Įmokų surinkimo paslaugų sutartis
Bendroji dalis
1.

SUTARTIES SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI
Bankas – AB SEB bankas (toliau – Bankas).
Interneto bankas – Banko internetinės bankininkystės paslaugų
svetainė, kuria gali naudotis Mokėtojas, su Banku sudaręs
atitinkamą sutartį dėl elektroninių paslaugų teikimo.
Lėšų gavėjas – Sutarties Šalis, kurios duomenys nurodyti
Sutarties Specialiojoje dalyje, kuri teikia paslaugas arba prekes
paslaugų gavėjui ir kuriai už suteiktas paslaugas ar prekes moka
Mokėtojas (toliau – Lėšų gavėjas).
Mokėtojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris moka Lėšų gavėjui
už jam arba kitam Lėšų gavėjo paslaugų gavėjui suteiktas /
teikiamas prekes ar paslaugas pagal užpildytą elektroninę įmokų
mokėjimo nurodymo formą (toliau – Mokėtojas).
Paslaugų gavėjas – Lėšų gavėjo klientas, kuris naudojasi Įmonės
teikiamomis paslaugomis.
Sutartis – ši sutartis, sudaryta tarp Lėšų gavėjo ir Banko dėl įmokų
surinkimo paslaugos. Sutartį sudaro Bendroji dalis, skelbiama
www.seb.lt, Specialioji dalis ir AB SEB banko bendrųjų paslaugų
teikimo taisyklės (toliau – Sutartis).
Techninis standartas – Lietuvos standartizacijos departamento
patvirtintas standartas LST TS 2009:2016, kuriame nustatytos
techninės įmokų surinkimo paslaugos sąlygos ir kuris skelbiamas
www.lsd.lt (toliau – Techninis standartas).

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

4.

ATSISKAITYMO UŽ PASLAUGAS TVARKA

4.1.
4.1.1.

Šalys susitaria, kad:
už Banko pagal Sutartį teikiamas paslaugas Lėšų gavėjas moka
Bankui Sutarties Specialiosios dalies 5 punkte nustatytą komisinį
mokestį;
Mokestį už įmokų surinkimo paslaugą Lėšų gavėjas Bankui
sumoka Sutarties Specialiosios dalies 4 punkte nustatytu būdu.
Lėšų gavėjas už suteiktas paslaugas privalo atsiskaityti ne
anksčiau kaip paskutinę kiekvieno mėnesio darbo dieną ir ne
vėliau kaip iki kito mėnesio 5 (penktos) dienos;
Bankas turi teisę kartą per kalendorinius metus vienašališkai keisti
komisinio mokesčio apskaičiavimo tvarką ir jo dydį bei įsipareigoja
ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki
pakeitimo įsigaliojimo dienos apie tai raštu pranešti Lėšų gavėjui.
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SUTARTIES OBJEKTAS – Sutartis nustato Mokėtojų įmokų,
sumokėtų pagal užpildytą elektroninę įmokų mokėjimo nurodymo
formą, už Lėšų gavėjo suteiktas paslaugas surinkimo į Lėšų gavėjo
sąskaitą sąlygas ir tvarką bei Banko ir Lėšų gavėjo teises ir
pareigas Bankui ir Lėšų gavėjui atliekant šias operacijas.

3.

ĮMOKŲ SURINKIMO PASLAUGOS TEIKIMO SĄLYGOS

3.1.

Bankui pateiktų Mokėtojų mokėjimo nurodymų vykdymo
sąlygos
Bankas įsipareigoja:
sukurti elektroninę įmokų mokėjimo nurodymo formą pagal su
Lėšų gavėju suderintus reikalavimus (2 priedas), kuri pateikiama
Mokėtojams interneto banke ir Banko klientų aptarnavimo
skyriuose;
priimti Mokėtojo pateiktus mokėjimo nurodymus pervesti lėšas už
Lėšų gavėjo suteiktas paslaugas, jei Mokėtojas, pildydamas
elektroninę įmokų mokėjimo nurodymo formą, pateikė visus
Sutarties 2 priede nustatytus privalomus rekvizitus ir nurodė
pervesti eurus;
vykdydamas mokėjimo nurodymą, Mokėtojo elektroninėje įmokų
mokėjimo nurodymo formoje įvestus duomenis Lėšų gavėjui
perduoti pagal Sutarties 3 priede nustatytas taisykles;
laikytis Techniniame standarte nustatytų techninių įmokų
surinkimo paslaugos sąlygų, jeigu Lėšų gavėjas yra nurodęs
Bankui, kad įmokų surinkimo paslaugos jam būtų teikiamos pagal
Techninį standartą;
informuoti Lėšų gavėją apie numatomus Techninio standarto
pakeitimus ir jų įgyvendinimo terminus, kai tik jie yra sužinomi.
Lėšų gavėjas įsipareigoja:
informuoti Mokėtojus apie galimybę už Lėšų gavėjo suteiktas
paslaugas mokėti interneto banke ir Banko klientų aptarnavimo
skyriuose;
laiku atsiskaityti su Banku už pagal Sutartį suteiktas paslaugas
Sutarties Specialiosios dalies 4 punkte nustatytu būdu.
Kitos paslaugos teikimo sąlygos
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Jei Lėšų gavėjas nustatytą mokesčio mokėjimo dieną Sutarties
Specialiosios dalies 4 punkte nustatytu būdu neatsiskaito už
suteiktas paslaugas, Bankas turi teisę reikalauti, kad Lėšų gavėjas
sumokėtų 0,02 proc. laiku nesumokėto Bankui priklausančio
mokesčio dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;
Bankas neatsako už klaidingai ar pavėluotai į Lėšų gavėjo sąskaitą
įskaitytas Mokėtojo lėšas, jeigu Lėšų gavėjas laiku nepranešė apie
rekvizitų pasikeitimą arba nurodė klaidingus rekvizitus Mokėtojui
pateiktame mokėjimo dokumente;
Lėšų gavėjas, pastebėjęs, kad informacija apie Mokėtojo pervestas
lėšas į Lėšų gavėjo sąskaitą pagal užpildytą elektroninę įmokų
mokėjimo nurodymo formą pateikiama ne taip, kaip nustatyta
Sutarties 3 priede, privalo kaip galima greičiau apie tai informuoti
Banką, o Bankas įsipareigoja tuojau pat imtis priemonių, kad šie
sutrikimai būtų kaip galima greičiau pašalinti.
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5.

KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

5.1.

5.2.

Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus
pagal Sutartį, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų
padaryti žalos viena kitai;
Lėšų gavėjo ir Banko santykius, atsirandančius Bankui teikiant
įmokų surinkimo paslaugą, reglamentuoja ši Sutartis ir AB SEB
banko bendrosios paslaugų teikimo taisyklės (1 priedas), kurios
yra neatskiriama Sutarties dalis.

6.

SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

6.1.
6.2.

Sutartis yra sudaroma neterminuotam laikotarpiui;
Sutarties Bendroji dalis gali būti keičiama vienašališkai, paskelbus
pakeitimus www.seb.lt ne vėliau kaip likus 30 (trisdešimt)
kalendorinių dienų iki pasikeitimų įsigaliojimo datos. Specialioji
dalis gali būti keičiama arba papildoma tik rašytiniu šalių
tarpusavio susitarimu.
Sutartis gali būti nutraukta:
Šalių susitarimu;
vienos iš Šalių valia, jei kita Šalis neatlieka ir / arba netinkamai
atlieka prisiimtus pagal Sutartį įsipareigojimus, apie nutraukimą
pranešus kitai Šaliai raštu ne mažiau kaip prieš 14 (keturiolika)
kalendorinių dienų iki numatomos Sutarties nutraukimo dienos;
vienai Šaliai raštu pranešus apie Sutarties nutraukimą kitai Šaliai
ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ir visiškai
atsiskaičiusi pagal Sutartį iki Sutarties nutraukimo dienos.
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