
Šiame vadove pateikiama informacija apie tai, kaip prisijungti prie interneto banko, kokiomis funkcijomis galima 
naudotis bei kur galima rasti papildomos informacijos.

Interneto banke Jūs galite atlikti mokėjimo operacijas, keisti valiutą, stebėti mokėjimų istoriją, tikrinti sąskaitų likučius, gauti 
banko naujienas bei atsakymus į savo pateitus klausimus.

DARBO PRADŽIA – PRISIJUNGIMAS PRIE INTERNETO BANKO

1. Interneto naršyklės paieškoje nurodykite interneto banko adresą (https://www.multinetbank.eu/) arba banko 
interneto svetainėje viršutiniame dešiniajame kampe paspauskite mygtuką “Interneto bankas”. Atsidarys vartotojo 
identifikavimo langas

 

2. Pasirinkite jums patogiausią siūlomą kalbą - lietuvių (Lt), anglų (En), rusų (Ru) arba latvių (Lv).

3. Įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį. Pirmą kartą jungdamiesi, naudokitės banko suteiktu slaptažodžiu. 

4. Teisingai suvedus vartotojo vardą ir slaptažodį, atsidarys tolesnio identifikavimo langas, kuriame bus papildomo 
saugumo kodo laukas, atitinkantis Jūsų pasirinktą identifikavimo būdą. 

5. Bankas siūlo šiuos dviejų saugumo lygių identifikavimo būdus:

    SMS autorizavimas
    Kodų generatorius DigiPass DP 260
    Kodų generatorius DigiPass GO-6
    Kodų kortelė – leidžia patvirtinti tarpbankinius pavedimus, kurių dydis neviršija 30 eurų, o bendra vienos dienos pavedimų 

suma neviršija 150 eurų. 
 

INTERNETO BANKO MULTINET DARBO PRADŽIOS VARTOTOJO VADOVAS

https://www.mtbank.eu/static/uploaded_files/digipass_lt.pdf
https://www.mtbank.eu/static/uploaded_files/digipass_go_6_lt.pdf
https://www.mtbank.eu/static/uploaded_files/SMS_auto_noteikumi_LT.pdf
https://www.mtbank.eu/static/uploaded_files/SMS_auto_noteikumi_LT.pdf


6. Įveskite saugumo kodą pagal jūsų pasirinktą identifikavimo būdą ir galite pradėti dirbti.*

Išsamesnę informaciją, susijusią su pasirinktu darbo skirsniu, galima rasti viršutinėje interneto banko skirsnio dalyje (pagalba).  

* Pirmą kartą atsidarę interneto banką, turite pasikeisti slaptažodį (vietoje banko suteikto, sukurti naują). Siekiant 
užtikrinti sistemos saugumą, rekomenduojama periodiškai keisti prisijungimo slaptažodį. Tai galima padaryti skyriuje 
„Nustatymai“, pasirinkus skiltį „Slaptažodžio keitimas“. 

INTERNETO BANKO SKIRSNIAI – PAGRINDINIAI INTERNETO BANKO SKIRSNIAI IR JŲ FUNKCIONALUMAS.

1. SĄSKAITOS  
Kliento sąskaitų sąrašas banke, duomenys apie sąskaitas ir jų apyvartas, išrašai iš sąskaitų. Skirsnis „Sąskaitos“:

    Sąskaitų likučiai – duomenys apie likučius einamosiose ar kortelių sąskaitose 
    Išrašo užsakymas – išrašas iš pasirinktos sąskaitos pagal nurodytus parametrus 
    Išrašo eksportas į FiDAViSta formatą – išrašo duomenų išsaugojimas nurodytu formatu (XML) 
    Išrašo eksportas į ISO 20022 formatą - išrašo duomenų išsaugojimas nurodytu formatu (XML) 

2. PERVEDIMAI  
Naujų pervedimų sukūrimas ir esamų pervedimų tvarkymas, atliktų operacijų būklė. Skirsnis Mokėjimo nurodymai 
Skirsnis «Pervedimai»:

    Baziniai pervedimai  

        Tarp savo sąskaitų – Pervedimas į savo sąskaitą
        Banko viduje – Pervedimai tarp banko klientų sąskaitų
        Eurais šalies viduje – Tarpbankiniai pavedimai eurais Lietuvoje 
        Tarptautinis – Tarptautiniai pervedimai
        SEPA – Pervedimai eurais tarp ES šalių bankų 
        Rusijos rubliais – Pervedimai Rusijos rubliais 
        Konvertavimas – Valiutos pirkimas bei pardavimas
        Grynų pinigų išmokėjimas – Grynų pinigų išmokėjimo užsakymas

    Terminuoti indėliai

        Prašymas sudaryti terminuoto indėlio sutartį – Pasirenkamas indėlio tipas, valiuta, trukmė, sutarties sudarymas. 



    Standartiniai pervedimai

        Komunaliniai – Standartiniai komunalinių mokėjimų šablonai

    Pervedimai – Atliktų operacijų sąrašas, sugrupuotas pagal vykdymo būklę 

        Nauji
        Nepasirašyti
        Valiutos konvertavimas pasirašymui
        Išsiųsti 
        Įvykdyti
        Archyvas
        Atšaukti 

3. SUSIRAŠINĖJIMAS SU BANKU
Banko pranešimų gavimas bei vartotojo pranešimų bankui rengimas. Skirsnis „Pranešimai“:

    Gauti pranešimai – kliento iš banko gauti pranešimai
    Nauji pranešimai – naujas laisvos formas nurodymas bankui
    Finansinių priemonių sąskaitos ataskaita – užklausa ataskaitai gauti
    Saugus pirkimas internetu – 3D autentifikacijos aktyvavimas, atjungimas
    Juodraščiai – išsaugoti pranešimai, šablonų pavyzdžiai
    Pasirašymui – pasirašymui parengtų pranešimų sąrašas
    Išsiųsti – išsiųstų pranešimų sąrašas 
    Archyvas – suarchyvuotų pranešimų sąrašas

4. INFORMACIJA
Valiutų kursai, indėlių palūkanos ir  saugos informacija. Skirsnis „Informacija“:

   Saugos informacija – įvykiai interneto banke: laikas, veiksmas ir aprašymas 
    Valiutų kursai – valiutos kursas pasirinktai datai ir pasirinktam konvertavimo būdui
    Indėlis – Indėlių rūšys, laikotarpiai, palūkanos

5. NUSTATYMAI
    Keisti slaptažodį – slaptažodžio sukūrimo / keitimo langas
    Individualūs nustatymai – dažniausiai naudojamų pervedimų rūšių, valiutų, dokumentų rinkinys
    Sąskaitų pavadinimai – konkrečioms sąskaitoms suteikti pavadinimai 
    SMS pranešimų nustatymas – SMS pranešimų apie įvykdytus atsiskaitymus ir sąskaitos balansą užsakymas**
    Telefonų valdymas – telefono numerio registravimas, redagavimas, pašalinimas 

** Ši paslauga suteikia klientui galimybę SMS žinučių pavidalu į savo mobilų telefoną gauti informaciją apie sąskaitos  
balanso pokyčius (įskaitytas lėšas) bei Banko klientams platinamas svarbias naujienas. 

6. IŠĖJIMAS
Darbo interneto banke pabaiga. Saugumo sumetimais rekomenduojame uždaryti interneto naršyklę.

7. IMPORTAS  
Duomenų apie mokėjimo opreracijas importas CSV formatu iš kliento buhalterinės sistemos. Teikiama pagal atskirą 
prašymą.

8. IMPORTAS IŠ XML
Mokėjimo duomenų importas FiDAViSta v1.2 arba v1.01 XML formatu Teikiama pagal atskirą prašymą.

9. NUORODOS
Nuorodų nustatymas – dažniausiai naudojamus skirsnius galima pasižymėti, kad šių skirsnių nuorodos būtų patogiai 
rodomos pagrindiniame ekrane.

http://lka.org.lv/lv/komitejas/fidavista/


10. PERVEDIMŲ ŠABLOBAI   
Kliento sukurti dažnai naudojami mokėjimų šablonai.

11. E-PASLAUGOS (tik Latvijos klientams)   
Autentifikavimas  šiose elektroninių paslaugų svetainėse:

    ePakalpojumi.lv
    rekini.lv
    LURSOFT
    Latvija.lv
    Lattelecom
    LMT

KITOS NAUDINGOS NUORODOS

    Vartojamos sąvokos
    Dokumentai
    Valiutų skaičiuoklė
    IBAN patikrinimas
    Įkainiai

 

 

 

 

 

https://www.mtbank.eu/lt_LT/legal_services/payments_bills/questions/
https://www.mtbank.eu/lt_LT/legal_services/instruments/application_forms/
https://www.mtbank.eu/lt_LT/legal_services/payments_bills/currency_operations/currency_calculator/
https://www.mtbank.eu/lt_LT/legal_services/instruments/calculators/check_iban/
https://www.mtbank.eu/lt_LT/tarifs/

	Įkainiai

