Mobilioji programėlė
Prisijungsite naudodami savo susikurtą 4 skaitmenų PIN kodą.
Pinigus iki 30 Eur pervesite be jokių papildomų slaptažodžių.

Naudodamiesi mobiliąja programėle galite
• pasitikrinti savo sąskaitų likučius

• paprašyti kitų programėlės naudotojų pervesti pinigus

• greitai pervesti pinigus kitiems programėlės naudotojams,
įtrauktiems į kontaktų sąrašą

• peržiūrėti paskutinių operacijų sąrašą

• pervesti pinigus ne programėlės naudotojams

• surasti artimiausius SEB banko skyrius ir bankomatus
• susisiekti su SEB banku

Pasitikrinkite savo sąskaitų likučius

Perveskite pinigus telefonu
Paprašykite jums pervesti pinigus

Mobiliąją programėlę galite nemokamai atsisiųsti iš „Google Play“ arba „App Store“ parduotuvių.
• Programėlė veikia įrenginiuose, naudojančiuose „Android“ arba „iOS“ operacines sistemas
• Mobiliojo telefono ekrano įstrižainė turi būti didesnė negu 4 coliai

Kaip pradėti naudotis programėle?
1. Atsisiųskite „SEB Lietuva“ programėlę iš „App Store“ ar „Google Play“ parduotuvės.
2. Prisijunkite prie programėlės naudodamiesi įprasta prisijungimo prie e. banko priemone.
3. Susikurkite savo 4 skaitmenų PIN kodą, kurį naudosite kaskart prisijungdami.
4. Įvedę savo telefono numerį, SMS žinute gausite patvirtinimo kodą ir užbaigsite registraciją.
5. Pasirinkite pagrindinę sąskaitą, kurią matysite ekrano viršuje.

Kaip pervesti pinigus tarp savo sąskaitų?

Kaip pervesti pinigus kitam
programėlės naudotojui?

1. Spustelėkite „Mokėti“.

1. Spustelėkite „Mokėti“.

2. Spustelėkite ekrano viršuje esantį sąskaitos lauką ir pasirodžiusiame
sąraše pasirinkite, iš kurios sąskaitos pervesite pinigus.

2. Atsidariusiame kontaktų sąraše pasirinkite kitą programėlės
naudotoją.

3. Atsidariusio lango kairėje pusėje spustelėkite „Į savo sąskaitą” ir
pasirinkite, į kurią sąskaitą norite pervesti pinigus.

3. Įveskite sumą, kurią norite pervesti.

4. Įveskite sumą, kurią norite pervesti.
5. Jei norite, pakeiskite mokėjimo paskirtį.
6. Spustelėkite „Pateikti mokėjimo nurodymą“.
7. Atsidariusiame lange spustelėkite „Patvirtinti“.

4. Jei norite, pakeiskite mokėjimo paskirtį.
5. Spustelėkite „Pateikti mokėjimo nurodymą“.
6. Atsidariusiame lange spustelėkite „Patvirtinti“.
7. Jeigu pervedate daugiau negu negu 30 Eur, mokėjimą patvirtinsite
įprasta prisijungimo prie e. banko priemone.

Taikomi įprasti jums galiojantys pinigų pervedimo įkainiai. Jeigu esate užsisakę paslaugų planą, bus taikomi paslaugų plano įkainiai.

Kaip pervesti pinigus nesinaudojančiam
programėle?

Kaip paprašyti kito asmens pervesti
Jums pinigus?

1. Spustelėkite „Mokėti“.

1. Spustelėkite „Prašyti pervesti pinigus“.

2. Atsidariusio lango dešinėje pusėje spustelėkite „Naujas“.

2. Iš atsiradusio kontaktų sąrašo pasirinkite programėlės naudotoją.

3. Įveskite gavėjo vardą, sąskaitos numerį ir spustelėkite „Toliau“.

3. Įveskite sumą, kurią norite gauti.

4. Įveskite sumą, kurią norite pervesti.

4. Spustelėkite „Tęsti“.

5. Jei norite, pakeiskite mokėjimo paskirtį.

5. Atsidariusiame lange spustelėkite „Patvirtinti“.

6. Spustelėkite „Pateikti mokėjimo nurodymą“.

6. Pagrindiniame programėlės lange matysite savo prašymą, kol
jo neatšauksite arba prašymą gavęs asmuo jo nepatvirtins ar
neištrins.

7. Atsidariusiame lange spustelėkite „Patvirtinti“.
8. Jeigu pervedate daugiau negu 30 Eur, mokėjimą patvirtinsite
įprasta prisijungimo prie e. banko priemone.

7. Atšaukti išsiųstą prašymą arba atmesti gautą prašymą galite jį
pirštu stumteldami į kairę arba dešinę ekrano pusę.
Prašymas pervesti pinigus yra nemokamas.

Jeigu norite naudotis visomis interneto banko paslaugomis, spustelėkite ekrano dešiniajame kampe esantį meniu ir pasirinkite „Interneto bankas“.
Atsidariusiame naršyklės lange prie interneto banko prisijungsite naudodamiesi įprasta prisijungimo priemone.
Daugiau informacijos seb.lt/programele.

