TIPIŠKIAUSIŲ SU MOKĖJIMO SĄSKAITA SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ ŽODYNAS
Taikoma Vartotojams nuo 2018 m. spalio 31 d. Danske Bank A/S Lietuvos filiale

Su mokėjimo
sąskaita
susijusios
paslaugos sąvoka
Sąskaitos
tvarkymas
Debeto kortelės
išdavimas

Su mokėjimo sąskaita susijusios paslaugos
sąvokos apibrėžtis

Sąvokos atitikmuo,
naudojamas Danske Bank A/S
Lietuvos filialo dokumentuose
ir informacijoje
Sąskaitos teikėjas tvarko kliento vardu atidarytą Banko sąskaitos tvarkymas
sąskaitą.
Sąskaitos teikėjas išduoda su kliento sąskaita
Debeto kortelės išdavimas
susietą mokėjimo kortelę. Kiekvieno kortele
atlikto mokėjimo suma visa iškart nurašoma iš
kliento sąskaitos.
Kredito kortelės Sąskaitos teikėjas išduoda su kliento mokėjimo Kredito kortelės išdavimas
išdavimas
sąskaita susietą mokėjimo kortelę. Per sutartą
laikotarpį kortele atliktų mokėjimų suma visa arba
dalimis iš kliento sąskaitos nurašoma nustatytą
dieną. Sąskaitos teikėjo ir kliento sudarytoje
kredito sutartyje nustatoma, ar klientas už
pasiskolintą sumą mokės palūkanas.
Grynųjų pinigų
Klientas pasiima grynuosius pinigus iš savo
Grynųjų pinigų išmokėjimas
išėmimas
sąskaitos.
Grynųjų pinigų
Klientas įmoka grynuosius pinigus į savo sąskaitą. Grynųjų pinigų įnešimas į savo
įmokėjimas
sąskaitą
Kredito
Kliento nurodymu sąskaitos teikėjas perveda
Mokėjimai banko viduje;
pervedimas SEPA pinigus iš kliento sąskaitos į kitą sąskaitą.
Vietinis mokėjimas;
Pervedami eurai į SEPA erdvės valstybėse
EU mokėjimas;
atidarytas sąskaitas.
Mokėjimo nurodymas eurais į
kito kliento sąskaitą Danske
Bank grupės bankuose, kuris
atitinka EU mokėjimo sąlygas;
Danske Bank grupės
mokėjimas (Mokėtojo ir Gavėjo
sąskaitos laikomos viename iš
„Danske Bank A/S“ Baltijos
šalių filialų)
Kredito
Kliento nurodymu sąskaitos teikėjas perveda
Tarptautiniai mokėjimai;
pervedimas
pinigus iš kliento sąskaitos į kitą sąskaitą.
Danske Bank grupės
ne SEPA
Pervedama kita nei euras valiuta arba į SEPA
mokėjimas tarp to paties
erdvei nepriklausančiose valstybėse atidarytas kliento sąskaitų;
sąskaitas.
Danske bank grupės mokėjimas
(mokėjimas į kito kliento
sąskaitą esančią Danske
grupės bankuose).
E. sąskaitos
Sąskaitos teikėjas pagal išankstinį kliento
E. sąskaitos automatinis
automatinis
nurodymą apmoka mokėtojo internetinės
apmokėjimas
apmokėjimas
bankininkystės sistemoje pateiktą pinigų gavėjo
elektroninę sąskaitą.
Gautų mokėjimų Sąskaitos teikėjas į kliento sąskaitą įskaito
Mokėjimo banko viduje
eurais įskaitymas gautus mokėjimus eurais iš SEPA erdvės
įskaitymas;
valstybėse atidarytų sąskaitų.
ES mokėjimo įskaitymas.
Gautų tarptautinių Sąskaitos teikėjas į kliento sąskaitą įskaito
Tarptautinio mokėjimo
mokėjimų
gautus mokėjimus kita nei euras valiuta arba
įskaitymas;
įskaitymas
gautus mokėjimus iš ne SEPA erdvės valstybėse Danske Bank grupės mokėjimo
atidarytų sąskaitų.
tarp savo sąskaitų įskaitymas.
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