PARAIŠKA/MOKĖJIMO NURODYMAS PERVESTI UŽDARYTŲ SĄSKAITŲ LĖŠAS
Privatiems asmenims
Data:
Danske Bank A/S Lietuvos filialas
301694694
KLIENTAS
Vardas, pavardė
Asmens kodas/gimimo data
Gyvenamosios vietos adresas
Telefono numeris
El. paštas
Šalis, kurioje Klientas turi pareigą mokėti
mokesčius
Mokesčių mokėtojo kodas (TIN)
(privaloma pateikti tuo atveju, kai šalis, kurioje
Klientas turi pareigą mokėti mokesčius, nėra
Lietuvos Respublika)
☐ Ne
☐ Taip
Ar esate politikoje dalyvaujantis asmuo
(PEP)?

☐ Taip, mano artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai yra politikoje dalyvaujantys
asmenys (prašome nurodyti vardą, pavardę ir priežastį, dėl kurios asmuo yra laikomas
politikoje dalyvaujančiu asmeniu arba yra susijęs su politikoje dalyvaujančiu asmeniu):

Pasirašydamas šią paraišką/mokėjimo nurodymą Klientas nurodo Danske Bank A/S Lietuvos filiale turimas lėšas pervesti į žemiau nurodytą
sąskaitą, tokiomis sąlygomis:
Gavėjo vardas, pavardė/pavadinimas
Gavėjo identifikavimo kodas
Gavėjo sąskaitos numeris (ir valiuta) Europos
ekonominės erdvės (EEE) šalyje
Mokėjimo paskirtis

Uždarytų sąskaitų lėšų pervedimas

Tarptautinio mokėjimo atveju, jeigu sąskaitos
numeris nėra pateikiamas IBAN formatu,
prašome nurodyti gavėjo banko BIC kodą ir
adresą
Komisinio mokesčio tipas už tarptautinį
mokėjimo nurodymą

SHA – Klientas moka „Danske Bank“ mokestį už tarptautinį mokėjimo nurodymą, o gavėjas
– užsienio bankų mokesčius.
☐ Licencijos mokesčiai, autoriniai atlyginimai

☐ Darbo užmokestis

☐ Viešosios subsidijos

☐ Pensija
Pervedamų lėšų kilmė

☐ Socialinės pašalpos
☐ Individualios veiklos pajamos
☐ Dividendai, pajamos iš palūkanų

☐ Nekilnojamojo turto pardavimas
(nurodykite adresą):
☐ Nekilnojamojo turto nuoma (nurodykite
adresą):
☐ Kita (nurodykite)

Gavęs iš Kliento visą reikalingą informaciją ir dokumentus, Bankas įvykdys nurodymą pervesti lėšas kaip standartinį mokėjimo nurodymą,
netaikydamas Banko komisinių mokesčių. Mokėjimo nurodymas įvykdomas tą pačią darbo dieną, jeigu mokėjimo nurodymo gavimo momentas yra
tą Darbo dieną iki 12 valandos. Jeigu mokėjimo nurodymo gavimo momentas yra po 12 valandos, mokėjimo nurodymas įvykdomas ne vėliau kaip
kitą Darbo dieną.
Mokėjimo nurodymas vykdomas pagal Standartines vienkartinių mokėjimo operacijų vykdymo sąlygas, kurias galima rasti Banko tinklalapyje
www.danskebank.lt. Pasirašydamas šį mokėjimo nurodymą sutinku su minėtomis sąlygomis.
Klientas/ kliento atstovas patvirtina, kad visi šioje paraiškoje pateikti duomenys yra išsamūs ir teisingi.
Kliento/kliento atstovo parašas

Banko darbuotojo parašas

Vardas, pavardė:

Vardas, pavardė:
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