Danske SMS bankas
Danske SMS bankas – kas tai?
Tai galimybė mobiliuosius telefonus turintiems „Danske Bank“ klientams tvarkyti savo sąskaitas banke SMS
žinutėmis.

Danske SMS bankas – kuo jis vertingas?
Naudodamiesi „Danske SMS banko paslauga Jūs galite:
■
sužinoti savo sąskaitų ir mokėjimo kortelių likučius;
■
gauti ataskaitas apie pinigų judėjimą Jūsų sąskaitose ir mokėjimo kortelėse (paskutinės įplaukos,
nurašymai, paskutinės įvykdytos bankinės operacijos);
■
pervesti pinigus tarp savo sąskaitų „Danske Bank“;
■
užblokuoti mokėjimo kortelę.
Visas operacijas jums padės atlikti pagalbos funkcija.

Informacija Jums:
Paslauga Danske SMS bankas galėsite naudotis sudarę specialią sutartį su banku.
Jums suteiktą pirminį vartotojo slaptažodį būtinai pasikeiskite pirmosios užklausos metu, atlikdami
slaptažodžio keitimo funkciją (žr. funkcijos „A” aprašymą).
■
Penkis kartus iš eilės neteisingai surinkus vartotojo slaptažodį, sistema blokuos vartotojo
prisijungimą prie sistemos. Paslaugą aktyvuoti pavyks tik atvykus į „Danske Bank“.
■
Paslauga Danske SMS bankas teikiama lietuvių ir anglų kalbomis.
■
Užklausas siųskite SMS žinute trumpuoju numeriu: 1636 (tik „Bitė GSM” ir „Omnitel”
klientams). Siunčiant SMS žinutes iš užsienio ar iš Tele2 tinklo, rinkite ilgąjį numerį: +370
652 71 636.
■
Visos užklausos rašomos ir banko atsakymai pateikiami lotyniška abėcėle nevartojant lietuviškų
raidžių.
■
Pinigų pervedimai „Danske Bank“ įmanomi tik tarp tos pačios valiutos sąskaitų ar mokėjimo kortelių.

■
■

Banko atsakymo į Jūsų užklausą ypatumai:
■

■

■
■
■
■

■

Atsakymo sumos yra rašomos skliausteliuose, 2 (dviejų) skaičių po kablelio tikslumu. Kablelį atitinka
taškas, t. y. eurai nuo centų atskiriami tašku. Pvz., penkiasdešimt trys eurai, nulis centų bus
atvaizduota: <53.00>.
Atsakyme vardijant Jūsų sąskaitas ir mokėjimo korteles, prieš jas skliausteliuose yra nurodomas
eilės numeris iš Jūsų sąskaitų ir mokėjimo kortelių sąrašo. Po kiekvieno banko sąskaitos numerio
rašomas triženklis valiutos kodas. Pvz., (1) LT10 74000 0058 9223 5810 EUR.
Atsakyme prie sumos nurodytas minusas reiškia, kad suma buvo nurašyta nuo sąskaitos, pvz., 100
eurų išlaidos bus pavaizduojamos <-100.00>.
Atsakyme laikas nurodomas naudojant 24 valandų per parą skaičiavimą. Pvz., 13:25, bet ne 1:25.
Žinutės pabaigoje dedamas kabliataškis „ ; „.
Informacija apie valiutų kursus teikiama:
o
grynaisiais pinigais – dviejų skaičių po kablelio (taško)
tikslumu;
o
pavedimu – keturių skaičių po kablelio (taško) tikslumu.
Sutarties su banku sudarymo metu vieno pavedimo limitas nustatomas eurais (vykdant pavedimą
tarp kitos šalies valiutos sąskaitų limitas perskaičiuojamas pagal tuo metu banke galiojantį valiutos
pirkimo - pardavimo kursą).
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Kaip rašyti SMS žinutę - užklausą?
Užklausą rekomenduojame rašyti naudojant didžiąsias raides.
Visos SMS žinutės rašomos vadovaujantis tuo pačiu principu:
XXXXX
Jūsų (vartotojo)
slaptažodis

T
Funkcijos
kodas

K
Papildomi funkcijos
kodai

Užklausos sudėtinės dalys (vartotojo slaptažodis, funkcijos kodas, papildomi funkcijų kodai) atskiriamos
tarpais.

Kokį atsakymą gausite?
Kiekvieną atsakymą sudaro antraštė ir atsakymo turinys:
• Antraštėje pateikiama bendra informacija apie pačią žinutę: Jūsų pasirinktos paslaugos kodas,
žinutės siuntimo data
ir laikas. (Jei atsakymas atsiunčiamas keliomis žinutėmis, tuomet bendra informacija pateikiama tik
pirmoje
žinutėje).
Pavyzdžiui: 1 B: 2015 01 15 16:20;
Atsakymo elementai:
1. 1 – atsakymą sudarančios žinutės eilės numeris (rašomas tik tada, kai atsakymą sudaro
daugiau negu viena SMS žinutė).
2. B – paslaugos funkcijos kodas.
3. 2015 01 15 – atsakymo išsiuntimo data.
4. 16:20; – atsakymo išsiuntimo laikas.
• Atsakymo turinyje pateikiamas atsakymas į Jūsų užklausą.

Nuo ko pradėti?
Iš pradžių susipažinkite su trumpaisiais funkcijų kodais, kurie bus naudojami rašant SMS žinutes.
Funkcija
Vartotojo slaptažodžio keitimas
Sąskaitos likutis
Sąskaitos likučio prenumerata
Įsiskolinimas už paslaugą
Pinigų pervedimas
Pagalba
Įplaukos
Įplaukų prenumerata
Mokėjimo kortelės blokavimas
Sąskaitų ir mokėjimo kortelių sąrašas
Nurašymai
Nurašymų prenumerata
Prenumeruotos ataskaitos
Operacijos
Operacijų prenumerata

Funkcijos kodas
A
B
BB
C
D
H
I
II
K
L
O
OO
Q
T
TT
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SLAPTAŽODŽIO KEITIMAS (A)
Pradėdami naudotis Danske SMS banku, pirmiausia turėsite pasikeisti slaptažodį, kuris Jums suteiktas
ir įrašytas Sutarties specialiojoje dalyje.
Nusiųskite SMS žinutę paslaugos aktyvavimui bei slaptažodžio pakeitimui:
SMS žinutė - užklausa: YYYYY A XXXXX
YYYYY
A
XXXXX
Užklausos pavyzdys:
Atsakymo pavyzdys:

 Pirminis slaptažodis, įrašytas sutartyje arba Jūsų sukurtas
slaptažodis, kurį norite pakeisti nauju.
 Slaptažodžio keitimo bei paslaugos aktyvavimo funkcijos
kodas.
 Naujas slaptažodis, kurį susikursite iš 4 - 9 skaitmenų.

12345 A 54321
Naujas slaptazodis priimtas. GSM-Bankas paslauga aktyvuota.

SĄSKAITOS LIKUTIS (B)
Norėdami sužinoti savo banko sąskaitos ar mokėjimo kortelės likutį, siųskite užklausą:
SMS žinutė - užklausa: XXXXX B Y
XXXXX

Užklausos pavyzdys:
Atsakymo pavyzdys:

 Jūsų (vartotojo) slaptažodis.

B

 Sąskaitos likučio funkcijos kodas.

Y

 Sąskaitos ar mokėjimo kortelės eilės numeris (Jei turite kelias
sąskaitas, pasirašydami sutartį jas sunumeruojate pasirinkta
tvarka).

12345 B 1
B:15.01.11 12:25 1 LT1074000005892235810 EUR Balansas<33.20>.

SĄSKAITOS LIKUČIO PRENUMERATA (BB)
Norėdami užsisakyti periodines ataskaitas apie sąskaitos likučio pasikeitimą, siųskite žinutę:
SMS žinutė - užklausa: XXXXX BB Y S
XXXXX

 Jūsų (vartotojo) slaptažodis.

BB
Y

 Likučio prenumeratos funkcijos kodas.
 Sąskaitos ar mokėjimo kortelės eilės numeris (Jei turite kelias
sąskaitas, pasirašydami sutartį jas sunumeruojate pasirinkta
tvarka).

S

 Reikiama pinigų suma. Tuomet apie likučio pasikeitimą būsite
informuoti kai operacija bus ne mažesnės už jūsų nurodytą
sumą.

Užklausos pavyzdys:
Atsakymo pavyzdys:

12345 BB 1
Danske 2015 01 11 12:25; Paslauga BB 1 uzsakyta sekmingai.

Ataskaitos pavyzdys:

BB: 15.01.11 14:31 1 LT1074000005892235810 EUR Balansas
<33.20>.
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Pastaba.
1. Jūs galite užsisakyti kiekvienai skirtingai sąskaitai po vieną periodinę ataskaitą.
2. Ataskaitos bus siunčiamos kiekvieną dieną nuo 8:00 ik 23:00 val.
3. Informacija apie įplaukas įskaitytas nuo 23:00 iki 8:00 val., pateikiama iki 10:00 val.
Norėdami atsisakyti periodinių ataskaitų apie sąskaitos likutį, siųskite žinutę:
SMS žinutė - užklausa: XXXXX BB Y OFF
XXXXX
BB
Y
OFF
Užklausos pavyzdys:
Atsakymo pavyzdys:

 Jūsų (vartotojo) slaptažodis.
 Likučio prenumeratos funkcijos kodas.
 Sąskaitos ar mokėjimo kortelės eilės numeris.
 Ataskaitos atsisakymo funkcijos kodas.

12345 BB 1 OFF
Danske 2015 01 11 12:26; Paslauga BB 1 isjungta sekmingai.

INFORMACIJĄ APIE ĮSISKOLINIMĄ UŽ PASLAUGĄ (C)
Norėdami sužinoti kiek esate įsiskolinę už paslaugą Danske SMS bankas, siųskite užklausą:
SMS žinutė - užklausa: XXXXX C
XXXXX
C
Užklausos pavyzdys:
Atsakymo pavyzdys:

 Jūsų (vartotojo) slaptažodis.
 Įsiskolinimo už paslaugą funkcijos kodas.

12345 C
C: Skola: 1.35 EUR Komandos: 0.27 EUR (3) Atsakymai: 1.08 EUR (12).

Pastaba. Mokestis už užklausą apie įsiskolinimą į šią sumą neįtrauktas.
PINIGŲ PERVEDIMAS (D)
Jei norite atlikti pinigų pervedimą tarp savo sąskaitų ar mokėjimo kortelių „Danske Bank“, siųskite tokią
SMS žinutę:
SMS žinutė - užklausa: XXXXX D Y GGG M

Užklausos pavyzdys:
Atsakymo pavyzdys:

XXXXX
D
Y

 Jūsų (vartotojo) slaptažodis.
 Pinigų pervedimo funkcijos kodas.
 Sąskaitos ar mokėjimo kortelės eilės numeris, į kurią bus
įskaitytos lėšos.

GGG

 Pavedimo suma (norėdami įvesti centus, kaip skirtuką
naudokite taško „.” simbolį. Įvedant dideles sumas nenaudokite
papildomų skirtukų tūkstančiams atskirti).

M

 Sąskaitos ar mokėjimo kortelės, į kurią bus įskaitytos lėšos,
eilės numeris.

12345 D 1 100 5
D: 15.01.11 15:40 1 LT1074000005892235810 EUR -> 5
LT8074000005892235820 EUR
100 EUR pavedimas ivykdytas sekmingai.

Pastaba. Pavedimai įmanomi tik tarp tos pačios valiutos sąskaitų ar mokėjimo
kortelių.
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PAGALBA (H)
Norėdami gauti informaciją apie Danske SMS banke veikiančias funkcijas, siųskite užklausą:
SMS žinutė - užklausa: XXXXX H
XXXXX
H
Užklausos pavyzdys:
Atsakymo pavyzdys:

 Jūsų (vartotojo) slaptažodis.
 Pagalbos funkcijos kodas.

12345 H
H: A-Slapt. keitimas; B-Likutis; BB-Likučio užsakymas; C-Skola;
D-Pavedimas; H-Pagalba; I-Iplaukos; II-Auto iplaukos; L-Saskaitos; O-Islaidos;
Q-Auto paslaugos; T-Operacijos; TT-Operacijų užsakymas; K-Kortel.
blokavimas.

Norėdami gauti informaciją apie konkrečią Danske SMS banke veikiančią funkciją, siųskite žinutę:
SMS žinutė - užklausa: XXXXX H K
XXXXX
H
K
Užklausos pavyzdys:
Atsakymo pavyzdys:

 Jūsų (vartotojo) slaptažodis.
 Pagalbos funkcijos kodas.
 Funkcijos, apie kurią norite gauti informaciją, kodas.

12345 H T
H 2015 01 11 15:40; Informacija apie atliktas operacijas: (XXXXX
T Y), (XXXXX T Y K), (XXXXX T Y K S).

INFORMACIJA APIE PASKUTINES ĮPLAUKAS (I)
Norėdami sužinoti informaciją apie paskutines įplaukas į konkrečią sąskaitą ar mokėjimo kortelę,
siųskite žinutę:
SMS žinutė XXXXX I Y K S
užklausa:
XXXXX  Jūsų (vartotojo) slaptažodis.
I
Y
K

 Informacijos apie paskutines įplaukas funkcijos kodas.
 Sąskaitos ar mokėjimo kortelės eilės numeris.
 Paskutinių įplaukų kiekis, kuris bus įtrauktas į ataskaitą
(neįvedus šio parametro sistema atsiųs ataskaitą apie 3 (trejas)
paskutines įplaukas). Šis parametras nėra privalomas.

S

 Reikiama pinigų suma. Tokiu atveju atsakymą gausite tik apie
tas paskutinių įplaukų sumas, kurios bus ne mažesnės už jūsų
nurodytą sumą (neįvedus parametro K, šis parametras
negalioja).

Užklausos pavyzdys: 12345 I 1
Atsakymo pavyzdys: I: 1 LT1074000005892235810 EUR 105.00(15.04.06)
1,392.00(15.03.30) 900.00(15.03.15).
Pastaba. Užsisakyti ataskaitą galima ne daugiau kaip apie paskutines 5 (penkerias) įplaukas.
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ĮPLAUKŲ PRENUMERATA (II)
Norėdami užsisakyti periodines ataskaitas apie įplaukas, lėšų užskaitymo momentu, siųskite žinutę:
SMS žinutė - užklausa: XXXXX II Y K S
XXXXX
II
Y
K

S

Užklausos pavyzdys:
Atsakymo pavyzdys:
Ataskaitos pavyzdys:






Jūsų (vartotojo) slaptažodis.
Įplaukų prenumeratos funkcijos kodas.
Sąskaitos ar mokėjimo kortelės eilės numeris.
Paskutinių įplaukų kiekis, kuris bus įtrauktas į ataskaitą
(neįvedus šio parametro sistema atsiųs ataskaitą apie 3
(trejas) paskutines įplaukas). Šis parametras nėra privalomas.

 Reikiama pinigų suma. Tokiu atveju atsakymą gausite tik apie
tas paskutinių įplaukų sumas, kurios bus ne mažesnės už jūsų
nurodytą sumą (neįvedus parametro K, šis parametras
negalioja).

12345 II 1
Danske 2015 01 11 12:25; Paslauga II 1 uzsakyta sekmingai.
II: 15.01.11 11:13 1 LT1074000005892235810 EUR 90.00(15.01.11)
<63.11>.

Pastaba.
1.
2.
3.
4.

Užsisakyti ataskaitą galima ne daugiau kaip apie paskutines 5 (penkerias) įplaukas.
Jūs galite užsisakyti kiekvienai skirtingai sąskaitai po vieną atskirą periodinę ataskaitą apie įplaukas.
Ataskaitos bus siunčiamos kiekvieną dieną nuo 8:00 ik 23:00 val.
Informacija apie įplaukas įskaitytas nuo 23:00 iki 8:00 val., pateikiama iki 10:00 val.

Norėdami atsisakyti periodinių ataskaitų apie įplaukas, siųskite žinutę:
SMS žinutė - užklausa: XXXXX II Y OFF
XXXXX
II
Y
OFF
Užklausos pavyzdys:
Atsakymo pavyzdys:

 Jūsų (vartotojo) slaptažodis.
 Įplaukų prenumeratos funkcijos kodas.
 Sąskaitos ar mokėjimo kortelės eilės numeris.
 Ataskaitos atsisakymo funkcijos kodas.

12345 II 1 OFF
Danske 2015 01 11 12:27; Paslauga II 1 isjungta sekmingai.

MOKĖJIMO KORTELĖS BLOKAVIMAS (K)
Norėdami užblokuoti mokėjimo kortelę, siųskite šią užklausą:
SMS žinutė - užklausa: XXXXX K Y NR B
XXXXX
K
Y
NR
B
Užklausos pavyzdys:
Atsakymo pavyzdys:

 Jūsų (vartotojo) slaptažodis.
 Mokėjimo kortelės blokavimo funkcijos kodas.
 Mokėjimo kortelės eilės numeris.
 Mokėjimo kortelės numeris.
 Blokavimo komentaras: T – pavogta; L – pamesta.

12345 K 2
12345 K 2 4008600000000010 T
K: 2 saskaitos korteles: 4008600000000010;
K: 2 saskaitos kortele Nr. 4008600000000010 sekmingai uzblokuota.
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SĄSKAITŲ IR KORTELIŲ SĄRAŠAS (L)
Jei turite kelias sąskaitas/korteles, pasirašydami sutartį jas sunumeruokite Jums tinkama tvarka.
Visos užklausos apie konkrečias sąskaitas/ korteles pateikiamos naudojant sąskaitos/ kortelės eilės
numerį. Jei neprisimenate, kokius eilės numerius priskyrėte savo sąskaitoms/mokėjimo kortelėms
sutarties sudarymo metu, siųskite šią žinutę:
SMS žinutė - užklausa: XXXXX L
XXXXX
L
Užklausos pavyzdys:
Atsakymo pavyzdys:

 Jūsų (vartotojo) slaptažodis.
 Sąskaitų ir kortelių sąrašo funkcijos kodas.

12345 L
L: 1-LT1074000005892235810 EUR;
2-LT1074000005892235810 USD;
3-LT1074000005892235830 EUR.

INFORMACIJA APIE PASKUTINIUS NURAŠYMUS (O)
Norėdami sužinoti informaciją apie paskutinius nurašymus iš konkrečios sąskaitos ar mokėjimo kortelės,
siųskite žinutę:
SMS žinutė - užklausa: XXXXX O Y K S
XXXXX
O
Y
K

S

Užklausos pavyzdys:
Atsakymo pavyzdys:






Jūsų (vartotojo) slaptažodis.
Informacijos apie paskutinius nurašymus funkcijos kodas.
Sąskaitos ar mokėjimo kortelės eilės numeris.
Paskutinių nurašymų kiekis, kurie bus įtraukti į ataskaitą
(neįvedus šio parametro sistema atsiųs ataskaitą apie 3
(trejas) paskutinius nurašymus). Šis parametras nėra
privalomas.
 Reikiama pinigų suma. Tokiu atveju atsakymą gausite tik apie
tas paskutinių nurašymų sumas, kurios bus ne mažesnės už
jūsų nurodytą sumą (neįvedus parametro K, šis parametras
negalioja).

12345 O 1
O:1 LT1074000005892235810 EUR -500.00(15.04.06)
-1,000.00(15.03.30) -100.00(15.03.30) .

Pastaba. Užsisakyti ataskaitą galima ne daugiau kaip apie paskutinius 5 (penkerius) nurašymus.
NURAŠYMŲ PRENUMERATA (OO)
Norėdami užsisakyti periodines ataskaitas apie nurašymus, lėšų nurašymo momentu, siųskite žinutę:
SMS žinutė - užklausa: XXXXX OO Y K S
XXXXX
OO
Y
K

S






Jūsų (vartotojo) slaptažodis.
Nurašymų prenumeratos funkcijos kodas.
Sąskaitos ar mokėjimo kortelės eilės numeris.
Paskutinių nurašymų kiekis, kuris bus įtrauktas į ataskaitą
(neįvedus šio parametro sistema atsiųs ataskaitą apie 3
paskutinius nurašymus). Šis parametras nėra privalomas.

 Reikiama pinigų suma. Tokiu atveju atsakymą gausite tik apie
tuos paskutinius nurašymus, kurie bus ne mažesni už jūsų
nurodytą sumą (neįvedus parametro K, šis parametras
negalioja).
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Užklausos pavyzdys:
Atsakymo pavyzdys:
Ataskaitos pavyzdys:

12345 OO 1
Danske 2015 01 11 12:28; Paslauga OO 1 uzsakyta sekmingai.
OO: 15.01.11 11:13 1 LT1074000005892235810 EUR
-90.00(15.01.11) <63.11>.

Pastaba.
1.
2.
3.
4.

Užsisakyti ataskaitą galima ne daugiau kaip apie paskutinius 5 nurašymus.
Jūs galite užsisakyti kiekvienai skirtingai sąskaitai po vieną atskirą periodinę ataskaitą apie nurašymus.
Ataskaitos bus siunčiamos kiekvieną dieną nuo 8:00 ik 23:00 val.
Informacija apie įplaukas įskaitytas nuo 23:00 iki 8:00 val., pateikiama iki 10:00 val.

Norėdami atsisakyti periodinių ataskaitų apie nurašymus, siųskite žinutę:
SMS žinutė - užklausa: XXXXX OO Y OFF
XXXXX
OO
Y
OFF
Užklausos pavyzdys:
Atsakymo pavyzdys:

 Jūsų (vartotojo) slaptažodis.
 Nurašymų prenumeratos funkcijos kodas.
 Sąskaitos ar mokėjimo kortelės eilės numeris.
 Ataskaitos atsisakymo funkcijos kodas.

12345 OO 1 OFF
Danske 2015 01 11 12:27; Paslauga OO 1 isjungta sekmingai.

PRENUMERUOTOS ATASKAITOS (Q)
Norėdami sužinoti, kokias esate užsiprenumeravę ataskaitas, siųskite užklausą:
SMS žinutė - užklausa: XXXXX Q
XXXXX
Q
Užklausos pavyzdys:
Atsakymo pavyzdys:

 Jūsų (vartotojo) slaptažodis.
 Prenumeruotų ataskaitų sąrašo funkcijos kodas.

12345 Q
Danske Q 2015 01 05 11:31; Uzsakytos periodines ataskaitos:
1. II 1;
2. II 2 3 100;

INFORMACIJA APIE PASKUTINES ĮVYKDYTAS OPERACIJAS (T)
Norėdami sužinoti informaciją apie paskutines įvykdytas operacijas konkrečiose sąskaitose ar mokėjimo
kortelėse, siųskite žinutę:
SMS žinutė - užklausa: XXXXX T Y K S
XXXXX
T
Y
K






Jūsų (vartotojo) slaptažodis.
Informacijos apie paskutines operacijas funkcijos kodas.
Sąskaitos ar mokėjimo kortelės eilės numeris.
Paskutinių operacijų kiekis, kuris bus įtrauktas į ataskaitą
(neįvedus šio parametro sistema atsiųs ataskaitą apie 3
(trejas) paskutines operacijas). Šis parametras nėra
privalomas.
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S

Užklausos pavyzdys:
Atsakymo pavyzdys:

 Reikiama pinigų suma. Tokiu atveju atsakymą gausite tik apie
tas paskutinių operacijų sumas, kurios bus ne mažesnės už
jūsų nurodytą sumą (neįvedus parametro K, šis parametras
negalioja).

12345 T 1
T:1 LT1074000005892235810 EUR 500.00(15.04.06)
-1,000.00(15.03.30) 100.00(15.03.30) .

Pastaba. Užsisakyti ataskaitą galima ne daugiau kaip apie paskutines 5 (penkerias) operacijas.

OPERACIJŲ PRENUMERATA (TT)
Norėdami užsisakyti periodines ataskaitas apie įvykusias operacijas, siųskite žinutę:
SMS žinutė - užklausa: XXXXX TT Y K S
XXXXX
TT
Y
K

S

Užklausos pavyzdys:
Atsakymo pavyzdys:
Ataskaitos pavyzdys:






Jūsų (vartotojo) slaptažodis.
Įvykusių operacijų prenumeratos funkcijos kodas.
Sąskaitos ar mokėjimo kortelės eilės numeris.
Paskutinių operacijų kiekis, kuris bus įtrauktas į ataskaitą
(neįvedus šio parametro sistema atsiųs ataskaitą apie 3
paskutines operacijas). Šis parametras nėra privalomas.

 Reikiama pinigų suma. Tokiu atveju atsakymą gausite tik apie
tas paskutines operacijas, kurios bus ne mažesnės už jūsų
nurodytą sumą (neįvedus parametro K, šis parametras
negalioja).

12345 TT 1
Danske 2015 01 11 12:28; Paslauga TT 1 uzsakyta sekmingai.
TT: 15.01.11 11:13 1 LT1074000005892235810 EUR -90.00
(15.01.11) <63.11>.

Pastaba.
1.
2.
3.
4.

Užsisakyti ataskaitą galima ne daugiau kaip apie paskutines 5 operacijas.
Jūs galite užsisakyti kiekvienai skirtingai sąskaitai po vieną atskirą periodinę ataskaitą apie operacijas.
Ataskaitos bus siunčiamos kiekvieną dieną nuo 8:00 ik 23:00 val.
Informacija apie įplaukas įskaitytas nuo 23:00 iki 8:00 val., pateikiama iki 10:00 val.

Norėdami atsisakyti periodinių ataskaitų apie operacijas, siųskite žinutę:
SMS žinutė - užklausa: XXXXX TT Y OFF
XXXXX
TT
Y
OFF
Užklausos pavyzdys:
Atsakymo pavyzdys:

 Jūsų (vartotojo) slaptažodis.
 Įvykusių operacijų prenumeratos funkcijos kodas.
 Sąskaitos ar mokėjimo kortelės eilės numeris.
 Ataskaitos atsisakymo funkcijos kodas.

12345 TT 1 OFF
Danske 2015 01 11 12:27; Paslauga TT 1 isjungta sekmingai.

Daugiau informacijos teiraukitės tel. 1636 arba www.danskebank.lt
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