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5. Jei paslaugų Naudotojas nėra Sąskaitos savininkas,
Sąskaitos savininkas privalo supažindinti Naudotoją
su Sutarties sąlygomis ir instrukcijomis (ypač saugumo
reikalavimais) ir užtikrinti, kad Naudotojas jas žinotų ir
jų laikytųsi.

Su paslauga susietas mobiliojo telefono
numeris

Apibrėžimai

6. Bankas siunčia pranešimus Sutartyje nurodytu
mobiliojo telefono numeriu.

Bankas – AB SEB bankas.

7. Naudotojas nedelsdamas turi pranešti Bankui apie
mobiliojo ryšio sutarties nutraukimą ar mobiliojo
telefono numerio pakeitimą telefonu, Banko skyriuje
arba kitomis Banko priimtinomis priemonėmis.

Paslaugų
SMS
žinutėmis
teikimo
sutartis
(toliau – Sutartis) susideda iš Asmeninės dalies, Paslaugų
SMS žinutėmis teikimo sąlygų aprašo, Bendrųjų taisyklių ir
Kainyno.
Kainynas – paslaugų ir operacijų kainynas, kuriame
yra pateikiami mūsų taikomi mokesčiai ir kita svarbi
informacija.
Naudotojas – fizinis asmuo, kuris naudojasi SMS žinučių
paslauga. Naudotojas yra Klientas arba asmuo, kuriam yra
suteikta teisė naudotis Kliento sąskaitomis.
Sąskaitos savininkas – Klientas Vartotojas arba kitas
klientas, kuris naudojasi Banko paslaugomis.

Naudojimasis paslauga
8. Naudotojas turi laikytis Sutarties sąlygų.
9. Jei Bankas turi pakankamai informacijos Naudotojui,
kuris nėra Sąskaitos savininkas, nustatyti,
Naudotojas gali
9.1.

pasirinkti ir pašalinti sąskaitas, susijusias su
SMS žinučių paslauga, kurių yra Savininkas ar
Naudotojas;

9.2.

pakeisti pranešimų paslaugos turinį.

SMS žinučių paslauga yra paslauga, kuria naudodamasis
Naudotojas gauna informaciją apie Sutartyje nustatytus
pranešimus mobiliuoju telefonu SMS žinutėmis.

Saugumas

Vartotojas – fizinis asmuo, kuris siekia sudaryti ar
sudarantis su mumis paslaugų sutartis su savo verslu,
prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais
(vartojimo tikslais).

10. Naudotojas identifikuojamas naudojantis paslauga
pagal Sutartyje nurodytą Naudotojo mobiliojo telefono
numerį.

Bendrosios sąlygos
1. Bankas ir Sąskaitos savininkas sudaro Sutartį, kurios
Asmeninėje dalyje nurodo:
1.1.

Naudotojo mobiliojo telefono numerį;

1.2.

įvykius ir sąskaitas, apie kuriuos yra siunčiami
pranešimai.

2. Už naudojimąsi paslauga Sąskaitos savininkas sumoka
Kainyne nustatytą mokestį. Bankas nurašo mokestį už
SMS žinučių paslaugą iš Asmeninėje dalyje nurodytos
paslaugų mokesčio sąskaitos.
3. Jei
tarpusavio
santykiai
nereglamentuojami
Sutartyje, Bankas, Sąskaitos savininkas ir Naudotojas
vadovaujasi Bendrosiomis taisyklėmis ir Banko
bei Sąskaitos savininko sudaryta banko sąskaitos
sutartimi.
4. Paslaugos sąlygas galima rasti banko skyriuose ir
interneto svetainėje www.seb.lt. Klientas gali bet
kuriuo metu nemokamai Banko paprašyti informacijos
apie Sutarties sąlygas.

11. Bankas daro prielaidą, kad užsakoma SMS žinučių
paslauga atitinka Sąskaitos savininko valią, kol
neįrodyta kitaip arba kol Naudotojas ar Sąskaitos
savininkas nepranešė ir nepaprašė stabdyti paslaugos.
12. Naudotojas turi saugoti savo mobilųjį telefoną ir SIM
kortelę bei neperduoti jų pašaliniam asmeniui.
13. Jei Naudotojas pametė ar kitaip prarado mobilųjį
telefoną ar SIM kortelę, arba kitais atvejais iškilus
rizikai, kad bent vienas iš jų buvo perduotas pašaliniam
asmeniui, turi nedelsdamas pranešti Bankui telefonu,
Banko skyriuje arba kitomis Banko priimtinomis
priemonėmis.
14. Naudotojas turi nedelsdamas pranešti Bankui apie
klaidas ar gedimus, atsiradusius naudojantis paslauga.

Paslaugos stabdymas
15. Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu prašyti Banko
sustabdyti paslaugą.
16. Bankas turi teisę visiškai arba iš dalies stabdyti
paslaugą, jei:

16.1. Naudotojas pažeidė Sutarties įsipareigojimus;
16.2. sužinojo faktą, iš kurio galima daryti išvadą, kad
- paslauga naudojama arba gali būti
naudojama prieš Sąskaitos savininko valią;
- Naudotojas veikia nesąžiningai, tyčia ar dėl
didelio neatsargumo nevykdo savo pareigų;
- stabdyti būtina norint užtikrinti saugų
naudojimąsi paslauga;
16.3. baigė galioti Naudotojo ir mobiliojo ryšio įmonės
sudaryta mobiliojo ryšio sutartis;
16.4. pakeistas su paslauga susietas mobiliojo
telefono numeris;
16.5. yra bet koks kitas pagrindas, nustatytas
Bendrosiose taisyklėse ar įstatyme.

Atsakomybė
17. Bankas atsako už pranešimų slaptumą, kol pranešimas
nebus išsiųstas Sutartyje nurodytu mobiliojo
telefono numeriu.
18. Bankas neatsako už žalą, atsiradusią, jei paslaugomis
naudojosi pašaliniai asmenys, kai žala buvo padaryta
dėl mobiliojo telefono ar SIM kortelės kortelės
vagystės ar kitokio praradimo. Bankas atsako už žalą,
kuri buvo padaryta po to, kai Naudotojas informavo
Banką apie įvykį ir paprašė blokuoti paslaugą.
19. Bankas neatsako už mobiliojo ryšio operatoriaus ir
Naudotojo tarpusavio pretenzijas ir jų nenagrinėja.
20. Naudotojas atsako, jei jis veikia nesąžiningai arba
nevykdo savo pareigų, nustatytų Sutartyje.

Sutarties galiojimas, pakeitimas ir
nutraukimas
21. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo datos ir galioja
neterminuotai.
22. Bankas turi teisę pakeisti Kainyną, pateikdamas
išankstinį pranešimą apie pakeitimus Bendrosiose
taisyklėse nustatyta tvarka. Bankas turi teisę pakeisti
Banko paslaugų SMS žinutėmis teikimo sąlygų aprašą
informuodamas prieš du mėnesius, jei Sąskaitos
savininkas yra Vartotojas, kitais atvejais – prieš vieną
mėnesį.
23. Jei pakeitimai Sąskaitos savininkui nepriimtini, jis turi
teisę nutraukti Sutartį iki pakeitimų įsigaliojimo datos,
pranešdamas Bankui ir įvykdydamas visus sutartinius
įsipareigojimus. Jei Sąskaitos savininkas iki pakeitimų
įsigaliojimo datos nenutraukė Sutarties, pakeitimai
laikomi priimtais.
24. Sąskaitos savininkas turi teisę bet kada nutraukti
Sutartį.
25. Bankas turi teisę nutraukti Sutartį nenurodydamas
priežasties ir informuodamas Sąskaitos savininką:
jei Sąskaitos savininkas yra Vartotojas - prieš du
mėnesius, kitais atvejais – prieš vieną mėnesį.
26. Bankas turi teisę nutraukti Sutartį įspėdamas Sąskaitos
savininką prieš 14 (keturiolika) dienų šiais atvejais:
26.1. paslauga buvo sustabdyta du mėnesius
iš eilės ar ilgiau;

26.2. Naudotojas pažeidė Sutartį;
26.3. Naudotojas 13 (trylika) mėnesių iš
eilės nesinaudojo nė viena iš Sutartyje
numatytų paslaugų;
26.4. paslaugos
teikimas
kenkia
Banko
sistemų saugumui.
27. Sutartis baigia galioti automatiškai, jei Naudotojas
arba Bankas nutraukia santykius.
28. Sutarties nutraukimas neturi įtakos piniginių
reikalavimų, atsirandančių prieš nutraukiant Sutartį,
galiojimui ir tenkinimui.

