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Sąskaitos pasirinkimas 
 

 

 

Norėdami susipažinti su detalia „Danske eBanku“ valdomų sąskaitų 
informacija, meniu juostoje spragtelkite „Kasdienės paslaugos / 
Sąskaitų apžvalga“. 

 

Sąskaitų apžvalgoje suraskite Jus dominančią sąskaitą ir 
spragtelkite jos numerį. 
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Sąskaitos informacija 
 

 

Klientas 
Atsivėrusiame sąskaitos informacijos lange, skiltyje „Klientas“ 
pateikiama informacija apie klientą, kuriam priklauso duotoji 
sąskaita. Ši skiltis ypač naudinga tiems vartotojams, kurie valdo kelių 
klientų sąskaitas. 

 

Sąskaita 
Skiltyje „Sąskaita“ pateikiama: 

 

Bendra sąskaitos informacija: 

 sąskaitos numeris IBAN formatu; 
 3 raidžių valiutos kodas; 
 sąskaitos atidarymo data. 

 

Informacija apie sąskaitoje esančias lėšas: 

 likutis sąskaitos valiuta; 
 likutis eurais; 
 leidžiamas kreditas – suma, kurią galite pasiskolinti. Sąskaitos 

likutis su neigiamu ženklu nurodo sumą, kurią jau esate 
pasiskolinę. 

 

http://www.danskebankas.lt/lt/zodynas/
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Informacija apie mokamas palūkanas: 

 palūkanų norma procentais; 
 sukaupta palūkanų suma sąskaitos valiuta; 
 paskutinio palūkanų įskaitymo data ir laikas. 

 

Sąskaitos valdymas 
Skiltyje „Sąskaitos valdymo internetu duomenys“ pateikiama 
informacija apie sąskaitos pavadinimą, nustatytą „Danske eBanke“, 
vartotojo teises ir limitus operacijų įvedimui bei jau atliktų operacijų 
sumą. 

Spragtelėję mygtuką „Išrašas“ pateksite į sąskaitos išrašo peržiūros 
langą, kuriame iš karto bus atrinktos paskutinės operacijos 
sąskaitoje. 

Spragtelėję mygtuką „Grįžti“, pateksite į sąskaitų apžvalgos langą.  

 

Sąskaitos pavadinimo keitimas 
Norėdami pakeisti sąskaitos pavadinimą „Danske eBanke“, skilties 
„Sąskaitos pavadinimo keitimas“ laukelyje „Naujas pavadinimas“ 
įrašę pageidaujamą sąskaitos pavadinimą, spragtelkite mygtuką 
„Išsaugoti“. 

Atkreipkite dėmesį, kad sąskaitos apžvalgoje ir atliekant operacijas, 
sąskaitos rikiuojamos abėcėlės tvarka. Tad norėdami surikiuoti 
sąskaitas tam tikra tvarka, prieš kiekvienos sąskaitos pavadinimą 
įrašykite pageidaujamą sąskaitos eilės numerį skaičiais. 

 

 


