SEPA MOKËJIMO NURODYMAS
SEPA PAYMENT ORDER

Operacijos Nr.

Mokëtojo sàskaitos Nr.

/ Transaction No.

Dokumento Nr.

/ Document No.

/ Payer‘s account No.

LT
Mokëtojo vardas ir pavardë / Pavadinimas

Mokëtojo adresas

Mokëtojo bankas

Mokëtojo atpaþinimo tipas

/ Payer‘s name and surname / Company name

Mokëtojo atpaþinimo kodas

/ Payer‘s address

SWIFT kodas (BIC)

/ Payer‘s bank

Gavëjo bankas

Gavëjo atpaþinimo tipas

/ Beneficiary‘s name and surname / Company name

SWIFT kodas (BIC)

/ Beneficiary’s bank

/ Amount in digits

Mokëjimo paskirties tipas

Mokëjimo paskirtis

Suma þodþiais

/ Amount in words

/ Remittance information type

/ Remittance information

Mokesèiø sàskaitos Nr.

/ Charge account No.

LT

Patvirtinu, kad nurodyme pateikta informacija išreiškia mavo valią ir yra teisinga.

I confirm that information included in the Payment Order expresses my true intentions and is correct

A.V. /

Seal

/ Beneficiary’s identification code type

Gavëjo atpaþinimo kodas

/ Beneficiary‘s address

Suma skaitmenimis

/ SWIFT code

/ Beneficiary‘s account No.

Gavëjo vardas ir pavardë / Pavadinimas

Gavëjo adresas

/ Payer’s identification code

CBVILT2XXXX

AB SEB bankas
Gavëjo sàskaitos Nr.

/ Payer’s identification code type

Mokëtojo paraðas, vardas ir pavardë / Juridinio asmens atstovo (-ø) pareigos, paraðas (-ai), vardas (-ai) ir pavardë (-ës)
Payer‘s signature, name and surname / Authorized person‘s signature, name and surname

Banko darbuotojo parašas, spaudas

Credit institution representative‘s signature, stamp

/ Beneficiary’s identification code

/ SWIFT code

SEPA MOKöJIMO NURODYMO PILDYMO INSTRUKCIJA

SEPA mok÷jimo nurodymas – tai mok÷jimo nurodymas pervesti eurus į valstybes, teikiančias SEPA (angl. Single Euro
Payments Area) pervedimo paslaugas: Europos Sąjungos valstybes nares, taip pat Europos ekonomin÷s erdv÷s valstybes,
Šveicariją (toliau – SEPA valstyb÷s nar÷s).
SEPA mok÷jimo nurodymą pervesti l÷šas AB SEB bankas (toliau – bankas) vykdo laikydamasis SEPA mok÷jimo taisyklių,
patvirtintų Europos mok÷jimų tarybos, ir kliento ir AB SEB banko sudarytos banko sąskaitos sutarties ir jos sudedamųjų
dalių (kainyno, AB SEB banko bendrųjų paslaugų teikimo taisyklių), jei l÷šos pervedamos iš banko sąskaitos, arba kortel÷s
sąskaitos sutarties ir jos sudedamųjų dalių (kainyno, Mokamųjų kortelių išdavimo ir naudojimo sąlygų aprašo), jei l÷šos
pervedamos iš mokamosios kortel÷s sąskaitos.
1.

Skiltyje „SEPA mok÷jimo nurodymo Nr.“ mok÷tojo pateikta informacija bus perduota nepakeista gav÷jui
kaip speciali nuoroda.

2.

Skiltyje „Suma skaitmenimis“ nurodoma pervedama suma skaitmenimis.

3.

Skiltyje „Suma žodžiais“ nurodoma pervedama suma žodžiais.

4.

Mok÷tojo duomenų skiltyse nurodoma IBAN formato mok÷tojo sąskaita, iš kurios AB SEB bankas atlieka
l÷šų pervedimą, mok÷tojo vardas ir pavard÷ arba pavadinimas, mok÷tojo adresas (gatv÷, miestas, valstyb÷),
mok÷tojo atpažinimo kodas.

5.

Gav÷jo banko duomenų skiltyse nurodomas gav÷jo banko SWIFT kodas (BIC), pavadinimas, adresas
(gatv÷, miestas, valstyb÷).

6.

Gav÷jo duomenų skiltyse nurodoma IBAN formato gav÷jo sąskaita, gav÷jo vardas ir pavard÷ arba
pavadinimas, adresas (gatv÷, miestas, valstyb÷), gav÷jo atpažinimo kodas.

7.

Skiltyje „Mok÷tojo / gav÷jo atpažinimo kodas“ gali būti pasirenkamas vienas iš toliau nurodytų kodų tipų
ir nurodoma jo reikšm÷ (reikšm÷ turi neviršyti 35 ženklų arba konkretaus kodo formato):
• juridiniams asmenims:
GS1 sistemos kodas, numeravimo sistemos “Data Universal” kodas, banko klientui suteiktas kodas,
BIC arba BEI kodas, kliento kodas, įmon÷s kodas / mokesčių mok÷tojo kodas, darbdavio atpažinimo
kodas, kitas kodas;
• fiziniams asmenims:
gimimo data ir vieta, vairuotojo pažym÷jimo numeris, kliento kodas, socialinio draudimo
pažym÷jimo numeris, užsienio piliečio registracijos numeris, paso numeris, įmon÷s kodas /
mokesčių mok÷tojo kodas, asmens kodas, darbuotojo atpažinimo kodas, kitas kodas.

8.

Skiltyje „Mok÷jimo paskirtis“ nurodoma gav÷jui skirta informacija apie mok÷jimą. SEPA mok÷jimo
nurodymo skiltyje „Mok÷jimo paskirtis“ galima nurodyti 140 ženklų nestruktūrinę arba 35 ženklų
struktūrinę informaciją. Jei nurodoma struktūrin÷ informacija, turi būti pasirenkamas mok÷jimo paskirties
tipas „Struktūrin÷ nuoroda“, ir nurodoma reikšm÷ (reikšm÷ turi neviršyti 35 ženklų).

9.

Skiltyse „Mokesčius nurašyti“ nurodoma valiuta, kuria mok÷tojas pageidauja sumok÷ti mokesčius, ir
sąskaita, iš kurios bankas nurašo su mok÷jimo nurodymo vykdymu susijusius mokesčius.

