. 

8.4. Visi Sutarties papildymai, pakeitimai įsigalioja nuo jų pasirašymo momento, išskyrus atvejus kai 
kita įsigaliojimo data nurodyta Sutarties pakeitime ar papildyme. Sutarties pakeitimai, 
papildymai ir priedai yra neatskiriama Sutarties dalis, turi privalomą galią šalims ir be jos 
negalioja. 

8.5. Sutartis gali būti nutraukta: 
8.5.1. šalių tarpusavio sutarimu; 
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8.5.2. vienos iš šalių valia, jei kita šalis neatlieka ir (arba) netinkamai atlieka prisiimtus pagal 
Sutartį įsipareigojimus, pranešus apie tai raštu kitai šaliai prieš 5 (penkias) darbo dienas 
iki Sutarties nutraukimo dienos; 

8.5.3. bet kurios Šalies iniciatyva, pranešus kitai šaliai raštu prieš 15 (penkiolika) darbo dienų 
iki Sutarties nutraukimo dienos. 

 
9. Baigiamosios nuostatos  
9.1. Visi pranešimai, įskaitant pranešimus, susijusius su reikalavimų, atsirandančių pagal Sutartį, 

gynimu civilinio proceso tvarka, turi būti raštiški, siunčiami elektroniniu arba registruotu paštu 
Sutartyje nurodytais šalių adresais. Kiekviena šalis turi teisę pasirinkti jai priimtiną pranešimo 
siuntimo būdą. Jei pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu, laikoma, kad jį šalis gavo tą pačią 
dieną, jei jis buvo gautas darbo valandomis, arba kitą darbo dieną, jei jis buvo gautas ne darbo 
valandomis. Jei pranešimas siunčiamas registruotu paštu, laikoma, kad jį šalis gavo praėjus 5 
(penkioms) kalendorinėms dienoms nuo išsiuntimo. 

9.2. Šalys privalo informuoti viena kitą apie pasikeitusius savo rekvizitus ne vėliau kaip kitą darbo 
dieną. Šalis, nepranešusi laiku apie pasikeitusius rekvizitus, negali reikšti pretenzijų, kad ji 
negavo pranešimų, jei kita šalis atliko veiksmus pagal paskutinius jai žinomus tos šalies adresą 
ar rekvizitus. 

9.3. Šalys sieks, kad visi ginčai, nesutarimai, reikalavimai ir pretenzijos, kurie gali kilti tarp Šalių dėl 
Sutarties taikymo ir aiškinimo, būtų sprendžiami derybų keliu tarpusavio sutarimu. Jei 
nesutarimų nepavyksta išspręsti derybų keliu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, visi ginčai, 
nesutarimai, reikalavimai ir pretenzijos, kylantys dėl Sutarties taikymo ir aiškinimo, sprendžiami 
teismuose Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

9.4. Šalių tarpusavio santykiai, neaptarti šia Sutartimi, reglamentuojami Lietuvos Respublikos 
įstatymų ir kitų teisės aktų numatyta tvarka ir apimtimi. 

9.5. Prekybininkas, pasirašydamas Sutartį, patvirtina, kad yra susipažinęs su Sutarties pasirašymo 
dieną galiojančiu Banko paslaugų ir operacijų kainynu, Banko paslaugų teikimo bendrosiomis 
taisyklėmis ir Paslaugos technine specifikacija, skelbiama Banko internetiniame puslapyje 
https://www.seb.lt. Bankas turi teisę vienašališkai keisti Paslaugos techninę specifikaciją apie 
tai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų paskelbdamas Banko internetiniame puslapyje ir 
pranešdamas raštu Klientui. Klientas, nesutikdamas su Banko vienašališkai pakeista Paslaugos 
technine specifikacija, turi teisę nutraukti Sutartį apie tai prieš 5 (penkias) kalendorines dienas 
iki Paslaugos techninės specifikacijos pakeitimo įsigaliojimo dienos turi raštu (registruotu ir 
elektroniniu laišku) pranešti Bankui. 

9.6. Banko paslaugų ir operacijų kainynas ir Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės yra 
sudedamoji Sutarties dalis, kurią Prekybininkas gavo Sutarties pasirašymo metu. 

9.7. Sutartis pasirašoma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai 
šaliai. 

 
Šalių rekvizitai 

Bankas Prekybininkas 

AB SEB bankas 
Įmonės kodas 112021238 

UAB „“ 
Įmonės kodas  

Konstitucijos pr. 24, 08105 Vilnius 
Tel. (8 5) 268 2800 

Adresas 
Tel. 

 
 
 
___________________________________ 

 
 
 
_________________________________ 

 

 



1 priedas 

 

 

Atsiskaitymo negrynaisiais pinigais organizavimo paslaugos teikimo sutarties Nr. ______ 
1 priedas 

___________ 
(data) 

 
1. Bankas ir Prekybininkas (toliau – šalys) susitaria: 

1.1. tikrinti viena kitos Skaitmeninį parašą Sertifikato pagalba, naudodama 008 kriptografijos algoritmą; 
1.2. siunčiant viena kitai duomenis, nurodyti šio priedo 2 ar 3 punkte nustatytus rekvizitus; 
1.3. naudoti tik priedo 4 ir 5 punktuose nurodytus Sertifikatus. 

 
2. Prekybininko nurodomi rekvizitai: 

2.1. Prekybininko ID (VK_SND_ID): EMLTXXXX 
2.2. Adresas kuriuo siunčiami duomenys Prekybininkui: https://www._________.lt 
2.3. Prekybininko nuoroda: www._______.lt 
 

3. Banko nurodomi rekvizitai: 
3.1. Banko ID: 70440 
3.2. Adresas kuriuo siunčiami duomenys Bankui: https://e.seb.lt/banklink/in 

 
4. Prekybininko Sertifikatas: 

[įklijuoti čia] 
 

5. Banko Sertifikatas skelbiamas Banko internetiniame puslapyje www.seb.lt. 
 
6. Priedas pasirašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. 
 
 

Bankas Prekybininkas 

AB SEB bankas 
Įmonės kodas 112021238 

UAB „“ 
Įmonės kodas  

Konstitucijos pr. 24, 08105 Vilnius 
Tel. (8 5) 268 2800 
 

Adresas 
Tel. 
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