INTERNETO BANKO SUTARTIS Nr.
Sutarties sudarymo data
INFORMACIJA APIE KLIENTĄ
Vardas ir pavardė

Asmens kodas

Kliento atstovo vardas ir pavardė

Kliento atstovo asmens kodas

SUTARTIES INFORMACIJA
Atpažinimo kodas

Slaptažodžių generatoriaus numeris

Sutarties pakeitimo data

Sutarties galiojimo data

Sąskaitos tipas

Sąskaitos numeris

Sąskaitos savininkas

Dienos limitas

Mėnesio limitas

Galiojimo data

1.

Sudaręs Sutartį, Klientas įsipareigoja vykdyti įsipareigojimus, kuriuos jis prisiėmė interneto banke, ir laikyti, kad jie
yra teisiškai privalomi. .
2. Klientas, sudaręs Sutartį, gali elektroniniais kanalais atlikti Banko operacijas, gauti informacijos, teikti pranešimus ir
sudaryti sutartis, taip pat gali būti atpažįstamas (identifikuotas) nuotoliniu būdu Banko, kitų SEB grupės įmonių ir
trečiųjų asmenų interneto svetainėse.
3. Sutartimi Bankas ir Klientas susitaria dėl Sutartyje nurodytų Kliento ir trečiųjų asmenų sąskaitų, tvarkymo ir jose
esančių lėšų disponavimo naudojantis interneto banku neterminuotai arba iki Sutartyje nurodytos datos.
4. Pagal teisės aktus Sutartis kartu yra ir vienašališkai neatšaukiamas Banko ir Kliento susitarimas Kliento vardu
sudaryti sutartis ir atlikti kitus veiksmus, o Kliento vardu elektroniniais kanalais sudarytos (pakeistos, nutrauktos)
sutartys, atliktos vertybinių popierių operacijos, pateikti pranešimai, nurodymai dėl disponavimo piniginėmis
lėšomis, mokėjimo nurodymų vykdymo ir kiti veiksmai, atlikti ir patvirtinti Sutartyje nustatyta tvarka naudojant
Banko pripažįstamus personalizuotus saugumo duomenis, t. y. apsaugos ir atpažinimo priemones, yra privalomos
Klientui ir turi tokią pat teisinę galią kaip ir Kliento parašu patvirtinti rašytiniai dokumentai ir yra leistini kaip
įrodinėjimo priemonė teisme.
5. Sutartis įsigalioja nuo Sutartyje nurodytos datos ir galioja neterminuotai arba iki joje nurodytos datos.
6. Pasirašydamas (-a) šią Sutartį,
- sutinku, kad, pasirinkus galimybę prisijungti prie interneto banko savo pasirinktomis atpažinimo priemonėmis,
mano asmens duomenys (vardas ir pavardė, asmens kodas ir mob. telefono numeris, jei pasirinktas mobilusis elektroninis
parašas) būtų tvarkomi bendrovėje, tikrinančioje pasirinktos atpažinimo priemonės sertifikato autentiškumą;
- patvirtinu, kad man pateikiant asmens duomenis man buvo sudaryta galimybė susipažinti su SEB grupės įmonių
Lietuvoje asmens duomenų tvarkymo politika, kuri skelbiama www.seb.lt;
- patvirtinu, kad Bankas mane supažindino su galima naudojimosi elektroniniais kanalais rizika;
- susipažinau su Sutartimi, AB SEB banko Bendrosiomis taisyklėmis ir Paslaugų interneto banke teikimo sąlygų
aprašu, kurie skelbiami www.seb.lt, ir sutinku su visomis jų sąlygomis;
- patvirtinu, kad Sutarties, AB SEB banko Bendrųjų taisyklių ir Paslaugų interneto banke teikimo sąlygų aprašo
egzempliorių gavau.
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