
Atmintinė klientui 

 

Sąskaitos perkėlimo paslauga 

 

Sąskaitos perkėlimo paslauga (toliau – Paslauga) – tai kliento pageidavimu senojo ir 
naujai pasirinkto Mokėjimo paslaugų teikėjo (toliau – MPT) suteikiama pagalba klientui 
norinčiam perkelti į naująjį MPT su sąskaita susietas paslaugas. Paslauga apima: 
 

 Periodinius (nuolatinius) mokėjimus; 

 Periodiškai gaunamus kredito pervedimus; 

 Sąskaitos likučio perkėlimą; 

 Senajame MPT esančių mokėjimo sąskaitų uždarymą; 

 Informacijos pateikimą apie senajame MPT užsakytas e. sąskaitas bei jų 
automatinius kredito pervedimus. 

 

Kaip pasinaudoti sąskaitos perkėlimo paslauga?  

 

1 žingsnis: atsidarykite sąskaitą Jūsų pasirinktame naujajame MPT (jei jos dar 
neturite).  
Sąskaitos atidarymo metu Jūs gausite naujos sąskaitos sutartį, kurioje aprašytos 
sąskaitos tvarkymo ypatybės. Kartu su sąskaitos sutartimi naujasis MPT Jums 
pateiks teikiamų paslaugų bendrąsias taisykles bei paslaugų ir operacijų kainyną.  
 
2 žingsnis: užpildykite naujojo MPT pateiktą prašymo suteikti sąskaitos perkėlimo 
paslaugą formą, nurodydami kokias paslaugas įpareigojate atlikti ir nurodykite datą 
nuo kada. 
Paslaugos teikimo sąlygas, taisykles bei prašymo formą galite nemokamai gauti bet 
kurio MPT patalpose, internetinėse svetainėse arba Lietuvos bankų asociacijos 
internetinėje svetainėje (www.lba.lt) . 
 
3 žingsnis: naujasis MPT, gavęs informaciją iš senojo MPT, informuos Jus ir pasikvies 
į susitikimą sutarčių sudarymui. 
 
Jūsų pageidavimu, naujasis MPT Jums pateiks pavyzdinę laiško (pranešimo) formą dėl 
informacijos apie naują sąskaitos numerį perdavimo trečiosioms šalims, ir išsiųs jį 
asmenims, pervedantiems Jums lėšas. Kai kurie mokėtojai gali reikalauti, kad  
prašymas dėl MPT sąskaitos pasikeitimo būtų pateiktas mokėtojo  nustatytos formos 
ir mokėtojo nurodytu būdu.   
 

Atkreipkite dėmesį  

 

 Naujasis MPT Sąskaitos perkėlimo procedūrą atliks tik per tam tikrą laikotarpį 
(ne anksčiau kaip 13 darbo dienų po Jūsų prašymo pateikimo, bet ir ne vėliau 
kaip Jūsų nurodyta diena prašyme), todėl, kol bus vykdomas šis sąskaitos 
perkėlimo procesas, periodinių (nuolatinių) mokėjimų pervedimai gali būti 
vykdomi iš Jūsų sąskaitos, esančios senajame MPT - nepamirškite sąskaitoje 
senajame MPT palikti pakankamai pinigų šiems pervedimams atlikti. 

 

http://www.lba.lt/


 Senasis MPT negalės uždaryti sąskaitos esant šioms sąlygoms: 
 
o jei mokėjimo sąskaita yra susieta su paskolų sutartimis, vertybinių popierių 

sąskaitomis, kitomis investicinėmis paslaugomis, arba esate įsipareigojęs 
senajam MPT pagal laidavimo, garantijos sutartis, arba turite kitų skolinių 

įsipareigojimų senajam MPT; 

o jei nuo mokėjimo kortelių grąžinimo dienos praėjo mažiau kaip 30 dienų; 
o jei nuo Jums išduotų mokėjimo kortelių, susijusių su prašoma uždaryti 

mokėjimo sąskaita, galiojimo termino pabaigos praėjo mažiau nei 30 dienų; 

o jei prašote uždaryti mokėjimo sąskaitą, susijusią su Jums negrąžintais 
indėliais; 

o jei lėšos mokėjimo sąskaitoje yra areštuotos, įkeistos ar kitaip suvaržytos; 

o jei į prašomą uždaryti sąskaitą pateikti neįvykdyti trečiųjų asmenų privalomi 

nurodymai dėl lėšų nurašymo, išskyrus: (a) Civilinio Kodekso 6.927 str. 
nurodytus atvejus (t.y., kai daugiau kaip metus Jūsų sąskaitoje nėra piniginių 

lėšų ir su Jūsų sąskaita nebuvo atliekamos jokios operacijos), (b) 
pagrindinėje mokėjimo sąskaitoje ilgiau kaip 24 mėnesius iš eilės nebuvo 
vykdoma jokių mokėjimo operacijų; 

o kitais teisėtais senojo MPT nurodytais atvejais. 

 

 Jūs galite gauti nemokamai informaciją iš senojo MPT apie esamus, periodinius 
(nuolatinius) pervedimus, periodiškai gaunamus (prašyme nurodytus) kredito 
pervedimus, senajame MPT pateiktus prašymus e. sąskaitai gauti bei 
galiojančius e. sąskaitų automatinius kredito pervedimus jei prašote pateikti 
informaciją už laikotarpį ne ilgesnį nei 13 mėnesių. 

 

 Atkreipkite dėmesį, kad: 
o senasis MPT gali taikyti sąskaitos uždarymo mokestį, kuris iš Jūsų 

sąskaitos gali būti nurašytas pagal senojo MPT galiojančius įkainius 
(informacija apie taikytinus mokesčius Jums bus suteikta senajame MPT), 
jei Jūs pageidaujate uždaryti sąskaitą, kuri buvo atidaryta anksčiau kaip 
prieš 12 mėnesių; 

o Naujasis MPT gali taikyti mokesčius pagal naujajame MPT galiojančius 
įkainius už informacinio laiško trečiosioms šalims siuntimą registruotu ar 
kurjeriniu paštu tais atvejais, kai Jūs sutariate su naujuoju MPT, jog 
pastarasis išsiųstų laiškus trečiosioms šalims apie sąskaitos pasikeitimą 
(informacija apie taikytinus mokesčius Jums bus suteikta naujajame MPT).  

o Iš Jūsų sąskaitos negali būti nurašyti mokesčiai dėl MPT galimų klaidų, 
suteikiant sąskaitos perkėlimo paslaugą. 

o Naujasis MPT gali neteikti paslaugų kurias teikia senasis MPT. 
 
 
Daugiau informacijos galite rasti www.danskebank.lt 

https://www.danskebank.lt/index.php/privati-bankininkyste/kasdienes-paslaugos/saskaita-ir-mokejimai/banko-saskaita/1730010#item-4315240

