
NAUDOJIMOSI PASLAUGA „FINANSŲ PLANUOTOJAS“ TAISYKLĖS  

1. Paslauga „Finansų planuotojas“ yra AB SEB banko (toliau – Bankas) elektroninė 
paslauga, skirta pajamoms ir išlaidoms analizuoti, ir suteikianti galimybę Banko 
klientams (toliau – Klientas) planuoti savo ar šeimos biudžetą (toliau – Paslauga).  

2. Paslaugos „Finansų planuotojas“ taisyklių nuostatos ir sąlygos taikomos Klientui 
nuo naudojimosi šia paslauga pradžios patvirtinus sutikimą su šiomis Naudojimosi 
paslauga „Finansų planuotojas“ taisyklėmis (toliau – Taisyklės).  

3.  Sistema „Finansų planuotojas“ apdoroja ir analizuoja sąskaitų finansinius duomenis 
bei Kliento papildomai nurodytas šioje sistemoje operacijas ir suskirsto įvairias 
finansines operacijas pagal išlaidų rūšis. Detali informacija apie sistemą „Finansų 
planuotojas“ pateikiama Banko tinklalapyje www.seb.lt.  

4. Bankas nenaudoja sistemos „Finansų planuotojas“ surinktų Kliento duomenų 
analizei, susietai su konkrečiu klientu, atlikti ir finansinių konsultacijų Klientams 
teikimui (pvz., konsultacijų investicijų, kaupimo ir kitais klausimais). Bankas 
neprisiima atsakomybės už Kliento nuostolius, patirtus naudojantis Paslauga, taip pat 
dėl sistemos veikimo su trikdžiais ir dėl sprendimų, kurie priimti remiantis sistemoje 
pateikta informacija.  

5. Klientas turi teisę keisti sistemoje nurodytas išlaidų rūšis, suskirstyti kiekvienos 
operacijos išlaidas pagal atitinkamas išlaidų rūšis, savo biudžete nustatyti kiekvienos 
išlaidų rūšies limitą ir naudotis kitomis sistemos galimybėmis. Atkreiptinas dėmesys, 
kad limitas skirtas tik atliekant biudžeto analizę ir neapriboja tikrų Kliento išlaidų.  

6. Klientas, pradėjęs naudotis šia paslauga, pasirenka sąskaitas, kurių operacijos 
registruojamos sistemoje „Finansų planuotojas“. Jeigu Klientas nori įtraukti savo 
šeimos narių ar kitų asmenų sąskaitas į sistemą „Finansų planuotojas“, jis turi pateikti 
Bankui atitinkamą prašymą (meniu punktas „Finansų planuotojas“). Gavęs prašymą 
įtraukti šeimos narių ar kitų asmenų sąskaitas į sistemą „Finansų planuotojas“, Bankas 
informuoja prašyme nurodytą asmenį apie Kliento pageidavimą įtraukti finansinius 
duomenis į sistemą „Finansų planuotojas“ ir dėl šios priežasties prašo tokio asmens 
sutikimo.  

7. Norėdamas įtraukti kito asmens (Banko kliento, kuris naudojasi Banko paslaugomis 
internetu ir kurį nurodė Klientas) sąskaitą (-as) į savo naudojamą sistemą „Finansų 
planuotojas“, Klientas turi nurodyti to asmens vardą, pavardę ir/ar kitą Banko 
nustatytą identifikatorių. 

8. Bankas, gavęs kviečiamo asmens sutikimą, turi teisę įtraukti jo sąskaitą (-as) į 
sistemą „Finansų planuotojas“ ir teikti duomenis apie šiose sąskaitose atliekamas 
operacijas.  



9. Klientas turi teisę papildomai banko nurodytu formatu įkelti savo, savo šeimos 
narių ar kitų asmenų sąskaitų SEB ar kituose bankuose išrašus į sistemą „Finansų 
planuotojas“. Įkeldamas pirmiau nurodytus duomenis, Klientas patvirtina, kad pirmiau 
nurodyti asmenys davė jam sutikimą siųsti jų banko paslaptį sudarančius duomenis ir 
juos analizuoti. Klientas, kuris sutiko su Taisyklėmis, yra atsakingas už duomenų 
tikslumą ir už tokių duomenų naudojimo teisėtumą bei įsipareigoja kompensuoti 
Banko patirtus nuostolius dėl neteisėto duomenų pateikimo ir panaudojimo.  

10. Norėdamas įtraukti naujas sąskaitas arba pašalinti sąskaitas iš sistemos „Finansų 
planuotojas“ savo iniciatyva arba nutraukti naudojimąsi paslauga, Klientas turi 
pateikti atitinkamą prašymą Banko paslaugų internetu sistema (meniu punktas 
„Finansų planuotojas“). Klientas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti naudojimąsi 
Paslauga. Sąskaita pašalinama iš sistemos „Finansų planuotojas“ arba naudojimasis 
Paslauga yra laikomas nutrauktu nuo prašymo pateikimo datos.  

11. Asmuo, kurio sąskaita yra įtraukta į kito asmens sistemą „Finansų planuotojas“, 
turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą ir pašalinti savo sąskaitą (-as) iš 
sistemos „Finansų planuotojas“, apie tai informuodamas banką Banko paslaugų 
internetu sistema (meniu punktas „Finansų planuotojas“). Tokio asmens sąskaita 
pašalinama iš sistemos nuo atitinkamo pranešimo gavimo datos.  

12. Atsižvelgdamas į tai, kad Paslauga Klientui teikiama nemokamai, Bankas 
neįsipareigoja šios Paslaugą teikti nepertraukiamai ir turi teisę nutraukti Paslaugos 
teikimą, informuodamas Klientą apie tai pranešimu Banko paslaugų internetu sistema 
ne mažiau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį.  

13. Bankas turi teisę siųsti Klientui informacinius pranešimus, susijusius su Paslauga.  

14. Bankas turi teisę vienašališkai keisti Taisykles, įspėjęs Klientą pranešimu Banko 
paslaugų internetu sistemoje ne mažiau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį.  

15. Teikiant Paslaugą, Banko ir Kliento santykius reglamentuoja AB SEB banko 
bendrosios paslaugų teikimo taisyklės, Interneto banko sutartis ir šios Taisyklės. 

 


