7 žingsnių gidas, kaip
atsiskaityti už komunalines
paslaugas internetu

1.

Prisijunkite prie SEB banko elektroninės bankininkystės sistemos adresu https://e.seb.lt
Tuščiame laukelyje įveskite atpažinimo kodą – šešių arba aštuonių skaitmenų seką, nurodytą Jūsų banko paslaugų internetu teikimo sutartyje (ją galite sudaryti artimiausiame SEB banko skyriuje). Spustelėkite laukelį „Toliau“.

2.

Naujai atsivėrusiame puslapyje pamatysite du tuščius laukelius, kuriuose reikia įvesti slaptažodžius.
Į pirmą laukelį įveskite nuolatinį slaptažodį. Jeigu prie sistemos
jungiatės pirmą kartą, į šį laukelį įveskite laikiną slaptažodį,
nurodytą paslaugų internetu teikimo sutartyje. Jį sistema automatiškai prašys pakeisti Jūsų sugalvotu slaptažodžiu.
Į antrą laukelį įveskite prašomą kodą iš slaptažodžių kortelės,
pavyzdžiui, 6-ąjį. Spustelėkite laukelį „Prisijungti“.
ARBA
Jeigu naudojate elektroninį slaptažodžių generatorių, įjunkite jį, suveskite jo PIN kodą (penkiaženklis skaičius, kurį turite
sugalvoti pirmą kartą pasinaudoję generatoriumi). Į pirmą laukelį
įveskite nuolatinį slaptažodį. Jeigu prie sistemos jungiatės pirmą
kartą, į šį laukelį įveskite laikiną slaptažodį, nurodytą paslaugų internetu teikimo sutartyje. Jį sistema automatiškai prašys pakeisti
Jūsų sugalvotu slaptažodžiu. Tuomet įveskite į generatorių skaičių
seką, kurią matote banko svetainės registracijos lange. Generatoriaus ekrane atsiras kodas, kurį ir reikia suvesti į antrą registracijos
laukelį. Spustelėkite laukelį „Prisijungti“.

ARBA
Jeigu naudojatės mobiliojo elektroninio parašo priemone, pasirinkite galimybę jungtis
asmens tapatybę patvirtinant mobiliuoju
elektroniniu parašu — „M. parašas“. Įveskite
savo atpažinimo kodą, nurodytą el. paslaugų
teikimo sutartyje. Jei šiuo būdu jungiatės pirmą
kartą arba pasikeitė Jūsų mobiliojo telefono
numeris, varnele pažymėkite „Jungiuosi pirmą
kartą / pasikeitė mano tel. numeris“. Spustelėkite mygtuką „Toliau“.

Atsivėrusiame lange pamatysite pranešimą,
kad Jums į mobilųjį telefoną išsiųstas kontrolinis kodas. Bendrovių „Omnitel“ ir „Tele2“
klientai mato 4 skaitmenų, bendrovės „Bitė
Lietuva“ klientai — 40 skaitmenų kontrolinį kodą*
(ne 4 skaitmenų, kaip pavaizduota pateiktame
paveikslėlyje). Patikrinkite, ar atsiųstas kontrolinis
kodas sutampa su kontroliniu kodu, kurį matote
kompiuterio ekrane:
•
•
•

jei kodai sutampa, patvirtinkite
operaciją telefone įvesdami prašomą
PIN kodą
jei ne, nutraukite prisijungimą ir bandykite jungtis dar kartą
Įveskite sPIN kodą (sertifikato, esančio
SIM kortelėje, PIN kodą).

ARBA
Jeigu naudojatės elektronine parašo priemone, pasirinkite galimybę jungtis asmens
tapatybę patvirtinant elektroniniu parašu
— „E. parašas“. Įveskite savo atpažinimo kodą,
nurodytą el. paslaugų teikimo sutartyje. Spustelėkite mygtuką „Toliau“. Iš išskleidžiamojo sąrašo
pasirinkite parašo formavimo įrangą ir spustelėkite mygtuką „Pasirinkti“.

Šiame sąraše matote tą parašo formavimo įrangą, kurią esate įdiegę ruošdami
kompiuterį darbui su elektroninio parašo
priemonėmis.

3.

Pagrindiniame meniu
rasite visas banko internetu teikiamas paslaugas.
Rinkitės „Mokėjimai“, tada –
„Įmokos ir mokesčiai“ (norėdami atsiskaityti už komunalines ir
kitas paslaugas).

4.

Pasirinkite, kurią sąskaitą norite apmokėti.
Spauskite langelį „Rodyti visas
įmones“ arba, įvedę pavadinimą
į paiešką, surasite visas įmones,
kurios su SEB banku yra sudariusios įmokų rinkimo sutartis.
Suradę norimą, šalia nurodytos
įmonės pavadinimo dešiniajame šone spauskite „Mokėti“.
Kompiuterio lange atsidarys
sąskaitos blankas. Užpildykite
visus mokėjimo laukelius.

5.

Kiekvieną atliktą mokėjimą galite išsaugoti kaip ruošinį.

Mokėjimo blanko apačioje pažymėkite varnelę
„Išsaugoti ruošinių sąraše“, kad nuolatinius
mokėjimus tai pačiai įmonei galėtumėte atlikti
pakartotinai neįvesdami informacijos. Visus sukurtus ruošinius sistema išsaugos meniu punkte
„Mokėjimai“ → „Kita“ → „Ruošiniai“. Spauskite
mygtuką „Tęsti“.

6.

Atidžiai peržvelkite sumas ir suvestus
rodmenis.
Patvirtinkite mokėjimą prašomu įvesti kodu iš
kodų kortelės arba generatoriaus ir spauskite „Patvirtinti“. Pastebėję netikslumų, duomenis galite
patikslinti paspaudę laukelį „Keisti“.

7.

Norėdami atlikti kitą mokėjimą, ir vėl
atlikite visus veiksmus nuo 4 žingsnio.
Apmokėję visas norimas sąskaitas, puslapio
dešiniajame kampe spustelėkite mygtuką „Baigti
darbą“.
Norėdami sumokėti už komunalines paslaugas,
pasirinkite savo regioną arba norimą mokėjimo
dokumentą ir paspauskite nuorodą ties reikiamu
mokėjimo dokumentu.

