
 

Prašymas  
Dėl naudojimosi „Corporate MultiNet”                                          

 

 

KLIENTAS 

 

 
 

 

Reg.  Nr.        

Registracijos šalis    

Kliento atstovas    

vardas, pavardė 

Pavadinimas   Atstovavimo pagrindas:                                                                  

Adresas    

Telefonas   

Faksas   

El. paštas   

 

 

Prašau Banko suteikti man teisę (galimybę) naudotis internetinės bankininkystės sistema „Corporate MultiNet”, užtikrinant atidarytų banke mokėjimo ir kitų sąskaitų aptarnavimą bei prieigą prie informacijos apie 

minėtas sąskaitas, o taipogi užtikrinant kitų numatytų „Corporate MultiNet” sistemoje operacijų vykdymą remiantis Bendrujų sandorių taisyklių 12.2.3 dalimi. „Corporate MultiNet” suteikia Klientui galimybę naudotis ja 

keliose darbo vietose, nurodžius Vartotojų skaičių. 

Pasirašydamas šį prašymą, Klientas prašo Banko suteikti teisę naudotis „Corporate MultiNet”____ darbo vietose, tokiu būdu nesilaikant Bendrųjų sandorių taisyklių punkto 12.2.3.2.   

„Corporate MultiNet”pasinaudoti Bankas išduoda, o Klientas gauna ____ užklijuotų vokų.  

Vartotojas 
Fizinis asmuo, kuris Kliento vardu naudojasi „Corporate MultiNet” suteiktų remiantis šiuo prašymu teisių (funkcijų) ribose, ir kuris, prisijungdamas prie „Corporate MultiNet”, 

identifikuojamas kaip Klientas; 

Pilnas režimas 
Vartotojui priskirtos teisės, suteikiančios galimybę naudotis „Corporate MultiNet” pilna apimtimi, įskaitant Pavedimų pateikimą  (jų pasirašymą Elektroniniu parašu) remiantis 

Bendromis sandorių taisyklėmis; 

Buhalterio režimas Vartotojui priskirtos teisės, suteikiančios galimybę naudotis „Corporate MultiNet” pilna apimtimi, išskyrus teisę teikti Pavedimus (pasirašyti juos Elektroniniu parašu); 

Informacinis režimas 
Vartotojui priskirtos teisės, suteikiančios galimybę prisijungti prie „Corporate MultiNet” su tik tikslu perskaityti informaciją apie Sąskaitą, pvz., piniginių lėšų judėjimus, likučius ir 

pan. Dirbantis šiuo režimu Vartotojas gali neturėti kodų lentelės.   

Pildo AS „Meridian Trade Bank” darbuotojas 

1. Vartotojo voko Nr.              

    Kodų lentelės Nr.         

  DIGIPASS Nr.        

1-ajam „Corporate MultiNet” Vartotojui suteikiamos šios teisės (funkcijos): (reikiamą pažymėti Х)   

 

 Pilnas režimas 

 Buhalterio režimas 

 Informacinis režimas 

2. Vartotojo voko Nr.              

    Kodų lentelės Nr.         

  DIGIPASS Nr.        

2-ajam „Corporate MultiNet” Vartotojui suteikiamos šios teisės (funkcijos): (reikiamą pažymėti Х)  

 Pilnas režimas 

 Buhalterio režimas 

 Informacinis režimas 

3. Vartotojo voko Nr.              

    Kodų lentelės Nr.         

  DIGIPASS Nr.        

3-ajam „Corporate MultiNet” Vartotojui suteikiamos šios teisės (funkcijos): (reikiamą pažymėti Х) 

 Pilnas režimas 

 Buhalterio režimas 

 Informacinis režimas 

 

 

Prašau Banko padidinti apsaugos priemones, dirbant su „Corporate MultiNet” ir apriboti įėjimą į sistemą tik iš nurodytų IP adresų: 

1. IP __________________________ 

2. IP __________________________ 

3. IP __________________________ 

 

KLIENTAS 
Patvirtinu, kad susipažinau ir pilnai sutinku su Bendromis sandorių taisyklėmis ir Banko įkainiais bei 

įsipareigoju jų laikytis. Patvirtinu, kad gavau nurodytus šiame Prašyme vokus su slaptažodžiais 

nepažeistais. 

 
 

                                                                             

A.V.             

 Kliento parašas 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

__________________________________ 
            Banko darbuotojo vardas, pavardė ir parašas    

 

Data: 

:            

    .     . 2 0     

 


