Mokėjimo nurodymas / Payment order

Dokumento Nr. / Instruction Id.
Mokėjimo rūšis / Type of payment
Skubus / Urgent

Paprastas / Standard
Mokėtojo sąskaitos Nr. /
Payer‘s account No.

Labai skubus / Express

Mokėtojo vardas ir pavardė / Pavadinimas /
Payer‘s name and surname / Company name

Mokėtojo adresas /
Payer‘s address

Gavėjo sąskaitos Nr. /
Beneficiary’s account No.

Gavėjo vardas ir pavardė / Pavadinimas /
Beneficiary‘s name and surname / Company name

Gavėjo adresas /
Beneficiary‘s address

Gavėjo bankas ir adresas /
Beneficiary‘s bank and address

Gavėjo banko korespondento sąskaitos Nr. /
Beneficiary's bank correspondent account No.

SWIFT kodas (BIC) arba Banko kodas /
SWIFT code or bank code

Gavėjo banko korespondento pavadinimas ir adresas /
Beneficiary’s bank correspondent name and address

Gavėjo banko korespondento SWIFT kodas (BIC) /
Beneficiary‘s bank correspondent SWIFT code

Suma skaitmenimis ir valiuta /
Amount in digits and currency

Suma žodžiais /
Amount in words

Mokėjimo paskirtis /
Details of payments

Mokesčių sąskaitos Nr. /
Charge account No.

Bankų mokesčius moka / Banks’ charges are paid by
Mokėtojas / Payer

Ir mokėtojas, ir gavėjas /
Both: Payer and Beneficiary

Gavėjas / Beneficiary

Patvirtinu, kad nurodyme pateikta informacija išreiškia mano valią ir yra teisinga. /
I confirm that information included in the Payment Order expresses my true intention and is correct.
Mokėtojo parašas, vardas ir pavardė /
Juridinio asmens atstovo(-ų) pareigos, parašas(-ai), vardas(-ai) ir pavardė(-s)
Payer‘s signature, name and surname / Authorized person‘s signature, name and surname

A.V. / Seal

Banko darbuotojo parašas, spaudas /
Credit institution representative‘s signature, stamp

Mokėjimo nurodymo pildymo instrukcija
Nurodymą pervesti lėšas AB SEB bankas vykdo Bendrosiose paslaugų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka.
1. Mokėjimo rūšį nurodykite pažymėdami vieną iš trijų langelių: „Paprastas“, „Skubus“, „Labai skubus“. Jei nepažymėsite nė vieno iš langelių,
bus laikoma, kad mokėjimo nurodymas yra paprastas.
2. Mokėtojo duomenų skiltyse nurodykite IBAN formato mokėtojo sąskaitą, iš kurios pervedamas lėšos, mokėtojo vardą ir pavardę arba
pavadinimą, mokėtojo adresą (gatvę, miestą, pašto kodą, valstybę).
3. Gavėjo duomenų skiltyse nurodykite gavėjo sąskaitą, į kurią pervedamos lėšas, gavėjo vardą ir pavardę arba pavadinimą, gavėjo adresą
(gatvę, miestą, pašto kodą, valstybę). Jei lėšos pervedamos į Europos Sąjungos valstybes nares, taip pat Europos ekonominės erdvės valstybes, rekomenduojama nurodyti IBAN formato sąskaitą.
Atidžiai patikrinkite, ar nurodėte teisingą gavėjo sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija atliekama pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos
numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.
4. Gavėjo banko duomenų skiltyse nurodykite gavėjo banko pavadinimą, adresą (gatvę, miestą, valstybę), gavėjo banko SWIFT kodą (BIC)
arba banko kodą, gavėjo banko sąskaitos numerį.
5. Gavėjo banko korespondento duomenų skiltyse nurodykite gavėjo banko korespondento sąskaitos numerį, gavėjo banko korespondento
pavadinimą, adresą (gatvė, miestas, valstybė), SWIFT kodą (BIC).
6. Skiltyje „Suma skaitmenimis ir valiuta“ nurodykite sumą, kurią norite pervesti, ir raidinį valiutos kodą*.
7. Skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ pateikite gavėjui skirtą informaciją (ne daugiau kaip 140 ženklų, be lietuviškų raidžių).
8. Skiltyje „Mokesčių sąskaitos Nr.“ nurodykite valiutą, kuria norite sumokėti mokesčius už pinigų pervedimą, ir sąskaitą, iš kurios šie mokesčiai turi būti nurašyti.
9. Skiltyje „Bankų mokesčius moka“ nurodykite, kas turi mokėti su pinigų pervedimu susijusius AB SEB banko ir kitų bankų mokesčius. Jei
pasirinksite
• „Mokėtojas“ (OUR) – turėsite sumokėti SEB banko ir kitų bankų komisinius mokesčius, gavėjui mokesčiai nebus netaikomi. Kitų bankų komisiniai mokesčiai gali siekti 75 Eur (ar ekvivalentą kita valiuta);
• „Ir mokėtojas, ir gavėjas“ (SHA) – turėsite sumokėti SEB banko komisinius mokesčius, gavėjas – kitų bankų komisinius mokesčius, išskyrus
tuos atvejus, kai pagal kitų bankų nustatytą tvarką mokestis negali būti nurašomas iš gavėjo sąskaitos;
• „Gavėjas“ (BEN) – Jums mokesčiai nebus netaikomi, gavėjas sumokės SEB banko ir kitų bankų komisinius mokesčius, išskyrus tuos atvejus, kai pagal užsienio bankų nustatytą tvarką mokestis negali būti nurašomas iš gavėjo sąskaitos.
Jei nepažymėsite nė vieno skilties „Bankų mokesčius moka“ langelio, laikysime, kad nurodėte, jog AB SEB banko ir kitų bankų mokesčius
moka ir mokėtojas, ir gavėjas (SHA).
Tarptautinio mokėjimo nurodymai į Europos Sąjungos valstybes nares, taip pat Europos ekonominės erdvės valstybes, Šveicariją, Monaką,
San Mariną bei Andorą vykdomi, jei banko mokesčius moka ir mokėtojas, ir gavėjas (SHA). Tarptautinio mokėjimo nurodymai pervesti lėšas į
prieš tai išvardytas valstybes nevykdomi, jei banko mokesčius moka tik gavėjas (BEN) arba tik mokėtojas (OUR).
*Valiutų raidiniai kodai:
AUD – Australijos doleris
BGN – Bulgarijos levas
BYN – Baltarusijos rublis
CAD – Kanados doleris
CHF – Šveicarijos frankas
CNY – Kinijos ženminbi juanis
CZK – Čekijos krona
DKK – Danijos krona
EUR – euras
GBP – Didžiosios Britanijos svarai sterlingų
HGK – Honkongo doleris

HRK – Kroatijos kuna
HUF – Vengrijos forintas
ILS – Izraelio naujasis šekelis
INR – Indijos rupija
JPY – Japonijos jena
KZT – Kazachstano tengė
MXN – Meksikos pesas
NOK – Norvegijos krona
NZD – Naujosios Zelandijos doleris
PHP – Filipinų pesas
PLN – Lenkijos zlotas

QAR – Kataro rialas
RON – Rumunijos lėja
RUB – Rusijos rublis
RSD – Serbijos dinaras
SAR – Saudo Arabijos rialas
SEK – Švedijos krona
SGD – Singapūro doleris
TRY – Naujoji Turkijos lira
UAH – Ukrainos grivina
USD – JAV doleris
ZAR – Pietų Afrikos Respublikos randas

