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PRAŠYMAS TAIKYTI  

MĖNESINĮ PASLAUGŲ PLANĄ ,,STANDARTINIS“ Nr.                                                                            .   .20   

 
I DALIS 
 
 

AS “Meridian Trade Bank” Lietuvos filialas. Kęstučio g. 51, Vilnius, LT 08124, Lietuva 
KLIENTAS 
Vardas, pavardė / Pavadinimas              

Asmens kodas       

Adresas       

Kliento atsiskaitomosios 
sąskaitos №  

L T     2 1 7 0 0                       
 

 

Pasirašydamas šį prašymą,prašautaikyti mėnesinį paslaugų planą ,,Standartinis” nurodytai mokėjimo sąskaitai.  

 

 

 Patvirtinu, kad man paskirta piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems 

gyventojams įstatymą bei įsipareigoju pranešti Bankui apie piniginės socialinės paramos skyrimą ir nutraukimą per 7 kalendorines dienas nuo atitinkamų aplinkybių 

atsiradimo. 

 

 Sutinku, kad duomenų patikrinimo ir lengvatos taikymo tikslais AS "Meridian Trade Bank" Lietuvos filialas tvarkytų mano asmens duomenis, kreiptųsi ir gautų 

mano asmeninius duomenis iš trečiųjų asmenų AS ,,Meridian Trade Bank“ Lietuvos filialo Bendrųjų sandorių taisyklių nustatyta tvarka. Man išaiškinta, kad nepatikrinus 

mano asmens duomenų Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje, AS "Meridian Trade Bank" Lietuvos filialas neturės galimybės taikyti lengvatos 

standartiniam mėnesiniam paslaugų planui.  

 

Patvirtinu, kad esu informuotas apie savo teisę susipažinti su AS "Meridian Trade Bank" Lietuvos filialo tvarkomais mano asmens duomenimis ir reikalauti ištaisyti, 

sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos teisės aktų 

reikalavimų, nusutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys. 

 Taip    Ne 

KLIENTAS 
Savo parašu patvirtinu, kad visa, šiame pareiškime nurodyta informacija yra išsami ir teisinga. Patvirtinu, kad 

susipažinau ir visiškai sutinku su standartinio mėnesinio paslaugų plano sąlygomis bei AS „Meridian Trade Bank” 

Bendromis sandorių taisyklėmis, bankinių paslaugų Tarifais ir įsipareigoju jų laikytis. Pasirašydamas šį prašymą, 

Klientas įgalioja Banką kiekvieną mėnesį nurašyti Standartinio mėnesinio paslaugų plano mokestį iš atsiskaitomosios 

Kliento sąskaitos. 

 

 
____________________________________________ 

Kliento Parašas 
 

 

PILDO  AS ,,MERIDIAN TRADE BANK” LIETUVOS FILIALO DARBUOTOJAS: 

Prašymo gavimo data  
 

    .     . 2 0     

 

Darbuotojo vardas, pavardė                                                                                 

 

 

 
       

Mėnesinio paslaugų plano ,,Standartinis“ taikymo 

pradžios data  

 

    .     . 2 0     

Darbuotojo vardas, pavardė                                                                                                           
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II   DALIS  STANDARTINIO PASLAUGŲ PLANO SUTEIKIMO IR APTARNAVIMO SĄLYGOS 

1. Paslaugų planas ,,Standartinis“– tai paslaugų planas, kurį AS “Meridian Trade Bank” Lietuvos filialas (toliau - Bankas), suteikia fiziniams 

asmenims – Lietuvos Respublikos rezidentams (toliau - Klientas) už fiksuotą mėnesio įmoką. 

2. Su paslaugomis, kurios yra įtrauktos į paslaugų planą ,,Standartinis“, ir mėnesio mokesčio dydžiu Klientas gali susipažinti AS “Meridian Trade 

Bank” Lietuvos filiale, taip pat Banko interneto svetainėje – www.mtbank.eu/. 

3. Paslaugų planas ,,Standartinis“ yra teikiamas Klientui, gavus jo pasirašytą prašymą taikyti mėnesinį paslaugų planą ,,Standartinis. 

4. Paslaugų planas ,,Standartinis“ Klientui pradedamas taikyti 2 (dviejų) Banko darbo dienų laikotarpyje, nuo tos dienos, kai Klientas pateikė 

Bankui tinkamai užpildytą ir pasirašytą Prašymą. 

5. Visos Banko paslaugos, tame tarpe tos, kurios įtrauktos į paslaugų planą ,,Standartinis“ taikomos AS „Meridian Trade Bank” Bendrųjų 

sandorių taisyklių nustatyta tvarka.  

6. Už kitas Banko paslaugos, kurios nėra įtrauktos į Paslaugų planą ,,Standartinis“, Klientas moka Bankui komisinį mokestį pagal Banko 

patvirtintus įkainius. 

7. Už paslaugų planą ,,Standartinis“ kiekvieną mėnesį yra nurašomas mokestis nuo Kliento sąskaitos pagal Banko patvirtintus įkainius. 

8. Tuo atveju, jei Klientui paskirta piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės 

paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, paslaugų plano ,,Standartinis“ mokesčiui yra taikoma lengvata. 

 

 


