
Sąskaitos informacijos paslauga 
verslo klientams

Sąvokų apibrėžimai
Sąskaitos informacijos paslauga – internetu teikiama paslauga, skirta teikti informaciją apie vieną ar 
daugiau kliento turimų sąskaitų, tvarkomų kito mokėjimo paslaugų teikėjo.

Sąskaitą tvarkantis mokėjimo paslaugų teikėjas  – kitas mokėjimo paslaugų teikėjas, kuriame klientas turi 
atsiskaitomąsias sąskaitas.  

Sutikimas – naudotojo, kaip aprašyta žemiau, parengtas sutikimas, kuriuo  leidžiama SEB iš kito mokėjimo 
paslaugų teikėjo prašyti informacijos apie sąskaitą.

Naudotojas – fizinis asmuo nepriklausomai nuo suteiktų teisų masto, turintis teisę naudotis Kliento SEB 
interneto banku

Bendra informacija
1. SEB bankas teikia sąskaitos informacijos  paslaugą klientams turintiems SEB interneto banko paslaugą 

remdamasis Sutikimu ..  

2. SEB bankas sąskaitos informacijos paslaugos neteikia, jei Sąskaitą tvarkantis mokėjimo paslaugų teikėjo  
tvarkoma atsiskaitomoji sąskaita nėra prieinama internetu ar jei su konkrečiu Sąskaitą tvarkančiu  mokėjimo 
paslaugų teikėju  nėra užmegztas ryšys arba jei Sąskaitą tvarkantis mokėjimo paslaugų teikėjas  Naudotojo 
prašymo nepatvirtina, ar Naudotojas neturi pakankamų prieigos prie Kliento sąskaitų, atidarytų pas Sąskaitą 
tvarkantį mokėjimo paslaugų teikėją, teisių ar priemonių.

3. Atkreipiame dėmesį, kad naudojimąsi Sąskaitos informacijos paslauga kai SEB bankas yra Sąskaitą 
tvarkantis mokėjimo paslaugų teikėjas reglamentuoja SEB Bendrųjų taisyklių 1 priedo 19 skyrius.

Sutikimo parengimas 
4. Laikoma, kad Klientas pateikė sutikimą dėl Sąskaitos informacijos paslaugos, jei Naudotojas, SEB interneto 

banke pasirinko ir patvirtino šiuos laukelius:  

4.1. Sąskaitą tvarkantis mokėjimo paslaugų teikėjas, kuriame yra kliento banko sąskaita, ir iš kurio klientas 
pageidauja gauti informaciją;  

4.2. informacijos apie sąskaitą pobūdis;

4.3. Sutikimo galiojimo laikotarpis.

5. Sutikimas gali būti vienkartinis arba galiojantis tam tikrą laikotarpį. Sutikimas negali būti suteikiamas 
ilgesniam kaip 90 dienų laikotarpiui. Sutikimų galiojimo laikotarpis gali skirtis, priklausomai nuo Sąskaitą 
tvarkančio mokėjimo paslaugų teikėjo vidaus sprendimų, išskyrus atvejus, kai Sutikimą  rankiniu būdu 
atšaukia klientas.  

6. Naudotojas,parengia Sutikimą dėl Kliento sąskaitų, savo tapatybę patvirtindamas verslo klientams 
skirtame SEB interneto banke. Jei Naudotojas naudojasi ne verslo kliento SEB interneto banku, jam 
taikomos sąskaitos informacijos paslaugos ne verslo klientams sąlygos, ir jis norėdamasis naudotis sąskaitos 
informacijos paslauga ne verslo klientams,  turi parengti Sutikimą prisijungdamas prie savo SEB interneto 
banko.     

Sutikimo keitimas ar atšaukimas 
7. Sutikimą galima atšaukti nesibaigus jo galiojimo laikui  Sąskaitą tvarkančios mokėjimo paslaugų teikėjo  

kanalais, jei yra, arba SEB interneto banke . 

8. Pasibaigus Sutikimo galiojimo laikui ar jį atšaukus, IBAN numeris, sąskaitos likučio ir sandorių informacija 
iš SEB interneto banko ištrinama iškart pasibaigus sutikimo galiojimo laikui ar jį atšaukus, ar SEB atlikus 
reguliariai (iki 6 valandų) vykdomą duomenų atnaujinimą, ar Naudotojui prisijungus ir Naudojantis SEB 
interneto banku, priklausomai nuo to, kuri aplinkybė įvyksta pirmiau.  
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9. Sužinojęs apie neteisingai parengtą Sutikimą, klientas ir Naudotojas nedelsdamas apie tai informuoja SEB 
banką.

Numatytieji nustatymai, skirti naudotis sąskaitos informacijos paslauga, 
parengus sutikimą 
10. Naudotojui davus Sutikimą, SEB automatiškai Sąskaitą tvarkančiam mokėjimo paslaugų teikėjui pateikia 

prašymą pateikti paskutinių 24 mėnesių sąskaitos operacijų sąrašą.  

11. Naudotojo prisijungimo seanso metu (jam prisijungus prie SEB interneto banko), SEB bankas kliento vardu 
atnaujina sąskaitos likučio informaciją iš Sąskaitą tvarkančio mokėjimo paslaugų teikėjo. 

12. Jei SEB sistemose rodoma ne SEB esančių sąskaitų likučio informacija, SEB bankas neatsako už informacijos 
naujumą ar teisingumą.   

13. SEB bankas gautų duomenų netaiko, nenaudoja,  nesaugo jokiems kitiems tikslams, išskyrus kliento aiškiai 
nurodytai sąskaitos informacijos paslaugai teikti, išskyrus jei klientas leidžia duomenis naudoti kitiems 
tikslams, laikantis  duomenų apsaugos taisyklių. 

14. SEB bankas neatsako, jei dėl Sąskaitą tvarkančios mokėjimo paslaugų teikėjo techninių problemų sąskaitos 
informacija nėra atnaujinama.


