STANDARTINĖS E. SĄSKAITOS AUTOMATINIO MOKĖJIMO SUTARTIES SĄLYGOS
Taikomos nuo 2018 m. balandžio 1 d. Danske Bank A/S Estijos filiale ir Danske Bank A/S Lietuvos filiale
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Standartinėmis E. sąskaitos automatinio mokėjimo sutarties
sąlygomis reglamentuojama paslauga, suteikianti galimybę Klientui
pateikti Bankui mokėjimo nurodymus, kad būtų vykdomi Mokėjimai
pagal gautas E. sąskaitas.
1.2. Vartojamos sąvokos
Sąskaita – Banke atidaryta Kliento sąskaita, nurodyta Sutartyje.
Sutartis – E. sąskaitos automatinio mokėjimo sutartis, kurią sudaro
Specialiosios sąlygos ir Standartinės sąlygos. Visi Sutarties
pakeitimai ir priedai, jei tokių yra, sudaro neatskiriamą Sutarties dalį.
Bendrosios sąlygos, Standartinės mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos
ir Kainynas taikomi Sutarčiai tiek, kiek neprieštarauja Sutarties
sąlygoms.
E. sąskaita – elektroninė sąskaita, kurią Pardavėjas pateikia Klientui
per Banką už suteiktas paslaugas ir/ar parduotas prekes.
Bendrosios sąlygos – Banko Bendrosios sąlygos, kuriose nustatomi
bendrieji bendravimo su klientais ir jų aptarnavimo principai bei
procedūros, taip pat bendrosios sąlygos, taikomos sandorių tarp
Banko ir klientų vykdymui.
Mėnesio limitas – didžiausia Kliento nurodyta Mokėjimų suma, skirta
konkretaus Pardavėjo pateiktoms E. sąskaitoms apmokėti, kurios
ribose per kalendorinį mėnesį gali būti apmokėtos Pardavėjo E.
sąskaitos pagal šią Sutartį. Jei Klientas inicijuoja mokėjimą rankiniu
būdu, mokėjimų suma gali viršyti Mėnesio limitą. Jei Klientas
nepasirenka Mėnesio limito sumos, bankinėse sistemose nurodoma
Banko nustatyta suma.
Mokėjimas – automatiškai Banko atliktas mokėjimas iš Sąskaitos
pagal E. sąskaitoje nurodytą informaciją, remiantis Sutarties
sąlygomis.
Mokėjimo sąlygos – Banko Standartinės mokėjimo paslaugų teikimo
sąlygos.
Mokėjimo diena – Kliento pasirinkta diena iš Specialiosiose sutarties
sąlygose Banko nurodytų parinkčių, kurią Bankas atlieka mokėjimą
pagal E. sąskaitą.
Mokėjimo limitas – didžiausia Kliento Sutartyje nurodyta Mokėjimo
suma, kurią Klientas sutinka pervesti Pardavėjui vienu mokėjimu ir
kurios ribose Bankas yra įgaliotas inicijuoti vieną mokėjimą. Jei
Klientas inicijuoja mokėjimą rankiniu būdu, mokėjimo suma gali
viršyti Mokėjimo limitą. Jei Klientas nepasirenka Mokėjimo limito
sumos, bankinėse sistemose nurodoma Banko nustatyta suma.
Pardavėjas – Sutartyje nurodytas juridinis asmuo, kuris parduoda
prekes arba teikia paslaugas ir pateikia Klientui E. sąskaitas, pagal
kurias atliekami Mokėjimai.
Paslaugos gavėjo kodas – E. sąskaitoje nurodytų prekių ar paslaugų
gavėjo unikalus numeris (pvz., nuorodos numeris, Kliento kodas,
sutarties numeris).
Lėšų laukimo terminas – galimybė laukti lėšų, jeigu Sąskaitoje nėra
pakankamai lėšų, reikalingų Mokėjimui Mokėjimo dieną atlikti. Lėšų
laukimo terminu nustatomas laikotarpis, prasidedantis nuo Kliento
pasirinktos Mokėjimo dienos iki sekančios kalendorinės dienos po to,
kai sueina Mokėjimo terminas pagal konkrečią E. sąskaitą. Šis
laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų
nuo E. sąskaitos gavimo dienos. Šį laikotarpį Sąskaita kasdien
automatiškai tikrinama, kad būtų galima apmokėti konkrečią
E. sąskaitą.
Kitos Standartinėse sutarties sąlygose vartojamos sąvokos atitinka
Bendrosiose sąlygose ar Mokėjimo sąlygose pateiktas sąvokas.
2. SUTARTIES SUDARYMAS
2.1. Sutartis sudaroma Banko Paslaugų teikimo vietoje arba
naudojantis Bankui priimtinais elektroniniais kanalais. Jei Sutartis
sudaroma Banko Paslaugų teikimo vietoje, kiekvienai Šaliai
pateikiamas atskiras Sutarties egzempliorius ir kiekvienas
egzempliorius turi vienodą teisinę galią.
2.2. Norėdamas sudaryti Sutartį, Klientas privalo turėti Banke
atidarytą Sąskaitą.
2.3. Sutartis įsigalioja po to, kai Šalys susitaria dėl jos sąlygų
pasirašydamos Sutarties titulinį (-ius) lapą (-us) (kuriame (-iuose)
pateikiami Šalių duomenys, Specialiosios sutarties sąlygos ir Šalių
patvirtinimai), ir galioja Sutartyje nurodytą laikotarpį.
2.4. Sutartis taikoma tik E. sąskaitoms, kurias Bankas gavo įsigaliojus
Sutarčiai.

2.5. Pasirašydamas Sutartį, Klientas sutinka, kad, siekdamas vykdyti
šią Sutartį, Bankas perduotų Kliento duomenis ir su Sutartimi
susijusius duomenis Pardavėjui ir/ar kitoms susijusioms šalims.
3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Bankas vykdo Mokėjimus pagal laiku gautas E. sąskaitas, kurių
mokėjimo terminas, nurodytas E. sąskaitose, nėra ankstesnis nei
Kliento pasirinkta ir Sutartyje nurodyta Mokėjimo diena.
3.2. Bankas atlieka Mokėjimus tik eurais ir tik iš Sutartyje nurodytos
Sąskaitos. Jei Sąskaitoje nepakanka lėšų eurais, Bankas nenurašo
lėšų nuo kitų sąskaitų ir nekonvertuoja Sąskaitoje esančių lėšų kita
valiuta į eurus, kad atliktų Mokėjimą.
3.3. Bankas neatlieka Mokėjimo, jei suma, kurią reikia sumokėti
pagal E. sąskaitą, yra didesnė už Mokėjimo limitą arba viršijamas
Mėnesio limitas.
3.4. Jei Klientas pasirinko Lėšų laukimo terminą, Bankas kiekvieną
dieną, nurodytą Lėšų laukimo termino apibrėžtyje, tikrina Sąskaitą, ar
yra pakankamai lėšų, ir atlieka Mokėjimą, jei į Sąskaitą pervedama
pakankamai lėšų bent paskutinę Lėšų laukimo termino dieną prieš
Mokėjimo nurodymų priėmimo pabaigos laiką, nurodytą Mokėjimo
sąlygose.
3.5. Bankas turi teisę nuspręsti, kokia tvarka bus atliekami
Mokėjimai, jei yra keletas E. sąskaitų, kurių Mokėjimo diena yra ta
pati, ir jei Sąskaitoje esančios sumos nepakanka, kad būtų galima
atlikti mokėjimų operacijas pagal visas gautas E. sąskaitas.
3.6. Jei Klientas ir Bankas sudarė daugiau nei vieną tokią Sutartį,
kurioje nurodyta ta pati Mokėjimo diena, Bankas turi teisę
vienašališkai nuspręsti dėl Mokėjimų vykdymo iš Sąskaitos tvarkos.
3.7. Jei galiojant Sutarčiai Bankas gauna E. sąskaitą, bet Mokėjimo
diena yra Sutarties galiojimui pasibaigus, Bankas Mokėjimo neatlieka.
4. MOKESČIAI
4.1. Klientas įsipareigoja sumokėti Bankui Kainyne nurodytus
mokesčius už visas su Sutartimi susijusias paslaugas.
4.2. Pasirašydamas sutartį Klientas patvirtina žinantis, kad
Pardavėjas E. sąskaitoje gali nurodyti sąskaitą, kuri nėra atidaryta
Banke, ir kurią atidarė kitas mokėjimo paslaugų teikėjas, ir sutinka
minėtu atveju mokėti visus Paslaugos mokesčius pagal Kainyną.
4.3. Bankas turi teisę nurašyti Paslaugos mokesčius iš Banke
atidarytų Kliento sąskaitų.
5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
5.1. Klientas atsako už duomenų, nurodytų Specialiosiose sutarties
sąlygose, tikslumą.
5.2. Bankas neatsako už:
5.2.1. E. sąskaitoje nurodytų duomenų tikslumą, įskaitant mokėtiną
sumą, taip pat kitą E. sąskaitos turinį;
5.2.2. E. sąskaitos neapmokėjimą joje nurodytu terminu arba bet
kokio reikalavimo, kylančio iš E. sąskaitos, nevykdymą (pvz.,
delspinigius už pavėluotus mokėjimus), kai Mokėjimas buvo atliktas
pagal Sutarties sąlygas;
5.2.3. E. sąskaitos neapmokėjimą dėl to, kad E. sąskaita nebuvo
išsiųsta Bankui, arba E. sąskaita buvo išsiųsta Bankui tuo metu, kai
nebuvo galima atlikti Mokėjimo pagal Sutarties sąlygas;
5.2.4. E. sąskaitos neapmokėjimą, jei Mokėjimas nebuvo atliktas dėl
to, kad Sąskaitoje trūko lėšų sumokėti Paslaugos teikimo mokesčius;
5.2.5. E. sąskaitos neapmokėjimą, jei Mokėjimas nebuvo atliktas dėl
viršyto Mokėjimo ir/ar Mėnesio limito.
5.3. Bankas neatsako už Pardavėjo siunčiamų E. sąskaitų duomenų
teisingumą ir nenagrinėja atitinkamų Kliento skundų. Pardavėjas yra
atsakingas už E. sąskaitos turinio teisingumą. Bankas yra atsakingas
tik už Mokėjimo (-ų) atlikimą pagal E. sąskaitą ir Sutarties sąlygas.
6. SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMAS
6.1. Bankas turi teisę vienašališkai keisti Standartines sutarties
sąlygas, apie pakeitimus įspėjęs Vartotoją likus ne mažiau kaip 2
(dviem) mėnesiams arba 60 (šešiasdešimt) dienų (priklausomai nuo
to, kuris terminas yra ilgesnis), o jeigu Klientas nėra Vartotojas – likus
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ne mažiau kaip 1 (vienam) mėnesiui arba 30 (trisdešimt) dienų
(priklausomai nuo to, kuris terminas yra ilgesnis) iki tokių pakeitimų
įsigaliojimo Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka.
6.2. Jei Klientas nesutinka su pakeitimais, jis turi teisę nutraukti
Sutartį, apie tai raštu arba kitu Sutartyje numatytu būdu įspėjęs
Banką likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) dienoms iki atitinkamų
pakeitimų įsigaliojimo ir Klientui įvykdžius visus įsipareigojimus pagal
Sutartį.
6.3. Jei Klientas nepasinaudoja savo teise nutraukti Sutartį, laikoma,
kad Klientas sutinka su atliktais pakeitimais ir pareiškia, kad neturi
Bankui jokių su Sutarties pakeitimais susijusių pretenzijų.

9.2.2. Iki 2018 m. balandžio 01 d. sudaryta neterminuota E.sąskaitos
automatinio mokėjimo sutartis po minėtos datos laikoma sudaryta
30 (trisdešimties) metų terminui nuo sutarties sudarymo.
9.2.3. Jei iki 2018 m. balandžio 1 d. sutarta Mokėjimo diena yra
E.sąskaitos gavimo diena, po minėtos datos ji automatiškai
pakeičiama į Mokėjimo dienos parinktį “Dvi dienos po E.sąskaitos
gavimo”.

7. SUTARTIES PASIBAIGIMAS IR NUTRAUKIMAS
7.1. Bankas turi teisę nutraukti Sutartį dėl bet kokios priežasties, apie
tai įspėję Vartotoją prieš ne mažiau kaip 2 (du) mėnesius arba 60
(šešiasdešimt) dienų (priklausomai nuo to, kuris terminas yra
ilgesnis), o jeigu Klientas nėra Vartotojas – prieš ne mažiau kaip 1
(vieną) mėnesį arba 30 (trisdešimt) dienų (priklausomai nuo to, kuris
terminas yra ilgesnis) Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka.
7.2. Klientas turi teisę bet kada nutraukti Sutartį, apie tai įspėjęs
Banką prieš ne mažiau kaip 5 (penkias) dienas Bendrosiose sąlygose
nustatyta tvarka ir įvykdęs visus įsipareigojimus pagal Sutartį.
7.3. Sutartis baigiasi automatiškai, t. y. be atskiro įspėjimo, jei
Sutartyje nurodyta Sąskaita yra uždaroma arba Pardavėjas
nebesiunčia E. sąskaitų Bankui.
8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8.1. Sutartis, sudaryta naudojantis Bankui priimtinais elektroniniais
kanalais, taip pat visi jos pakeitimai, papildymai ir/ar bet kokie
pranešimai, Šalių viena kitai išsiųsti Bankui priimtinais elektroniniais
kanalais, turi tokią pat teisinę galią, kaip ir sutartys, sudarytos Banke,
ir/ar pranešimai, įteikti asmeniškai.
8.2. Klientas neturi teisės perduoti, perleisti ar kitaip disponuoti savo
teisėmis ar pareigomis pagal Sutartį.
8.3. Klausimams, nesureguliuotiems pagal šią Sutartį, taikomos
Bendrosios sąlygos.
8.4. Visi ginčai, kylantys dėl Sutarties, turi būti sprendžiami
vadovaujantis Bendrosiomis sąlygomis.
8.5. Sutartis sudaryta ir aiškinama vadovaujantis Paslaugų teikimo
vietoje taikomais teisės aktais.
9. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS, TAIKOMOS PASLAUGOS TEIKIMO
VIETOJE
9.1. Kai Paslaugas pagal šią Sutartį teikia Danske Bank A/S Lietuvos
filialas, taikomos žemiau nurodytos specialiosios sąlygos:
9.1.1. Vartotojas turi teisę reikalauti, kad Bankas grąžintų visą
įvykdyto Mokėjimo sumą, jeigu tenkinamos šios sąlygos:
9.1.1.1. Mokėjimo autorizavimo metu nebuvo nurodyta tiksli
mokėjimo suma; ir
9.1.1.2. Mokėjimo suma yra didesnė nei Vartotojas galėjo pagrįstai
tikėtis, atsižvelgdamas į savo ankstesnes išlaidas, Sutarties sąlygas
ir kitas aplinkybes, išskyrus valiutos keitimą, kai Mokėjimo tikslais
taikomas Banko ir Vartotojo sutartas valiutos keitimo kursas. Jei
Vartotojas nurodo tokių Mokėjimų limitą (vienam Mokėjimui arba
keliems Mokėjimams, vykdomiems per tam tikrą laikotarpį), laikoma,
kad Vartotojas pagrįstai galėjo tikėtis būtent tokios šių Mokėjimų
sumos.
9.1.2. Vartotojas neturi teisės reikalauti grąžinti sumos pagal
aukščiau išdėstytas nuostatas, jei Klientas E. sąskaitą gavo bent
prieš 4 (keturias) savaites iki Mokėjimo įvykdymo dienos.
9.1.3. Vartotojas turi teisę reikalauti Banko grąžinti Mokėjimo sumą
pagal aukščiau išdėstytas nuostatas ne vėliau kaip per 8 (aštuonias)
savaites nuo Mokėjimo įvykdymo dienos.
9.1.4. Gavęs Vartotojo prašymą grąžinti Mokėjimo sumą, Bankas per
10 (dešimt) darbo dienų grąžina visą Mokėjimo sumą arba nurodo
atsisakymo grąžinti tokią sumą priežastis ir skundo dėl tokio
atsisakymo pateikimo tvarką. Jei Mokėjimo suma grąžinama
Vartotojui, Vartotojo sumokėti mokesčiai, susiję su tokių Mokėjimų
vykdymu, negrąžinami.
9.2. Kai Paslaugas pagal šią Sutartį teikia Danske Bank A/S Estijos
filialas, taikomos žemiau nurodytos specialiosios sąlygos:
9.2.1. jei iki 2018 m. balandžio 01 d. sutarta Mokėjimo diena yra tarp
29 ir 31 mėnesio dienos, ta diena automatiškai pakeičiama į 28
mėnesio dieną.
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