TIPIŠKIAUSIŲ SU MOKĖJIMO SĄSKAITA SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR SĄVOKŲ
ŽODYNAS
Dokumentas parengtas pagal Lietuvos banko tipiškiausių su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų sąrašą
ir AB SEB banko paslaugų ir operacijų kainyną (toliau - kainynas).
Su mokėjimo
sąskaita
susijusios
paslaugos sąvoka

Su mokėjimo sąskaita susijusios paslaugos apibrėžtis

Sąskaitos
tvarkymas

Tvarkome jūsų vardu atidarytą sąskaitą. Paslauga yra minimalaus pagrindinių banko
paslaugų paketo dalis.

Debeto kortelės
išdavimas

Grynųjų pinigų
išėmimas

Išduodame su jūsų sąskaita susietą mokėjimo kortelę. Ši paslauga apima kortelės
išdavimą, kortelės pristatymą, kortelės naudojimą ir kitas susijusias paslaugas,
nustatytas kainyne.
Išduodame su mokėjimo sąskaita susietą mokėjimo kortelę, kurios turėtojui gali būti
suteikiamas kredito limitas. Už panaudotą kredito limitą mokamos palūkanos kredito
sutartyje nustatyta tvarka.
Ši paslauga apima kortelės išdavimą, kortelės pristatymą, kortelės naudojimą ir kitas
susijusias paslaugas, nustatytas kainyne.
Paslauga, kai jūs imate grynųjų pinigų iš savo sąskaitos banko skyriuje, iš bankomatų
ar kitose grynųjų pinigų paėmimo vietose.

Grynųjų pinigų
įmokėjimas

Paslauga, kai jūs įmokate grynuosius pinigus į savo sąskaitą SEB banko skyriuose
arba SEB banko bankomatuose naudodamiesi mokėjimo kortele.

Kredito kortelės
išdavimas

Kredito pervedimas Jūsų nurodymu pervedame eurus iš jūsų sąskaitos SEB banke į jūsų nurodytą gavėjo
sąskaitą. Pervedami eurai į SEPA erdvės1 valstybėse atidarytas sąskaitas.
Ši paslauga apima pinigų pervedimus SEB banko viduje eurais, pinigų pervedimus
pagal užpildytą įmokų ir mokesčių blanką, europinius pinigų pervedimus ir kt.
SEPA
Kredito pervedimas Jūsų nurodymu pervedame pinigus iš jūsų sąskaitos SEB banke į kitą jūsų nurodytą
gavėjo sąskaitą. Lėšos pervedamos eurais ar kita valiuta į SEPA erdvei1
nepriklausančiose valstybėse atidarytas sąskaitas.
Ši paslauga apima pinigų pervedimus SEB banko viduje užsienio valiuta2,
Ne SEPA
tarptautinius pinigų pervedimus ir kt.
Tiesioginis debetas Jūs duodate sutikimą, kad mes nurašytume lėšas iš jūsų sąskaitos ir pervestume jas
jūsų nurodytam lėšų gavėjui pagal jo pateiktą mokėjimo nurodymą.
Ši paslauga SEB banke vadinama SEPA tiesioginiu debetu.
E. sąskaitos
Lėšų gavėjo pateiktos e. sąskaitos apmokėjimas, kai jūs pavedate mums jūsų
automatinis
vardu automatiškai pervesti pinigus iš jūsų nurodytos sąskaitos.
apmokėjimas
Gautų mokėjimų
eurais įskaitymas

Į jūsų sąskaitą įskaitome gautus mokėjimus eurais iš SEPA erdvės1 valstybėse
atidarytų sąskaitų.

Gautų tarptautinių Į jūsų sąskaitą įskaitome gautus mokėjimus kita negu euras valiuta arba gautus
mokėjimų
mokėjimus eurais iš ne SEPA erdvės1 valstybėse atidarytų sąskaitų.
įskaitymas

1
2

Lietuva, Europos Sąjungos šalys ir Europos ekonominės erdvės valstybės.
Kita valiuta negu euras.

