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Apie instrukciją 

Instrukcijoje pateikta išsami informacija apie tai, kaip veikia internetinis bankas ir kaip atliekami pinigų pervedimai ir kiti būtini veiksmai. 

Internetinio banko dėka galima atlikti pervedimus ir keisti valiutą, stebėti mokėjimų istoriją ir sąskaitos būklę, o taip pat gauti informaciją 
apie banko naujienas ir gauti atsakymus į iškilusius klausimus. 
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STRUKTŪRA IR TURINYS 

1. skyrius   ĮVADAS 
Šiame skyriuje išaiškintos yra sąvokos, susijusios su internetinio banko moduliu. 

 
2. skyrius   DARBO PRADŽIA, PABAIGA IR NUSTATYMAI 
Šiame skyriuje aprašyta, kaip pradėti darbą, kaip atlikti įvairius nustatymus, ir kaip gauti pagalbą ir palaikymą. 

 
3. skyrius   PERVEDIMAI 
Šiame skyriuje aprašyta, kaip atlikti pagrindinius ir standartinius pervedimus, kaip atlikti kitus būtinus veiksmus su jau paruoštais 
pervedimais. 

4. skyrius   SKYRIUS. FAILŲ IMPORTAS  
Dokumentų importas iš XML ir cvs formatų. 

 

5. skyrius    SUSIRAŠINĖJIMAS SU BANKU 
Šiame skyriuje aprašyta, kaip susirašinėti su banku (Užklausų ir pranešimų siuntimas). 

 
6. skyrius   SĄSKAITOS 
Šiame skyriuje aprašyta, kaip peržiūrėti savo banko sąskaitas, o taip pat gauti informaciją apie savo sąskaitas, ir kaip gauti ir 
atspausdinti sąskaitos išrašą. 

7. skyrius    INFORMACIJA 
Šiame skyriuje aprašyta, kaip gauti informaciją apie valiutų kursus, palūkanų normas, o taip pat kitą informaciją apie mokėjimo 
korteles ir operacijas, susijusias su jomis. 
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1 SKYRIUS. ĮVADAS 

Šiame skyriuje aptariami bendro pobūdžio programinės įrangos Internetbank darbo principai ir paaiškinti vadove naudojami 
simboliai. 

 

1.1 Vartotojo galimybės 

Internetbanko programinė įranga, toliau IB, yra tam, kad klientas galėtų patogiai tvarkyti savo banko sąskaitas naudojant asmeninį 
kompiuterį, o taip pat naudotis kitomis IB galimybėmis. Naudodamas šią programinę įrangą klientas gali atlikti mokėjimus ir valiutos 
konvertavimą, peržiūrėti sąskaitas, gauti informaciją apie valiutos kursų pasiketimą tiesiog neišeidamas iš namų. Sąskaitas galima 
valdyti įvairiu paros metu, iš bet kokio kompiuteriaus, kuriame yra prieiga prie interneto.Visa banko gauta informacija išsaugoma ir, 
reikalui esant, galima ją peržiūrėti. 

1.2 Pagrindiniai ekrano elementai 

Už visų IB ekranų laukelių yra pagalbos pasirinkimo piktograma, kurią paspaudus atsiranda pagalbos langelis. 
 
 
 
 

Visus laukelius, pažymėtus „* ”, būtina užpildyti. 
 

1.3 Naudojami simboliai 

 
 

Tabula 1 

< > Darbo mygtuko simbolis. Pavyzdžiui, <Enter>. Keleto 
mygtukų paspaudimas vienu metu (kombinacija)  
žymimas "+" (pliuso ženklu). Pavyzdžiui, 
<Ctrl>+<PgUp>. 
 

{ } Darbo mygtuko simbolis, kurį paspaudus atliekamas 
tam tikras veiksmas, pažymėtas skliausteliuose. 
Pavyzdžiui {Tęsti} 
 

Katalogai 
Skyriai, komandos, komandų mygtukai arba ekrano 
pavadinimas; parašytas toru šriftu. 

 
Suma Ekrano lauko pavadinimas (įvedimas, informacinis, 

pasirinkimas); parašytas 
pasvyrusiu šriftu. Pavyzdžiui, laukelyje Suma įveskite 
umą,  numatytą mokėjimui 

 
Čia Simbolis, kurį paspaudus (aktyvavus jį), atliekamas 

veiksmas,v isada pažymėtas storu šriftu rba 
pabrauktas. 
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2 SKYRIUS. DARBO PRADŽIA IR PABAIGA. NUSTATYMAI 

Šiame skyriuje aprašyta kliento darbo pradžia su Internetbanku, slaptažodžio keitimas ir darbo pabaiga. 

2.1 Darbo pradžia 

 
Norėdami pradėti darbą su IB, atlikite šiuos veiksmus Spartaus interneto naršymo programoje nurodykite IB internetinį adresą:  
(https://www.multinetbank.eu/ 
Nurodžius adresą, paspauskite <Enter>. Pasirodys vartotojo identifikavimo ekranas. 

1 piešinys. Darbo pradžia 

Laukelyje Vartotojo kodas įveskite savo vartotojo kodą (Login). 
 

Laukelyje Slaptažodis įveskite savo vartotojo slaptažodį (Password) -   kuris žinomas tik Jums (pirmo naudojimo metu 
slaptažodis susideda iš dešimties skaičių) ir generuotą Digipass  skaičiuoklės kodą, susidedantį iš 8 skaičių (žiūrėkite Digipass 
skaičiuoklės kodų vadovą). 

 
Dėmesio! Jeigu vartotojo vardas arba slaptažodis įvestas neteisingai, pasirodo pranešimas apie klaidą. Tokiu atveju, 
bandykite identifikavimo duomenis įvesti dar kartą. Tris kartus neteisingai įvedus duomenis, prisijungimas prie sistemos 
blokuojamas. Tokiu atveju reikia skambinti vadybininkui. 

Vartotojo kodas ir slaptažodis priklauso nuo registracijos (didžiosios arba mažosios raidės). Klaviatūroje paspauskite <Enter> 

arba pelyte paspauskite mygtuką {Įėjimas}. 

Prisijungus prie IB, pirmą kartą atidaromas kliento nustatymų langas. Pirmą kartą apsilankius nustatymų skyriuje Slaptažodžio 
pakeitimas sistema būtinai pasiūlo pakeisti slaptažodį. 

Norint baigti darbą IB, IB pagrindiniame puslapyje reikia paspausti Išėjimas. Su papildoma informacija galima susipažinti 

skyriuje Pagalba. 

2.2 Slaptažodžio pakeitimas 

Siekiant didesnio saugumo, rekomenduojame kas tam tikrą laiką keisti IB slaptažodį. Skyriuje Nustatymai paspauskite 

Slaptažodžio pakeitimas. 

 
2piešinys. Slaptažodžio pakeitimas 

Laukelyje Dabartinis slaptažodis įveskite dabartinį slaptažodį. 

Laukelyje Naujas slaptažodis įveskite naują slaptažodį. 
Dėmesio!  Galimos tik lotynų raidės viršutinio ir apatinio registro, arabiški skaičiai ir kai kurie specifiniai simboliai: \/[]{}=- 
Slaptažodžio ilgis turi būti nuo 8 iki 20 s i m b o l i ų , iš jų būtinai 6 skaičiai ir 2 r a i d ė s  a r b a 2 skaičiai ir 6 raidės (pvz.: 
QW123456 arba QWERTY12). 

Laukelyje Patvirtinti slaptažodį pakartotinai įveskite naują vartotojo slaptažodį. Būtinai pažymėkite laukelį „Su 

banko sąlygomis susipažinau ir sutinku”. 
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Norint patvirtinti slaptažodžio pakeitimą būtina paspausti mygtuką {Išsaugoti}. Teisingai įve- dus visą informaciją, slaptažodis 
keičiamas ir darbas tęsiamas. Klaidingai įvedus duomenis -pasirodo langas, įspėjantis apie klaidą. Tokiu atveju duomenis būtina 
įvesti pakartotinai. 

 

2.3 Asmeniniai nustatymai 

IB vartotojas pats gali pasirinkti vieną iš trijų pagrindinio puslapio kalbų - anglų (English), Latvių (Latviski)  arba  rusų (Русский).  
Nepasirinkus  kalbos  automatiškai  nustatoma latvių kalba.  

Skyriuje Nustatymai pasirinkite {Asmeniniai}. Atsidarys langas Asmeniniai nustatymai. 
 

3 piešinys. Asmeniniai nustatymai 
 
Laukelyje Pageidaujamas mokėjimo būdas galima nustatyti mokėjimo tipą, nenustačius jis bus rodomas prisijungus prie IB ir 
paspaudus {Pervedimai}. 

 
Skyriuje Rodyti paskutinių dienų pranešimus 
• Laukelyje Archyve (dokumentams) būtina nurodyti dienų kiekį, 
• Laukelyje Archyve (pranešimams) būtina nurodyti dienų kiekį. 

Laukelyje Pagrindinio puslapio kalba galima nustatyti reikalingą kalbą. 
 

Norėdami išsaugoti įvestą informaciją, paspauskite mygtuką {Išsaugoti}. 
 

2.4 Sąskaitos nustatymai 

Skyriuje Nustatymai paspauskite komandą Sąskaitos nustatymai ir pasirodys langas Sąskaitos pavadinimas. 

4 piešinys. Sąskaitos nustatymai 
 
Jeigu klientas turi keletą sąskaitų (pavyzdžiui, mokamąją sąskaitą, mokėjimo kortelės sąskaitą ir kt.),o taip pat sąskaitas, prijungtas kitų 
vartotojų, informacija apie šį langą bus įdėta abėcėlės tvarka pagal vartotojo vardą ir pavardę. Kiekvienai sąskaitai galima priskirti atskirą 
pavadinimą. 

 

3 SKYRIUS. PERVEDIMAI 
 

Skyriuje Pervedimai paaiškinama, kaip sukurti įvairius pervedimų tipus, ką būtina užpildyti, norint išsiųsti užsakymą bankui. 
Pervedimai susideda iš keturių dalių: 

• Baziniai pervedimai, 
• Standartiniai pervedimai, 
• Pervedimai, 
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• Pervedimų ruošiniai. 

5 piešinys. Naujas dokumentas: Pervedimai 
 

3.1 Bazinio pervedimo sukūrimas 

Naujus mokėjimus galima suformuoti pasirenkant vieną iš pervedimo tipų ar naudoti anksčiau paruoštą ruošinį, kuris yra 
skyriuje Pervedimų ruošiniai. 

 

3.1.1 Vidiniai pervedimai 

Pasirinkus Vidiniai pervedimai atidaromas langas duomenų įvedimui, kuriame galima sukurti mokėjimo nurodymą 
banko viduje. 
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6 piešinys. Naujas dokumentas: Vidinis pervedimas 
 

Turint keletą atidarytų sąskaitų, laukelyje Kliento sąskaitos numeris būtina išsirinkti reikiamą sąskaitą. 

Pasirinkus reikiamą Kliento sąskaitos numerį, laukelis Klientas, kuriame nurodyti sąskaitos savininko vardas ir pavardė, 
užpildomas automatiškai. 
 
Dokumento numerį sistema nurodo automatiškai. Reikalui esant, galima jį pakeisti. 
 
Data -   mokėjimo nurodymo formavimo data. Sistema automatiškai nurodo esamą datą, 
tačiau norint galima ją pakeisti. 

Paspaudus punktą Likučiai, galite peržiūrėti esamą likutį Jūsų sąskaitoje. 

Laukelyje Gavėjas būtina nurodyti gavėjo vardą ir pavardę arba įmonės pavadinimą. 
 
Laukelyje Gavėjo sąskaitos numeris būtina nurodyti banko sąskaitos numerį (IBAN formatu, pavyzdžiui, 
LV11BANK1111111111111). 

Laukelyje Šalies kodas sistema automatiškai nurodo Latvijos kodą - LV. 
 
Laukelyje Informacija gavėjui būtina nurodyti mokėjimo paskirtį (pavyzdžiui: sutarties numerį, sąskaitos papildymą). 

Laukelyje Kliento pastabos galima įkelti asmeninę pastabą, susijusią su pervedimu. 
 
Norint išsaugoti paruoštą mokėjimo nurodymą kaip ruošinį, būtina pažymėti laukelį Išsaugoti dokumentą kaip ruošinį ir 
iššokusiame laukelyje įvesti ruošinio pavadinimą. 

Teisingai įvedus visą informaciją, mokėjimo nurodymą galima išsaugoti, paspaudus mygtuką {Išsaugoti}, kartu mokėjimas 
perkeliamas į skyrių Nauji, arba išsiųsti mokėjimo nurodymą bankui, pasirinkus mygtuką {Toliau}. Bet kokiu atveju, mokėjimo 
nurodymas išsaugomas kaip ruošinys ir yra rodomas skyriuje Pervedimų ruošiniai. 

Pasirinkus mygtuką {Toliau},  atsidaro naujas mokėjimo nurodymo patvirtinimo langas. Įvykus klaidai  mokėjimo  
formavimo  metu,  mokėjimo  formos  viršuje  raudonu šriftu pasirodo pranešimas, informuojantis apie iškilusią problemą. 
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7 piešinys. Dokumento patvirtinimas: Vietinis pervedimas 
 

Laukelyje Kodas būtina įvesti prašomą kodo numerį, kuris yra kodų kortelėje arba Digipass programinės įrangos pagalba įveskite 
aštuonženklį skaičių, išduotą Digipass. (Žr. Vartotojo darbo su Digipass programine įranga vadovą). 
 
Norint patvirtinti kodą paspauskite mygtuką {Patvirtinti}. 
 
Pasirinkus mygtuką {Atgal},   galima pataisyti paruoštą mokėjimo nurodymą. 

Paspaudus mygtuką {Patvirtinimui}, galima patvirtinti keletą paruoštų mokėjimų nurodymų vienu slaptu kodu, po to paruošti 
mokėjimai patenka į skyrių Patvirtinimui. 
 

3.1.2 Pervedimai latais 

 
Pasirinkus skyrių Pervedimai latais atsidaro duomenų įvedimo langas, kuriame galima sukurti mokėjimo nurodymą LVL 
valiuta (Latvijos latais). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

8 piešinys. Naujas dokumentas: Pervedimai latais 
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Mokėjimo nurodymo įforminimui būtina užpildyti šiuos laukelius: 
 
Kliento sąskaitos numeris, būtina pasirinkti tinkamą sąskaitos numerį (jeigu klientas atsidaręs keletą sąskaitų). 
 
Klientas ir dokumento Nr. užpildomi automatiškai. Reikalui esant, dokumento numerį galima pakeisti rankiniu būdu. 
 
Data -   mokėjimo nurodymo formavimo data. Sistema automatiškai nurodo esamą datą, tačiau norint galima ją pakeisti. 
 
Laukelis Gavėjo bankas užpildomas automatiškai, jeigu laukelyje Gavėjo sąskaitos numeris įvestas reikiamas gavėjo sąskaitos numeris. 
 
Paspaudus punktą Likučiai, galite peržiūrėti esamą likutį Jūsų sąskaitoje. 
 
Pervedimo rūšis - būtina išsirinkti vieną iš siūlomų rųšių - standartinį, skubų arba ekspresinį. 
Standartinis - jeigu mokėjimas atliekamas iki 17:00 val., jis įvykdomas kitą dieną.  
Skubus - jeigu mokėjimas atliekamas iki 13:00 val., jis įvykdomas tą pačią dieną.  
Ekspresinis - jeigu mokėjimas atliekamas iki 15:00 val., jis įvykdomas per valandą. 
 
Laukelyje Gavėjo sąskaitos numeris būtina IBAN formatu nurodyti sąskaitą, į kurią bus pervedamos lėšos. 
 
Gavėjas - būtina nurodyti gavėjo vardą ir pavardę arba įmonės pavadinimą. 

Laukelyje Reg. Nr./ Asmens kodas būtina nurodyti gavėjo registracijos numerį (juridiniams asmenims) arba asmens kodą 
(fiziniams asmenims). 

 

Informacija gavėjui - būtina nurodyti informaciją gavėjui. (Pavyzdžiui: sutarties datą ir numerį, sąskaitas ir kt.). 

Laukelyje Papildoma informacija bankui galima įkelti duomenis, kuriems standartiniame mokėjimo nurodyme nėra skirto 
laukelio. 
 
Norint išsaugoti paruoštą mokėjimo nurodymą kaip ruošinį, būtina pažymėti laukelį Išsaugoti dokumentą kaip ruošinį ir 
iššokusiame laukelyje įvesti ruošinio pavadinimą. 
 
Teisingai įvedus visą informaciją, mokėjimo nurodymą galima išsaugoti, paspaudus mygtuką {Išsaugoti}, kartu mokėjimas 
perkeliamas į skyrių Nauji, arba išsiųsti mokėjimo nurodymą bankui, pasirinkus mygtuką {Toliau}. Bet kokiu atveju, mokėjimo 
nurodymas išsaugomas kaip ruošinys ir yra rodomas skyriuje Pervedimų ruošiniai. 

Pasirinkus mygtuką {Toliau},  atsidaro naujas mokėjimo nurodymo patvirtinimo langas. Įvykus  klaidai  mokėjimo  
formavimo  metu,  mokėjimo  formos  viršuje  raudonu šriftu pasirodo pranešimas, informuojantis apie iškilusią problemą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 piešinys. Dokumento patvirtinimas: pervedimas latais 

Laukelyje Kodas būtina įvesti prašomą kodo numerį, kuris yra kodų kortelėje arba Digipass programinės įrangos pagalba įveskite 
aštuonženklį skaičių, išduotą Digipass. (Žr. Vartotojo darbo su Digipass programine įranga vadovą). 
 
Norint patvirtinti kodą paspauskite mygtuką {Patvirtinti}. 
 
Pasirinkus mygtuką {Atgal},   galima pataisyti paruoštą mokėjimo nurodymą. 
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Paspaudus mygtuką {Patvirtinimui}, galima patvirtinti keletą paruoštų mokėjimų nurodymų vienu slaptu kodu, po to paruošti 
mokėjimai patenka į skyrių Patvirtinimui. 

3.1.3 Pervedimai litais 

 
Pasirinkus skyrių Pervedimai litais atsidaro duomenų įvedimo langas, kuriame galima sukurti mokėjimo nurodymą LTL 

valiuta (Lietuvos  litai). 

8 piešinys. Naujas dokumentas: Pervedimai litais 
 

Mokėjimo nurodymo įforminimui būtina užpildyti šiuos laukelius: 
 
Kliento sąskaitos numeris, būtina pasirinkti tinkamą sąskaitos numerį (jeigu klientas atsidaręs keletą sąskaitų). 
 
Klientas ir dokumento Nr. užpildomi automatiškai. Reikalui esant, dokumento numerį galima pakeisti rankiniu būdu. 
 
Data -   mokėjimo nurodymo formavimo data. Sistema automatiškai nurodo esamą datą, tačiau norint galima ją pakeisti. 
 
Laukelis Gavėjo bankas užpildomas automatiškai, jeigu laukelyje Gavėjo sąskaitos numeris įvestas reikiamas gavėjo sąskaitos 
numeris. 
 
Paspaudus punktą Likučiai, galite peržiūrėti esamą likutį Jūsų sąskaitoje. 
 
Pervedimo rūšis - būtina išsirinkti vieną iš siūlomų rųšių - standartinį, skubų arba ekspresinį. 
Standartinis - jeigu mokėjimas atliekamas iki 17:00 val., jis įvykdomas kitą dieną.  
Skubus - jeigu mokėjimas atliekamas iki 13:00 val., jis įvykdomas tą pačią dieną.  
Ekspresinis - jeigu mokėjimas atliekamas iki 15:00 val., jis įvykdomas per valandą. 
 
Laukelyje Gavėjo sąskaitos numeris būtina IBAN formatu nurodyti sąskaitą, į kurią bus pervedamos lėšos. 
 
Gavėjas - būtina nurodyti gavėjo vardą ir pavardę arba įmonės pavadinimą. 

Laukelyje Reg. Nr./ Asmens kodas būtina nurodyti gavėjo registracijos numerį (juridiniams asmenims) arba asmens kodą 
(fiziniams asmenims). 
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Informacija gavėjui - būtina nurodyti informaciją gavėjui. (Pavyzdžiui: sutarties datą ir 
numerį, sąskaitas ir kt.). 

Laukelyje Papildoma informacija bankui galima įkelti duomenis, kuriems standartiniame mokėjimo nurodyme nėra skirto 
laukelio. 
 
Norint išsaugoti paruoštą mokėjimo nurodymą kaip ruošinį, būtina pažymėti laukelį Išsaugoti dokumentą kaip ruošinį ir 
iššokusiame laukelyje įvesti ruošinio pavadinimą. 
 
Teisingai įvedus visą informaciją, mokėjimo nurodymą galima išsaugoti, paspaudus mygtuką {Išsaugoti}, kartu mokėjimas 
perkeliamas į skyrių Nauji, arba išsiųsti mokėjimo nurodymą bankui, pasirinkus mygtuką {Toliau}. Bet kokiu atveju, mokėjimo 
nurodymas išsaugomas kaip ruošinys ir yra rodomas skyriuje Pervedimų ruošiniai. 

Pasirinkus mygtuką {Toliau},  atsidaro naujas mokėjimo nurodymo patvirtinimo langas. Įvykus  klaidai  mokėjimo  
formavimo  metu,  mokėjimo  formos  viršuje  raudonu šriftu pasirodo pranešimas, informuojantis apie iškilusią problemą. 

 

9 piešinys. Dokumento patvirtinimas: pervedimas litais 

Laukelyje Kodas būtina įvesti prašomą kodo numerį, kuris yra kodų kortelėje arba Digipass programinės įrangos pagalba įveskite 
aštuonženklį skaičių, išduotą Digipass. (Žr. Vartotojo darbo su Digipass programine įranga vadovą). Norint patvirtinti kodą 
paspauskite mygtuką {Patvirtinti}. 
 
Pasirinkus mygtuką {Atgal},   galima pataisyti paruoštą mokėjimo nurodymą. 

Paspaudus mygtuką {Patvirtinimui}, galima patvirtinti keletą paruoštų mokėjimų nurodymų vienu slaptu kodu, po to paruošti 
mokėjimai patenka į skyrių Patvirtinimui. 
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3.1.4 Tarptautinis pervedimas 
 
Norint atlikti lėšų 
pervedimą 
užsienio valiuta 
(išskyrus rusų 
valiutą RUB) 
būtina pasirinkti 
skyrių - 
Tarptautiniai 
pervedimai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 piešinys. Naujas dokumentas: Tarptautinis pervedimas 

 

Norėdami sukurti naująjį tarptautinio pervedimo dokumentą, užpildykite šiuos laukelius: 

Laukelyje Kliento sąskaitos numeris būtina pasirinkti tinkamą sąskaitos numerį (jeigu klientas atsidaręs keletą sąskaitų), 
iš kurios bus pervedamos lėšos. 

Klientas ir dokumento Nr. užpildomi automatiškai. Reikalui esant, dokumento numerį galima  pakeisti. 
 
Data -   mokėjimo nurodymo formavimo data. Sistema automatiškai nurodo esamą datą, tačiau norint galima ją pakeisti. 
 

Laukelyje Gavėjas reikia nurodyti būtinus duomenis apie gavėją: vardą ir pavardę arba įmonės pavadinimą. 

Laukelyje Reg. Nr./ Asmens kodas būtina nurodyti gavėjo registracijos numerį (juridiniams asmenims) arba asmens kodą 
(fiziniams asmenims). 

Laukelyje Šalies kodas būtina išsirinkti gavėjo šalies kodą. 

Laukelyje Gavėjo sąskaitos numeris būtina IBAN formatu nurodyti sąskaitą, į kurią bus pervedamos lėšos. 
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Laukelyje Suma ir valiuta būtina nurodyti sumą ir iš pasiūlyto sąrašo pasirinkti pervedimo valiutą. Paspaudus Likučiai, galima 
patikrinti, kiek lėšų yra sąskaitoje. 

DĖMESIO! Įsitikinkite, kad suma sąskaitoje, iš kurios atliekamas pervedimas, yra pakankama ir komisiniam mokesčiui. Paspaudus 
Likučiai, galima peržiūrėti esamą likutį Jūsų sąskaitoje. 
 
Laukelyje Komisinio mokesčio valiuta automatiškai nurodoma mokėjimo nurodymo valiuta. 
 

Pervedimo rūšis - iš sąrašo pasirinkite reikalingą rūšį: 
standartinis - jeigu mokėjimas atliekamas iki 17:00 val., jis įvykdomas kitą dieną;  
skubus - jeigu mokėjimas atliekamas iki 13:00 val., jis įvykdomas tą pačią dieną;  
ekspresinis  jeigu mokėjimas atliekamas iki 15:00 val., jis įvykdomas per valandą. 

Laukelyje Komisinio mokesčio mokėtojas automatiškai nurodomas klientas (OUR)- siuntėjas apmoka visą komisinį mokestį, reikalui 
esant, galima pasirinkti: Gavėjas (BEN)- komisinį mokestį apmoka gavėjas arba Bendrai (SHA) - savo banko komisinį mokestį apmoka 
mokėtojas, o kitas išlaidas - gavėjas. 
 
Laukelyje  Įmokos  kodas  iš pateikto  meniu  pasirinkite  reikalingą  mokėjimo  kodą, patvirtintą pagal Latvijos Banko 
įmokų klasifikatorių. 
 
DĖMESIO!  Jeigu pervedimo suma viršija  1000  latų,  laukelis Įmokos kodas tampa būtinu. Klientai, turintys statusą 
nerezidentas, gali pasirinkti: 000 - nežinomas. 
 

Laukelyje Informacija gavėjui - būtina išsamiai nurodyti už ką ir pagal kokį dokumentą (suterties datą ir numerį, sąskaitos ir kt.) atliekamas šis mokėjimas. 
 
Laukelyje Papildoma informacija bankui galima įkelti duomenis, kuriems standartiniame mokėjimo nurodyme nėra skirto 
laukelio. 

Gavėjo banką galima pasirinkti dviem būdais: 

I. Laukelyje Gavėjo bankas reikia įvesti pirmas gavėjo banko pavadinimo raides, po to, paspaudus pelyte piktogramą, atsidarys 
kreditinių įmonių sąrašas, kurių pavadinimai sutampa su įvestais duomenimis, paspauskite reikalingo banko pavadinimą. 
Kartu automatiškai bus užpildyti laukeliai Šalies kodas, Gavėjo banko kodas, Gavėjo banko adresas.  
II.  Užpildžius laukelį Gavėjo banko kodas, reikia paspausti piktogramą, pasirinkti reikalingą banką. Kartu 
automatiškai bus užpildyti laukeliai Šalies kodas, Gavėjo banko kodas, Gavėjo banko adresas. 

Pastaba. Duomenis būtina patikrinti. 

Reikalui esant, galima nurodyti banko tarpininko duomenis, tam reikia pažymėti punktą Informacija apie banką tarpininką, po 
to užpildyti reikalingus laukelius. 

Jeigu bankas tarpininkas išrinktas iš sąrašo, tada laukeliai Banko tarpininko kodas, Banko tarpininko adresas užpildomi 
automatiškai. 

Norint išsaugoti paruoštą mokėjimo nurodymą kaip ruošinį, būtina pažymėti laukelį Išsaugoti dokumentą kaip ruošinį ir 
iššokusiame laukelyje įvesti ruošinio pavadinimą. 

Teisingai įvedus visą informaciją, mokėjimo nurodymą galima išsaugoti, paspaudus mygtuką {Išsaugoti}, kartu mokėjimas 
perkeliamas į skyrių Nauji, arba išsiųsti mokėjimo nurodymą bankui, pasirinkus mygtuką {Toliau}. Bet kokiu atveju, mokėjimo 
nurodymas išsaugomas kaip ruošinys ir yra rodomas skyriuje Pervedimų ruošiniai. 

 

Pasirinkus mygtuką {Toliau},  atsidaro naujas mokėjimo nurodymo patvirtinimo langas. Įvykus  klaidai  mokėjimo  formavimo  metu,  
mokėjimo  formos  viršuje  raudonu šriftu pasirodo pranešimas, informuojantis apie iškilusią problemą. 
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11 piešinys. Dokumento pasirašymas: Tarptautinis pervedimas 
 

Laukelyje Kodas būtina įvesti prašomą kodo numerį, kuris yra kodų kortelėje arba Digipass programinės įrangos pagalba įveskite 
aštuonženklį skaičių, išduotą Digipass. (Žr. Vartotojo darbo su Digipass programine įranga vadovą). 
Norint patvirtinti kodą paspauskite mygtuką {Patvirtinti}. 
 
Pasirinkus mygtuką {Atgal},   galima pataisyti paruoštą mokėjimo nurodymą. 

Paspaudus mygtuką {Patvirtinimui}, galima patvirtinti keletą paruoštų mokėjimų nurodymų vienu slaptu kodu, po to paruošti 
mokėjimai patenka į skyrių Patvirtinimui. 
 

 

3.1.5 Konvertavimas 

 
 

Norint atlikti valiutos operaciją, būtina pasirinkti meniu punktą Konvertavimas. 
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12 piešinys. Naujas dokumentas: Konvertavimas 

Norint sukurti naują valiutos konvertavimo nurodymą: 

Laukelyje Kliento sąskaitos numeris reikia nurodyti valiutos operacijos sąskaitą, laukelis Pirkimo sąskaita bus užpildytas 
automatiškai. 
 
Laukelis Dokumento Nr. užpildomas automatiškai, tačiau, reikalui esant, dokumento numerį galima pakeisti rankiniu būdu. 

Valiutos pirkimui laukelyje Perkama suma ir valiuta reikia nurodyti sumą ir pirkimo valiutą, laukelyje Parduodama suma ir valiuta 
suma lieka neužpildyta, nurodoma tik pardavimo valiuta, po to reikia paspausti mygtuką {Perskaičiuoti}, ir sistema automatiškai 
išduos parduodamą sumą. 

Paspaudus punktą Likučiai, galite peržiūrėti esamą likutį Jūsų sąskaitoje. 
 
Valiutos pirkimui laukelyje Parduodama suma ir valiuta reikia nurodyti sumą ir pardavimo  valiutą, laukelyje Perkama suma ir valiuta 
suma lieka neužpildyta, nurodoma tik pirkimo valiuta, po to reikia paspausti mygtuką {Perskaičiuoti}, ir sistema automatiškai išduos perkamą sumą. 

Laukelyje Kursas automatiškai pasirodo tam tkras banko nustatytas kursas, kurio pagrindu atliekamas konvertavimo 
nurodymas. 

Pastaba! Jeigu konvertuojama suma viršija 3000 latų, įmanoma pagerinti sandorio kursą, paskambinus telefonu +371 67019325 į 
valiutos keitimo operacijų skyrių. 

Pagerinto kurso sandorio atlikimui būtina pelyte pažymėti laukelį Sutartinis kursas, po to laukelis Kursas bus aktyvuotas ir 
galima bus įvesti kursą, sutartą su banku. Jeigu reikšmė įvesta teisingai, reikia paspausti mygtuką {Perskaičiuoti}, ir sistema 
automatiškai suras reika-laujamą sumą. 

Norint išsaugoti paruoštą konvertavimo nurodymą kaip ruošinį, būtina pažymėti laukelį  

Išsaugoti dokumentą kaip ruošinį ir iššokusiame laukelyje įvesti ruošinio pavadinimą. 

Teisingai įvedus visą informaciją, reikia nusiųsti šį nurodymą bankui, pasirinkus mygtuką {Toliau}. 

Pasirinkus mygtuką {Toliau}, atsidarys naujas mokėjimo nurodymo patvirtinimo langas. 

Paspaudus mygtuką {Patvirtinimui}, galima patvirtinti keletą paruoštų mokėjimų nurodymų vienu slaptu kodu, po to paruošti 
mokėjimai patenka į skyrių Patvirtinimui. 
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13 piešinys. Konvertavimo užsakymo pasirinkimas 

Norint atlikri mokėjimo nurodymą reikia pažymėti banko operacijų sąraše (Patvirtinimui) vieną arba keletą paruoštų dokumentų ir 
paspausti mygtuką {Siųsti}. 

Pasirinkus mygtuką {Siųsti}, atsidarys naujas mokėjimo nurodymo patvirtinimo langas. 

Laukelyje Kodas būtina įvesti prašomą kodo numerį, kuris yra kodų kortelėje arba Digipass programinės įrangos pagalba įveskite 
aštuonženklį skaičių, išduotą Digipass. (Žr. Vartotojo darbo su Digipass programine įranga vadovą). 
 
 
Norint patvirtinti kodą paspauskite mygtuką {Patvirtinti}. 

Pažymėjus bet kokį nurodymą ir paspaudus mygtuką {Patvirtinę}, Jus pateksite į informacinį langą, kuriame yra informacija apie 
dokumentą/dokumentus patvirtinančius asmenis. 

14 piešinys. Dokumentą tvirtinančių asmenų informacija 

Ekrane parodyta: 
1. Lygis ir vartotojai, kurie turi teisę patvirtinti tam tikrą dokumentą. 
2. Jeigu dokumentas patvirtintas, tai sistema išduoda informaciją apie vartotojo lygį ir 
fiksuoja mokėjimo nurodymo patvirtinimo laiką ir datą , o taip pat rodo vartotojus, kurie dar nepatvirtino dokumento. 

Paspaudus mygtuką {Atgal}, grįžtama į ankstesnį puslapį. 

Paspaudus mygtuką {Neprisijungę},  vyksta perėjimas į informacinį puslapį, kuris rodo tvirtinimui paruoštus dokumentus, 
bet kuriuos apdorojant gali kilti problemos. 
 

Šiame langelyje yra didėjančia tvarka sudėta informacija apie sąskaitas ir dokumentus. 
 

Sistema rodo reikalingo mokėjimo nurodymo datą, numerį, rūšį, sumą ir valiutą, o taip pat išduoda informaciją apie dokumento 
apdorojimo neįvykdymo priežastį. 

 

15 piešinys. Dokumentai, kuriuos pasirašant, gali kilti problemų 

3.1.6 Pervedimas RF rubliais 

Norint pervesti lėšas RF valiuta, būtina pasirinkti meniu punktą Pervedimai RF rubliais. 
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16 piešinys. Naujas dokumentas: Pervedimas RF rubliais 
 

Dėmesio! Mokėjimo nurodymą RF valiuta pildyti galima tik rusų kalbos raidėmis. 
 

Laukelyje Kliento sąskaitos numeris pasirinkti tinkamą sąskaitos numerį (jeigu klientas atsidaręs keletą sąskaitų), iš kurios 
bus pervedamos lęšos. 

Laukeliai Klientas ir dokumento Nr. užpildomi automatiškai. Reikalui esant, dokumento numerį galima pakeisti. 
 
Data -   mokėjimo nurodymo formavimo data. Sistema automatiškai nurodo esamą datą, tačiau norint galima ją pakeisti. 

Laukelyje Gavėjas reikia įvesti duomenis apie gavėją: vardą, pavardę (fiziniams asmenims) arba įmonės pavadinimą 
(juridiniams asmenims). 
 
Laukelyje reikia nurodyti PVM mokėtojo identifikavimo numerį. 

Laukelyje Gavėjo sąskaitos numeris būtina IBAN formatu nurodyti sąskaitą, į kurią bus pervedamos lėšos. 

Laukelyje Suma būtina nurodyti pervedimo sumą. Paspaudus Likučiai, galima patikrinti sąskaitos balansą. 

DĖMESIO! Įsitikinkite, kad suma sąskaitoje, iš kurios atliekamas pervedimas, yra pakankama ir komisiniam 
mokesčiui. 

Laukelyje Komisinio mokesčio valiuta automatiškai nurodoma mokėjimo nurodymo valiuta. Paspaudus Likučiai, galima 

peržiūrėti esamą likutį Jūsų sąskaitoje. 

Pervedimo rūšis - iš sąrašo pasirinkite reikalingą rūšį: 
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Standartinis - jeigu mokėjimas atliekamas iki 17:00 val., jis įvykdomas kitą dieną; 
Skubus - jeigu mokėjimas atliekamas iki 13:00 val., jis įvykdomas tą pačią dieną; 
Ekspresinis - jeigu mokėjimas atliekamas iki 15:00 val., jis įvykdomas per valandą. 
 
Laukelyje Komisinio mokesčio mokėtojas automatiškai nurodomas klientas (OUR)- siuntėjas apmoka visą komisinį mokestį. 

Laukelyje VO kodas - būtina nurodyti valiutos keitimo operacijos rūšies kodą, norint pasirinkti reikiamą kodą, reikia 
paspausti mygtuką VO kodų sąrašas. 
 
Laukelyje Informacija gavėjui su būtinu informacijos nurodymu apie PVM mokėjimą, reikia  išsamiai nurodyti už ką ir pagal kokį 
dokumentą (sutarties datą ir numerį, sąskaitos ir kt.)  atliekamas šis mokėjimas, o taip pat būtinai pažymėti ar pervedimo 
suma nurodyta su PVM  ar be jo. 
 
Laukelyje Papildoma informacija bankui galima įkelti duomenis, kuriems standartiniame mokėjimo nurodyme nėra skirto 
laukelio. 
 

Gavėjo banką galima pasirinkti dviem būdais: 
 
I. Laukelyje Gavėjo bankas reikia įvesti pirmas gavėjo banko pavadinimo raides, po to, paspaudus pelyte piktogramą, atsidarys 
kreditinių įmonių sąrašas, kurių pavadinimai sutampa su įvestais duomenimis, paspauskite reikalingo banko pavadinimą. 
Kartu automatiškai bus užpildyti laukeliai Šalies kodas, Gavėjo banko BIK kodas, Gavėjo banko adresas.  
II. Užpildžius laukelį Gavėjo banko BIK kodas, reikia paspausti piktogramą, pasirinkti reikalingą banką. Kartu 
automatiškai bus užpildyti laukeliai Šalies kodas, Gavėjo banko adresas. 

Pastaba. Duomenis būtina patikrinti. 
 
Laukelyje Korsąskaita centriniame RF banke reikia nurodyti korespondento sąskaitos numerį, susidedantį iš 20 skaičių. 

Reikalui esant, galima nurodyti banko tarpininko duomenis, tam reikia pažymėti punktą Informacija apie banką tarpininką, po 
to užpildyti reikalingus laukelius. 
 
Jeigu bankas tarpininkas išrinktas iš sąrašo, tada laukeliai Banko tarpininko kodas, Banko tarpininko adresas užpildomi 
automatiškai. 

Norint išsaugoti paruoštą mokėjimo nurodymą kaip ruošinį, būtina pažymėti laukelį Išsaugoti dokumentą kaip ruošinį ir 
iššokusiame laukelyje įvesti ruošinio pavadinimą. 

 

Teisingai įvedus visą informaciją, reikia mokėjimo nurodymą išsiųsti bankui, pasirinkus mygtuką {Toliau}. 

Pasirinkus mygtuką {Toliau},  atsidaro naujas mokėjimo nurodymo patvirtinimo  
langas. 
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17 piešinys. Dokumento patvirtinimas: Pervedimai RF rubliais 
 

Laukelyje Kodas būtina įvesti prašomą kodo numerį, kuris yra kodų kortelėje arba Digipass programinės įrangos pagalba įveskite 
aštuonženklį skaičių, išduotą Digipass. (ŽŽr. Vartotojo darbo su Digipass programine įranga vadovą). 
Norint patvirtinti kodą paspauskite mygtuką {Patvirtinti}. 

3.1.7 Prašymas išmokėti grynuosius pinigus 

 

 

18 piešinys. Naujas prašymas: Prašymas išmokėti grynuosius pinigus
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Grynųjų pinigų išmokėjimo užsakymo užsakymui reikia užpildyti šiuos laukelius, pažymėtus raudona žvaigždute (*): 

Laukelyje Dokumento Nr. reikia nurodyti dokumento numerį. Neužpildžius, šis laukelis bus užpildytas automatiškai. 

Data  -   sistema automatiškai nurodo esamą datą, tačiau norint galima ją pakeisti. 
 
Laukelyje Suma ir valiuta būtina nurodyti sumą ir iš pasiūlyto sąrašo pasirinkti pervedimo valiutą. Paspaudus 
Likučiai, galima patikrinti, kiek lėšų yra sąskaitoje. 
 
Paspaudus Likučiai, galima peržiūrėti esamą likutį Jūsų sąskaitoje. 
 
Laukelyje Gavėjas reikia įvesti gavėjo vardą ir pavardę. 
 
Laukelyje Reg. Nr./ Asmens kodas būtina nurodyti gavėjo asmens kodą. 
 
Laukelyje  Pagrindinės išmokos ir Informacija darbuotojams reikia nurodyti grynųjų pinigų išmokėjimo tikslą. 

Būtina pažymėti laukelį Patvirtinu, kad susipažinau su visais galiojančio kainoraščio punktais. 
 

Norint išsaugoti paruoštą prašymą kaip ruošinį, būtina pažymėti laukelį Išsaugoti dokumentą kaip ruošinį ir iššokusiame laukelyje 
įvesti ruošinio pavadinimą. 

Teisingai įvedus visą informaciją, reikia mokėjimo nurodymą išsiųsti bankui, pasirinkus mygtuką {Toliau}. 
 

Laukelyje Kodas būtina įvesti prašomą kodo numerį, kuris yra kodų kortelėje arba Digipass programinės įrangos pagalba įveskite 
aštuonženklį skaičių, išduotą Digipass. (ŽŽr. Vartotojo darbo su Digipass programine įranga vadovą). Norint patvirtinti kodą 
paspauskite mygtuką “Patvirtinti”. 
 

3.1.8 Indėlis 

Informacija apie indėlius galima surasti skyriuje Pervedimai / Baziniai pervedimai, pasirinkus punktą Indėliai. 
Atsidarys langas Indėlio palūkanų normos. 

 
 

19 piešinys. Indėlių palūkanų normos 

Norint užpildyti prašymą indėliui, reikia pelyte pasausti pasirinktą procentinę palūkanų normą. 
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20 piešinys. Naujas dokumentas: Indėlis 

 

Naujojo indėlio dokumento sukūrimui, reikia užpildyti laukelius, pažymėtus raudona žvaigždute (*). 

Laukelyje Kliento sąskaitos numeris būtina pasirinkti tinkamą sąskaitos numerį (jeigu klientas atsidaręs keletą sąskaitų), 
iš kurios bus nurašyta indėlio suma. 
 
Laukeliai Klientas ir dokumento Nr. užpildomi automatiškai, po to kai pasirinktas būtinas Kliento sąskaitos numeris. 

Laukelyje Suma ir valiuta būtina nurodyti indėlio sumą. Paspaudus Likučiai, galima patikrinti, kiek lėšų yra sąskaitoje. 
 
Paspaudus Likučiai, galima peržiūrėti esamą likutį Jūsų sąskaitoje. 

Laukelyje Sąskaita procentų ir pagrindinės sumos užskaitymui, pasirinkite reikalingą sąskaitą (jeigu atidaryta keletą sąskaitų), į 
kurią bus užskaitomi indėlio procentai ir pagrindinė suma. 

Būtina pažymėti laukelį Patvirtinu, kad susipažinau ir sutinku su Bendrosiomis AS Meridian Trade Banko sandorių 
taisyklėmis, o taip pat Banko paslaugų tarifais, ir įsipareigoju jų laikytis. 
 
 

Teisingai įvedus visą informaciją, reikia mokėjimo nurodymą išsiųsti bankui, pasirinkus mygtuką {Toliau}. 
 

Laukelyje Kodas būtina įvesti prašomą kodo numerį, kuris yra kodų kortelėje arba Digipass programinės įrangos pagalba įveskite 
aštuonženklį skaičių, išduotą Digipass. (ŽŽr. Vartotojo  darbo su Digipass programine įranga vadovą). Norint patvirtinti kodą 
paspauskite mygtuką {Patvirtinti}. 
 
 
 

3.1.9 Pinigų išėmimas iš taupomosios sąskaitos 

Šiame skyriuje aprašoma, kaip atlikti grynųjų pinigų išėmimą iš taupomosios sąskaitos. 
 

Pastaba! Prašyme dėl taupomosios sąskaitos atidarymo nurodomas sąskaitos numeris, kurioje bus įskaitomos išimtos lėšos. 
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21 piešinys. Naujas dokumentas: Grynųjų pinigų išėmimas iš taupomosios sąskaitos 

Norint nuimti grynuosius pinigus iš taupomosios sąskaitos būtina atlikti šiuos veiksmus: Laukelyje Kliento sąskaitos numeris 

pasirinkti taupomosios sąskaitos numerį.  

Laukeliai Klientas, Dokumento Nr. ir Data užpildomi automatiškai.  

Laukelyje Suma ir valiuta reikia nurodyti reikiamą nuėmimo sumą. 

Pastaba!  Jūs turite teisę gauti visas arba dalimis Jūsų taupomojoje sąskaitoje esamas lėšas. 

Pastaba! Mokėjimo nurodymą bankas įvykdo septintą dieną, neįskaitant dienos, kai gaunamas mokėjimo nurodymas. 

Norėdami pervesti sumą iki laikotarpio pabaigos būtina pažymėti laukelį Iš anksto. Sistema automatiškai nurodys baudos sumą 
už išankstinį lėšų įvedimą. 

Dėmesio! Bauda už sutarties nesilaikymą nurašoma nuo pagrindinės mokamos sumos. 
 
Teisingai įvedus visą informaciją, reikia mokėjimo nurodymą išsiųsti bankui, pasirinkus mygtuką {Toliau}. 
 

Sistema atidarys mokėjimo nurodymo patvirtinimo langą. Laukelyje Kodas būtina įvesti  prašomą kodo numerį, kuris yra kodų 
kortelėje arba Digipass programinės įrangos pagalba įveskite aštuonženklį skaičių, išduotą Digipass. (ŽŽr. Vartotojo darbo 
su Digipass programine įranga vadovą). Norint patvirtinti kodą paspauskite mygtuką {Patvirtinti}. 
 
 

3.2 Standartiniai pervedimai 

IB skyrius Standartiniai pervedimai susideda iš jau paruoštų mokėjimo nurodymų ruošinių 
l   Komunalinės paslaugos 
l   Biudžetinės įstaigos 
 

Pasirinkus vieną iš šitų punktų, sistema pasiūlo tinkamų mokėjimo nurodymo ruošinių  
sąrašą. 
 

Paspaudus norimą ruošinį, reikia užpildyti laukelius, pažymėtus raudona žvaigždute (*). 

 

Teisingai įvedus visą informaciją, reikia mokėjimo nurodymą išsiųsti bankui, pasirinkus mygtuką {Toliau}. 
 

Sistema atidarys mokėjimo nurodymo patvirtinimo langą. Laukelyje Kodas būtina įvesti prašomą kodo numerį, kuris yra kodų 
kortelėje arba Digipass programinės įrangos pagalba įveskite aštuonženklį skaičių, išduotą Digipass. (ŽŽr. Vartotojo darbo 
su Digipass programine įranga vadovą). Norint patvirtinti kodą paspauskite mygtuką {Patvirtinti}. 
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3.3 Pervedimų ruošiniai 

Skyriuje Pervedimai / Pervedimai sąrašas sudarytas didėjančia tvarka pagal kliento sąskaitų numerius ir jų nurodymus. 
Rodoma kiekvienos sąskaitos: būklė, sudarymo data, dokumento numeris, pervedimo suma ir valiuta, pervedimo gavėjas ir 
informacija apie nurodymą, jeigu tokia yra. 

3.3.1 Nauji 

 
Šiame punkte yra išsaugoti mokėjimo nurodymai. 

Pažymėjus pasirinktą mokėjimo nurodymą, galima jį pašaliti, paspaudus mygtuką {Pašalinti}, atspausdinti , paspaudus mygtuką {Spausdinti}, o 
taip pat išsiųsti bankui. 
 

Norint mokėjimo nurodymą išsiųsti bankui, reikia pažymėti jį kairiuoju pelytės mygtuku, pasirodys langas su pasirinktu 
mokėjimo nurodymu, reikalui esant, galima jį koreguoti. Po to paspauskite {Toliau}, ir įveskite slaptą kodą, kurio patvirtinimui 
reikia paspausti {Patvirtinti}. 

3.3.2 Patvirtinimui 

Mokėjimo nurodymas siunčiamas į skyrių Patvirtinimui trimis atvejais: 
1.  Vartotojas neturi teisės tvirtinti mokėjimo nurodymų. 
2.  Įteisintas dviejų lygių patvirtinimas. 
3.  Klientas pageidauja išsiųsti keletą mokėjimo nurodymų, pasirašius juos vienu slaptu kodu. 

Mokėjimo nurodymo pildymui skyriuje Patvirtinimui būtina banko operacijų sąraše pažymėti vieną ar keletą paruoštų 
dokumentų ir paspausti mygtuką {Išsiųsti}. Jeigu mokėjimo nurodymas siunčiamas kitą dieną sistema siūlo pakeisti datą į 
dabartinę. 

 
21 piešinys. Patvirtinimui ir datos pakeitimui 

 
 

Pažymėjus vieną iš nurodymų ir paspaudus {Patvirtinti}, atidaromas informacinis puslapis, kuriame yra duomenys apie asmenis, 
patvirtinančius pasirinktą dokumentą. 

Paspaudus mygtuką {Nepasiekiami}, galima peržiūrėti dokumentus, paruoštus tvirtinimui, tačiau, dėl kažkokių priežasčių, jų 
apdorojimo metu iškylo problemos. 

Pažymėjus reikiamą mokėjimo nurodymą, galima jį pašalinti paspaudus {Pašalinti}, atspausdinti paspaudus {Spausdinti}. 

3.3.3 Išsiųsti 

Visi patvirtinti mokėjimo nurodymai patenka į skyrių Išsiųsti. Bet kokį dokumentą iš banko operacijų sąrašo galima peržiūrėti, 
pažymėjus jį kairiuoju pelytės mygtuku, arba atspausdinti paspaudus {Spausdinti}. 

3.3.4 Užpildyti 

 

Į skyrių Užpildyti patenka mokėjimo nurodymai, apdoroti banko. Norėdami atspausdinti dokumentą, pažymėkite jį ir 
paspauskite mygtuką {Spausdinti}. Norėdami archyvuoti, pažymėkite vieną ar kelis mokėjimus ir paspauskite {Аrchyvuoti}. 
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Bet kokį užpildytą doku-mentą galima naudoti kaip pervedimo ruošinį. Norint koreguoti ir išsiųsti norimą mokėjimo  
nurodymą bankui, pažymėkite reikiamą dokumentą pelyte ir paspauskite {Kopijuoti}. 

3.3.5 Аrchyvas 

Skyriuje Archyvas galima peržiūrėti užpildytus archyvuotus dokumentus. 
 

 

22 piešinys. Mokėjimų paieška 

Mokėjimo nurodymų paiešką galima įvykdyti nurodžius įvairius parametrus: sumą, valiutą, laikotarpį ir kt. Pasirinkimo  patvirtinimui reikia paspausti 
{Paieška}. 
 

Paspaudus mygtuką {Paieška}   atsidarys naujas langas Banko operacijų archyvas, kur yra atrinkti reikiami dokumentai pagal 
užklausą. Kiekvieną dokumentą galima peržiūrėti, paspaudus {Peržiūrėti} arba atspausdinti, paspaudus {Spausdinti}. 
 

Paieškos parametrus galima pakeisti, paspaudus mygtuką {Paieška}. 

23 piešinys. Banko operacijų archyvas 
 

3.3.6 Atšaukti 

Šiame skyriuje yra atšaukti mokėjimo nurodymai. Būklės laukelyje matoma dokumento atšaukimo priežastis. 
 

Atšauktą mokėjimo nurodymą galima atspausdinti {Spausdinti} arba perkelti į archyvą {Archyvuoti}, o taip pat pakartotinai 
siųsti bankui, pasirinkus reikalingą dokumentą ir paspaudus mygtuką {Kopijuoti}, po to įkelti būtinus pataisymus ir paspausti 
{Toliau}. 
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3.4 Pervedimų ruošiniai 

Šiame skyriuje yra paties kliento sukurti mokėjimo nurodymų ruošiniai. 
 
 

25 piešinys. Pervedimų ruošiniai 
 

Norint išsiųsti reikalingą mokėjimą bankui, reikia pažymėti tinkantį ruošinį ir paspausti mygtuką {Rodyti}, po to pataisyti 
nurodymą ir paspausti {Toliau}. 
 

Mokėjimo nurodymų ruošinius galima pašalinti, paspaudus mygtuką {Pašlinti}, arba atspausdinti, paspaudus mygtuką 
{Spausdinti}. 
 

Reikalui esant, mokėjimo nurodymų ruošinius galima rūšiuoti pagal sumą, gavėją ir kt., spragtelėjus pelyte kolonos 
pavadinimą. 
 
 

4 SKYRIUS. FAILŲ IMPORTAS 
 

4.1 Failo *.cvs importas 

 

26 piešinys. Importas 
 

Norint pradėti failų importą, būtina pasirinkti reikiamą failą ir jo kodavimą. 
 

27 piešinys. Duomenų importas 
 

Paspaudus mygtuką {Parsisiųsti}, prasidės parsiuntimo ir duomenų patikrinimo procesas.  
Procesui pasibaigus, ekrane pasirodys duomenų sąrašas, kuriuos galima išsaugoti sistemoje. 

 

28 piešinys. Importuotų mokėjimų sąrašas 
Norėdami patvirtinti duomenis paspauskite {Išsaugoti}, po to duomenys bus išsaugoti ir pasiekiami skyriuje Nauji. 
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cvs failo importas atliekamas pagal banko pasirinktus standartus, tačiau Klientas gali nustatyti savo laukelių eiliškumą. 

29 piešinys. Laukelių eiliškumas 

 

4.2 Importas iš XML 

Dokumentų importas XML formatu aprašytas FiDAViSta taisyklėse. Norint atlikti importą,  pasirinkite  Importas  iš  XML,  
patvirtinkite  failo parsiuntimą, paspaudus mygtuką {Atsisiųsti}. 
 
 
 

 
 

31 piešinys. XML failų importas 
 

Paspaudus  mygtuką {Parsiuntimas},   prasidės  parsiuntimo  ir  duomenų  patikrinimo procesas. Procesui pasibaigus, ekrane pasirodys 
duomenų sąrašas, kuriuos galima išsaugoti, arba klaidų sąrašas, kurios yra importuojamame faile. 
 
 

5 SKYRIUS. SUSIRAŠINĖJIMAS SU BANKU 
 

5.1 Nurodymai 

IB vartotojas turi galimybę išsaugoti nurodymus ir perduoti juos užpildymui bankui. 

5.1.1 Naujas laisvos formos nurodymas bankui 

Naujas nurodymas kuriamas skyriuje Susirašinėjimas su banku / Nurodymai / Naujas laisvos formos nurodymas bankui. 

 

32 piešinys. Nurodymas bankui 
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Laukelyje Tema būtina nurodyti nurodymo tikslą (mokėjimo atšaukimas, mokėjimo papildymai ir kt.). 
 
Laukelyje Nurodymo tekstas reikia įvesti atitinkamą informaciją. 
 
Dėmesio! Atšaukus mokėjimą būtina nurodyti šią informaciją: dokumento numerį, datą, mokėjimo nurodymo sumą ir 
valiutą. 

Norėdami prie nurodymo prisegti failą, pažymėkite Prisegti. Pastaba! Prisegtas dokumentas neturi viršyti 200 kb 

Norint išsaugoti paruoštą mokėjimo nurodymą kaip ruošinį, būtina pažymėti laukelį Išsaugoti  dokumentą kaip ruošinį, ruošinio 
pavadinimas iš karto yra pavadinamas Nurodymo tema. 
 
Teisingai įvedus visą informaciją, mokėjimo nurodymą galima išsaugoti, paspaudus mygtuką {Išsaugoti}, kartu mokėjimas 
perkeliamas į skyrių Nauji, arba išsiųsti mokėjimo nurodymą bankui, pasirinkus mygtuką {Toliau}. 

Laukelyje  Kodas  būtina  įvesti  prašomą kodo numerį, kuris yra kodų kortelėje arba Digipass programinės įrangos 
pagalba įveskite  aštuonženklį  skaičių,  išduotą  Digipass. (ŽŽr.  Vartotojo  darbo  su  Digipass  programine įranga vadovą). 
Norint patvirtinti kodą paspauskite mygtuką {Patvirtinti}. 
 

Pasirinkus mygtuką {Atgal}, galima pataisyti paruoštą nurodymą, arba pažymėti tam tikrą nurodymą, 
paspaudus mygtuką {Pažymėti}. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33 piešinys. Nurodymas bankui 

 
 

5.1.2 Pervedimų ruošiniai 

Šiame skyriuje yra išsaugoti nurodymų ruošiniai. 

Reikiamą nurodymą galima pašalinti, paspaudus mygtuką {Pašalinti}, atspausdinti, paspaudus mygtuką {Spausdinti}, o 

taip pat išsiųsti bankui. 

 

Norint mokėjimo nurodymą išsiųsti bankui, reikia pažymėti jį kairiuoju pelytės mygtuku,  pasirodys langas su pasirinktu 
mokėjimo nurodymu, reikalui esant, galima jį koreguoti. Po to   paspauskite {Toliau}, ir įveskite slaptą kodą, kurio patvirtinimui 
reikia paspausti {Patvirtinti}. 
 
 

5.1.3 Informacija 

Skyriuje Informacija rodomi visi aktualūs pranešimai klientui nuo banko darbuotojo (operatoriaus). 
 
Skiriami šie pranešimų tipai: 

•   Naujienos - banko naujienos 
•   Laiškai , 
- banko laiškai klientams. 
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33 piešinys. Informacija 
 
 

Šalia kiekvieno pranešimo rodoma jo būklė (perskaitytas / neperskaitytas), sukurimo data, laikas ir pranešimo tema. 
 

6 SKYRIUS. SĄSKAITOS 
 

Šiame skyriuje aprašyta, kaip peržiūrėti savo banko sąskaitų sąrašą, kaip gauti informaciją apie savo sąskaitas ir jų apyvartą, 
kaip gauti ir atspausdinti sąskaitos ataskaitą. 
 

 
34 piešinys. Informacija klientui 

Pasirinkus Sąskaitų likučiai galima pamatyti visų sąskaitų būklę. 

35 piešinys. Sąskaitų likučiai 

Norint peržiūrėti apyvartą sąskaitoje, būtina paspausti Išrašo užsakymas, po to  įvesti dominančius duomenis apie operacijas 
sąskaitoje ir nurodyti konkretų laikotarpį. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 piešinys. Išrašo užsakymas 
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Paspaudus mygtuką {Užsakyti} galima pereiti į sąskaitos peržiūros langą, kuriame rodoma informacija pagal užduotus 

kriterijus. 

37 piešinys. Sąskaitos peržiūra 

Gautą informaciją galima atspausdinti, paspaudus mygtuką {Spausdinti}. 
 
 

7 SKYRIUS. INFORMACIJA 
 

Skyriuje Informacija galima gauti tokius reikalingus duomenis: 
•  Saugos informacija 
•  Valiutos 
•  Indėliai 
 

 

38 piešinys. Informacija 

7.1 Saugos informacija 

Norint peržiūrėti informaciją apie atliktas operacijas IB, būtina pasirinkti komandą Informacija / Saugos informacija. Atsidarys langas Įvykiai 
IB. 

 
39 piešinys. Įvykiai IB 

 

Lange Įvykiai IB rodomas laikotarpis, kurį norima peržiūrėti, data ir laikas, kada atliekama peržiūra, data ir laikas, kada 
atliekama operacija, ir operacijos aprašymas. 

40 piešinys. IB operacijų paieška 

Informaciją galima rūšiuoti, pasirinkus konkretų laikotarpį. Pasirinkimas patvirtinamas mygtuko {Rodyti} paspaudimu. Atsidaro 
langas su surūšiuota informacija. 
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7.2. Valiuta 

Norint peržiūrėti IB siūlomus valiutų kursus, reikia atlikti komandą Informacija / Valiuta. Atsidarys langas Valiutų kursų 
užsakymo parametrai. 

 
41 piešinys. Valiutų kursų užsakymo parametrai 

Laukeliuose Data ir Rūšis būtina įvesti dominančius duomenis. Paspaudus mygtuką {Užklausa}, pereinama į 
atitinkamos informacijos langą. 

42 piešinys. Valiutos keitimo kursas 

Čia matomi valiutų kursai, užsakyti tam tikrai datai. 

7.1.1 Indėliai 

Norint peržiūrėti indėlių palūkanų normas, pasirinkite Informacija / Indėliai. 

 

43 piešinys. Indėlių palūkanų normos 
 

Lange Indėlių palūkanų normos nurodytos indėlių programos ir atitinkamos procentinės palūkanų normos kiekvienai 
valiutai, o taip pat minimali indėlio suma. 

Pastaba!  Prieš darbo pabaigą, sistema įspėja vartotoją tokiu pranešimu (44 piešinys). Norėdami tęsti darbą, paspauskite atitinkamą mygtuką, 
kitu atveju sesija IB bus nutraukta po 20 minučių. 

 
44 piešinys. Įspėjimas apie darbo pabaigą IB 

 


