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Indėlių sudarymas ir peržiūra „Danske eBanke“ 
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Bendra informacija 
 

 

 

 

„Danske eBanku“ galite: 

 Sudaryti terminuotojo, kaupiamojo arba atvirojo indėlio 
sutartis. 

 Sužinoti geriausias indėlių palūkanas. 
 Peržiūrėti  bei valdyti sudarytų indėlių sutartis. 
 Peržiūrėti pasibaigusias indėlių sutartis. 

 

 

 

 

 

„Danske eBanko“ meniu juostoje spragtelkite „Taupymas ir 
investavimas / Indėliai“.  
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Nauja indėlio sutartis 
 

Skiltyje „Nauja indėlio sutartis“ pasirinkite kokį indėlio rūšį norite 
sudaryti ir spragtelkite mygtuką „Nauja sutartis“. 

 

Užpildykite indėlio sudarymo formą: 

Indėlio duomenys – nurodykite indėlio sumą, valiutą ir sutarties 
galiojimo terminą. 

Sąskaitos pasirinkimas – pasirinkite iš kurios sąskaitos bus imamos 
lėšos indėliui sudaryti. Sutarties pabaigoje į šią sąskaitą pinigai bus 
grąžinti. 

Papildoma informacija – nurodykite į kokią sąskaitą bus išmokamos 
indėlio palūkanos ar indėlio suma. Pagal nutylėjimą, indėlio palūkanos 
ir suma bus išmokamos į sąskaitą iš kurios paimti pinigai indėliui 
sudaryti. 

Sutarties sąlygos – susipažinkite ir pažymėkite, kad sutinkate su 
sutarties sąlygomis.  

 

Užpildžius indėlio sudarymo formą, spragtelkite mygtuką „Parodyti“.  

Atsivėrusiame lange patikrinkite ar visa įvesta informaciją teisinga. 
Neaptikus klaidų, spragtelkite mygtuką „Įvesti ir pasirašyti“ ir 
pasirašykite operaciją.  
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Geriausios palūkanos 
 

 

Skiltyje „Geriausios palūkanos“ pasirinkite sąskaitą kurios valiuta 
norit peržiūrėti palūkanas ir spragtelkite mygtuką „Parodyti“. 

 

Atsivėrusioje lentelėje nurodyta kiek palūkanų gausite už pasirinktą 
indėlį ir indėlio terminą. Geriausios palūkanos paryškintos. 

 

Spragtelėjus ant palūkanų, atsiveria indėlio sudarymo forma su Jūsų 
pasirinktais duomenimis (sąskaita, terminas). Užpildykite indėlio 
sutarties sudarymo formą, spragtelkite mygtuką „Parodyti“ ir 
pasirašykite operaciją.  
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Galiojančios sutartys 
 

Pasirinkite skiltį „Galiojančios sutartys“. 

 

Sutarčių sąrašas 
Sutarčių sąraše pateikiamos kliento sudarytos indėlių sutartys: 

indėlio sutarties numeris, pavadinimas, rūšis, galiojimo terminas, 
suma, valiuta, merinė palūkanų norma, sąskaita ir būklė.  

 

Jei turite daug sutarčių, skiltyje „Filtras“ pasirinkite ieškomo indėlio 
variantą ir spragtelkite mygtuką „Parodyti“. 

 

 

Paspaudus ant sutarties numerio ar pavadinimo, pateksite į indėlio 
informaciją. Čia galėsite peržiūrėti indėlio duomenis, metinę palūkanų 
normos detalizaciją, pratęsimo sąlygas, atvirojo indėlio papildymo 
grafiką. 

  

Skiltyje „Sutarties sąlygos“  galite pasirinkti norimą indėlio servisą. 

 

Skiltyje „Sutarties pavadinimo keitimas“ galite sukurti indėlio 
pavadinimą, kuris bus matomas sutarčių sąraše. 
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Indėlio servisai 
Norėdami įvykdyti vieną iš servisų, pasirinkite servisą ir spragtelkite 
mygtuką „Vykdyti“. Atsivėrusioje formoje užpildykite reikiamus laukus, 
spragtelkite mygtuką „Parodyti“ ir pasirašykite operaciją (mygtukas 
„Įvesti ir pasirašyti“).  

 

Sandorio automatinio pratęsimo sąlygų keitimas – pakeisite indėlio 
automatinio pratęsimo sąlygas. Nustatykite prasitęsimo sąlygas 
(terminui pasibaigus sutartį pratęsti arba nepratęsti). Jei indėlis 
pratęsiamas, nurodykite pratęsimo variantą (pratęsti tik indėlio sumą, 
indėlio su palūkanomis sumą arba nurodytą sumą).  

Jei sutartis nepratęsiama, galite nurodyti į kokią sąskaitą grąžinti 
pinigus ir palūkanas.  

Pakeiskite sąlygas ir pasirašykite operaciją. 

 

Indėlio veiksmų ataskaita – peržiūrėsite indėlio veiksmų ataskaitą. 
Įvykęs veiksmas žymimas , neįvykęs – . Jei nėra jokio ženklo, 
veiksmas dar neįvykęs. 
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Papildomi terminuoto atvirojo indėlio servisai: 

Indėlio automatinio papildymo grafiko sudarymas – sudarysite 
automatinį indėlio papildymo grafiką. Nurodykite sąskaitą iš kurios 
papildysite indėlį, papildymo sumą (fiksuota suma arba procentinė 
išraiška), papildymo grafiko galiojimo terminą bei papildymo 
periodiškumą (papildymas pagal dienas arba mėnesius) ir 
pasirašykite operaciją. 

 

Indėlio automatinio papildymo grafiko koregavimas – pakoreguosite 
jau sudarytą automatinį indėlio papildymo grafiką. Pakoreguokite 
duomenis ir pasirašykite operaciją.  

 

Indėlio automatinio papildymo grafiko atsisakymas – nutrauksite 
sudarytą automatinį indėlio papildymo grafiką. Pasirašykite operaciją. 

 

Indėlio papildymas – papildysite indėlį. Nurodykite papildymo datą, 
sąskaitą iš kurios papildysite, papildymo sumą ir pasirašykite 
operaciją.  

 

Indėlio dalinis atsiėmimas – atsiimsite dalį indėlio sumos. Nurodykite 
atsiėmimo datą, sumą ir pasirašykite operaciją. 

 

Indėlio nutraukimas – indėlio sutartį nutrauksite pasirinkę papildomą 
meniu punktą Indėlio sutarties nutraukimas. Pasirinkite indėlio 
sutartį, kurią norite nutraukti, nurodykite nuo kurios dienos turi būti 
nutraukta sutartis ir pasirašykite operaciją. 
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Pasibaigusios sutartys 
 

 

Skiltyje „Pasibaigusios sutartys“ parodomos kliento pasibaigusios 
indėlių sutartys: sutarties numeris, indėlio rūšis, galiojimo terminas, 
suma, valiuta, metinė palūkanų norma, sąskaita ir būklė (indėlis 
pasibaigė ar buvo nutrauktas). 

 

Jei turite daug sutarčių, skiltyje „Filtras“ pasirinkite ieškomo indėlio 
variantą ir spragtelkite mygtuką „Parodyti“. 

 

 

 


