
 
 

Naudotojo atpažinimo internetu paslaugos teikimo  
sąlygų aprašas 

Sąvokos 

1. Naudotojo atpažinimo internetu paslauga (toliau – 
paslauga) – AB SEB banko (toliau – bankas) teikiama 
paslauga įmonei ir naudotojui, kuria naudodamasis šis įgyja 
galimybę būti atpažintas įmonės informacinėje sistemoje. 

2. Naudotojas – fizinis asmuo, sudaręs su banku Elektroninių 
paslaugų teikimo sutartį, arba juridinio asmens, sudariusio su 
banku Elektroninių paslaugų teikimo sutartį, paskirtas ir 
minėtoje sutartyje nurodytas fizinis asmuo, norintis būti 
atpažintas įmonės informacinėje sistemoje. 

3. Įmonė – juridinis asmuo, teikiantis savo paslaugas 
naudotojui ir sudaręs su banku Naudotojo atpažinimo internetu 
paslaugos teikimo sutartį. 
 
4. Duomenys – banke esantys naudotojo duomenys (vardas ir 
pavardė, asmens kodas) ir įmonės rekvizitai (įmonės 
pavadinimas ir įmonės kodas – perduodami tik tuo atveju, 
jeigu naudotojas internetu tvarko įmonės sąskaitas. 
 
5. Sutikimas – savanoriškas naudotojo valios pareiškimas, 
suteikiantis bankui teisę perduoti duomenis įmonei. Sutikimas 
patvirtinamas naudotojui spustelėjus nuorodą Sutinku šalia 
pasirinktos įmonės, nurodytos įmonių sąraše.  
 
6. Įmonių sąrašas – sąrašas, nurodytas banko paslaugų 
interneto sistemos meniu Pervedimai ->E. sąskaitos -> 
Išsamios sąskaitos. 
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Paslaugos teikimas 

7. Paslauga teikiama naudotojams, kurie pageidauja būti 
atpažinti įmonių sąraše, nurodytos įmonės informacinėje 
sistemoje. 
 
8. Teikdamas paslaugą, bankas elektroniniais kanalais 
perduoda įmonei duomenis, pagal kuriuos įmonė galėtų 
atpažinti naudotoją savo informacinėje sistemoje. 
 
9. Bankas teikia paslaugą tik tuo atveju, jei yra visos šios 
sąlygos: 
 
       9.1. galioja banko ir įmonės sudaryta Naudotojo   
atpažinimo internetu paslaugos teikimo sutartis;  
 
      9.2. galioja banko ir asmens (fizinio arba juridinio)     
sudaryta Elektroninių paslaugų teikimo sutartis; 
 
      9.3. naudotojas yra davęs sutikimą bankui teikti duomenis 
įmonei. 
 
10. Naudotojas, pageidaujantis būti atpažintas įmonės 
informacinėje sistemoje, privalo: 
 
      10.1.  susipažinti su šios paslaugos teikimo sąlygų aprašu ir 
pažymėti, kad su jos sąlygomis sutinka; 
 
      10.2.  pasirinkti įmonių sąraše įmonę, kurios informacinėje 
sistemoje pageidauja būti atpažintas, ir šalia pasirinktos 
įmonės spustelėti nuorodą Sutinku. Spustelėjęs nuorodą 
Sutinku, naudotojas patvirtina, kad sutinka, jog duomenys būtų 
perduoti pasirinktai įmonei, nurodytai įmonių sąraše.  
 
11. Naudotojas, pageidaujantis būti atpažintas dviejų ar 
daugiau įmonių informacinėse sistemose, turi duoti sutikimus 
dėl duomenų teikimo kiekvienai įmonei atskirai. 
 
12. Paslauga naudotojui teikiama nemokamai. 

 2 / 3



 3 / 3

Kitos sąlygos 
 

13. Naudotojo sutikimas yra vienkartinis ir galioja tik 
paslaugos teikimo momentu. Naudotojas, kiekvieną kartą 
naudodamasis paslauga, turi duoti naują sutikimą. 
 
14. Naudotojo atpažinimo internetu paslaugos Elektroninių 
paslaugų teikimo sutarties dalis teikimo sąlygų aprašas yra 
neatskiriama. 
 
15. Bankas neatsako už naudotojo ar naudotoją paskyrusio 
juridinio asmens ir įmonės tarpusavio pretenzijas ir jų 
nenagrinėja. 


