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NAUDOJIMOSI SMS PRANEŠIMO PASLAUGA TAISYKLĖS 

 

1. Naudojami terminai ir santrumpos  

Bankas – АB MERIDIAN TRADE BANK 

Kainininkas – Banko valdybos patvirtintas kainoraštis, kuriame nustatytas mokestis už banko teikiamas paslaugas (komisinis mokestis).   

Klientas – asmuo (fizinis arba juridinis asmuo arba kitas teisinis subjektas), kuriam Bankas teikia finansines paslaugas.   

Sąskaita – Banke atidaryta mokėjimo sąskaita ir (arba) Kliento kortelės sąskaita.  

SMS pranešimas – Klientui siunčiama trumpoji žinutė pagal SMS pranešimo paslaugą, kurioje yra finansinė informacija apie pasikeitimus, 
kurie įvyko Kliento sąskaitose, prijungtose prie SMS pranešimo paslaugos ir (arba) Banko išsiųsti informaciniai bei reklaminiai pranešimai, 
susiję su paminėta SMS pranešimo paslauga.  

Sutartis – Banko ir Kliento sudaryta naudojimosi SMS pranešimas sutartis. Sutartį sudaro Taisyklės, Paraiška, naudojimosi SMS pranešimo 
paslauga Instrukcija ir Kainoraštis.  

Šalys – Klientas ir Bankas, kartu vadinami Sutarties Šalimis.  

Taisyklės – naudojimosi SMS pranešimo taisyklės, taikomos Banko ir Kliento santykiams, jos yra naudojimosi SMS pranešimo paslaugomis 
Sutarties neatsiejama dalis.   

Paraiška – Kliento prašymas sudaryti Sutartį. Paraiška yra Sutarties sudėtinė ir neatsiejama dalis. 

Sąskaitos likutis – piniginių lėšų likutis Kliento Sąskaitoje.  

Sąskaitos kreditavimas – piniginių lėšų įskaitymas į Kliento Sąskaitą bei grynųjų pinigų įnešimas į Kliento Sąskaitą. 

Sąskaitos debetavimas – piniginių lėšų pervedimas iš Kliento Sąskaitos į kitą Banke arba už Banko ribų esančią sąskaitą, taip pat grynųjų 
pinigų išmokėjimas iš Kliento Sąskaitos. 

Pasikeitimų suma  – minimali pinigų suma, apie kurios debetavimą arba kreditavimą, atliktą iš atitinkamos Kliento sąskaitos, bus 
siunčiama SMS žinutė su informacija apie atliktą atitinkamą transakciją.   

Telefono numeris – Sutartyje nurodytas Kliento mobiliojo telefono numeris, kurį Klientas naudoja SMS pranešimo paslaugai gauti.   

 

2. Svarbiausieji principai  

2.1. Klientas naudoja SMS pranešimo paslaugą laikydamasis galiojančių Taisyklių.   

2.2. Taisyklės nustato Banko ir Kliento, vadinamų Šalimis, teises, pareigas ir atsakomybę. 

2.3. SMS pranešimas yra pasiekiama Banko Klientui, kurio mobiliojo telefono aparatas turi trumpųjų žinučių priėmimo funkciją. Tais 
atvejais, kai SMS pranešimo paslauga teikiama naudojantis teisėto ar įgaliotojo Kliento atstovo mobiliuoju telefonu, SMS pranešimo 
paslauga prieinama per atitinkamo įgaliojimo terminą. 

2.4. SMS pranešimo paslauga yra laikoma suteikta nuo to momento, kai Bankas išsiunčia  Klientui trumpąją žinutę, nepriklausomai nuo 
to, kada Klientas iš tikrųjų gavo pranešimą į savo mobilųjį telefoną.  

2.5. Informacija apie Kliento Sąskaitoje atliktas debeto (kredito) operacijas arba lėšų likutį Sąskaitoje laikoma patvirtinta, jei Klientas per 
24 valandas po to, kai jis gavo trumpąją žinutę, nepranešė Bankui šių Taisyklių 4.2.2. – 4.2.3. nurodyta tvarka apie SMS pranešimo 
turinio neatitikimą.  

2.6. Komisinius mokesčius už naudojimąsi SMS pranešimo paslauga Klientas moka pagal Kainininką.  
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3. Sutarties sudarymas 

3.1. Klientas susipažino su Taisyklėmis ir Kainininku. 

3.2. Klientas arba jo atstovas, turintys teisę disponuoti Kliento Sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, pateikia Bankui Paraišką, kad 
asmeniškai arba pasitelkus banko paslaugų teikimo internetu sistema MULTINET būtų sudaryta Sutartis. Paraiškos forma pridedama prie 
Taisyklių ir tampa Taisyklių neatsiejama sudėtine dalimi.  

3.3. Klientas nurodo Paraiškoje vieną ar kelias Banke atidarytas Sąskaitas, kurias jis norėtų prijungti prie SMS pranešimo paslaugos.  

3.4.  Klientas nurodo Sąskaitoje parametrus. skirtus SMS pranešimo trumposioms žinutėms gauti, tarp jų:  

3.4.1. vieną ar du telefono numerius, kuriuos jis nori panaudoti SMS pranešimams gauti;  

3.4.2. minimalią Pasikeitimų sumą debeto arba kredito operacijoms, kuri negali būti mažesnė negu 1(vienas) euras; 

3.4.3. laiko intervalą SMS pranešimo paslaugai gauti, kuris negali būti trumpesnis kaip 2 valandos per parą; 

3.4.4. gaunamų SMS žinučių kalbą;  

3.4.5. savo sutikimą arba atsisakymą gauti informaciją apie aktualius Banko produktus arba paslaugas. 

3.5. Kliento pateikta Paraiška laikoma Kliento paraiška Sutarčiai su Banku sudaryti ir SMS pranešimo paslaugai gauti.  

3.6. Pateikdamas ir pasirašydamas Paraišką, Klientas užtikrina, kad: 

3.6.1. jis susipažino su šiomis Taisyklėmis, Bendrosiomis Banko sandorių sudarymo taisyklėmis, Kainininku ir įsipareigoja jų laikytis;  

3.6.2. naudos SMS pranešimo paslaugą pagal šias Taisykles ir naudojimosi SMS pranešimo paslauga  Instrukciją; 

3.6.3. nesinaudos SMS pranešimo paslauga siekdamas neteisėtų tikslų; 

3.6.4. sutinka, kad Bankas registruotų visus pranešimus, išsiųstus teikiant SMS pranešimo paslaugą, ir tie įrašai būtų laikomi kaip įrodymas, 
kad išsiųsti minėti trumpieji pranešimai;  

3.6.5. sutinka, kad Bankas SMS pranešimo paslaugos teikimui užtikrinti pasinaudos trečiųjų asmenų – tinklo operatorių – paslauga; 

3.6.6. prisiima visą ar bet kokią riziką, susijusią su SMS pranešimo paslaugos naudojimusi, taip pat ir riziką, susijusią su trečiųjų asmenų 
galimybe iš SMS pranešimo trumpųjų žinučių gauti Kliento finansinę informaciją, tokiu būdu padarant Klientui žalą, jei tik Klientui atsiradusi 
žala arba kitas bet koks nuostolis nėra padarytas dėl Banko šiurkštaus neatidumo. 

3.7. Sutartis įsigalioja, kai Bankas į Kliento Telefono numerį(-ius), nurodytus Kliento Paraiškoje, išsiunčia informacinį pranešimą apie  SMS 
pranešimo paslaugos įjungimą Klientui, ir galioja tol, kol Bankas į Kliento Telefono numerį(-ius), nurodytą Kliento Paraiškoje, išsiunčia 
informacinį pranešimą apie SMS pranešimo paslaugos Klientui išjungimą. Sutarties dėl paslaugos teikimo sudarymo vieta laikomas banko 
juridinis adresas.  

3.8. Jei Klientas nori pakeisti Kliento Paraiškoje esančius parametrus, kaip nurodyta šių Taisyklių 3.3. ir 3.4 punktuose, Klientas pateikia 
bankui Paraišką dėl atitinkamų pakeitimų šių Taisyklių 3.2 punkte nustatyta tvarka. 
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4.     Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė  

4.1. Banko teisės, pareigos ir atsakomybė: 

4.1.1. Užregistruoti Kliento Paraišką ir Paraiškoje nurodytą Sąskaitą (-as) SMS paslaugai įjungti ne vėliau kaip kitą dieną po to, kai minėta Paraiška 
užregistruojama Banke, taip pat patvirtinti minėtą prijungimą išsiunčiant informacinį SMS pranešimą Paraiškoje nurodytu Kliento 
Telefono numeriu(-iais).  

4.1.2. užtikrinti SMS pranešimo paslaugos prieinamumą 24 valandas per parą, išskyrus profilaktikos priemones, apie kurias Klientui laiku 
išsiunčiama informacija. Bankas nesiima atsakomybės už prieinamumą ir pertrūkius, susijusius su SMS pranešimo paslauga dėl mobiliojo 
ryšio operatoriaus kaltės; 

4.1.3. siųsti Klientui informaciją trumpąja SMS pranešimo žinute į Paraiškoje nurodytą Telefono numerį(-ius) pagal Paraiškoje nurodytas sąlygas; 

4.1.4. nurašyti pinigines lėšas iš Kliento Sąskaitos komisiniam mokesčiui už debeto (kredito) operacijas, apie kurias išsiųsta trumpoji SMS 
paslaugos žinutė, sumokėti, papildomai nesuderinus su Klientu, vieną kartą per dieną už visus per parą išsiųstus trumpuosius 
pranešimus. Jei minėtoje Sąskaitoje nepakanka lėšų Banko komisiniam mokesčiui sumokėti, Bankas turi teisę jį nurašyti iš kitų Kliento 
Sąskaitų banke, įskaitant valiutos konvertavimą pagal Banko nustatytą valiutos keitimo kursą, SMS pranešimo išsiuntimo dieną; 

4.1.5. SMS pranešimo paslaugos išjungimas: 

4.1.5.1. pagal Kliento potvarkį, kurį Klientas pateikė laikantis nurodytų p. 3.2 sąlygų; 

4.1.5.2. pasibaigus įgaliotojo arba teisėtojo Kliento atstovo, į kurio Telefoną buvo siunčiami SMS paslaugos trumpieji pranešimai, įgaliojimų 
laikui; 

4.1.5.3. tais atvejais, kada pagal Kliento patvarkymą arba Banko nutarimu uždaroma Kliento sąskaita ir nutraukiamas bendradarbiavimas su 
Klientu; 

4.2. Kliento teisės, pareigos ir atsakomybė: 

4.2.1. Klientas turi teisę susipažinti su Banko išsiųstais SMS paslaugos trumpaisiais pranešimais ir patikrinti, ar teisingas jų turinys (debeto/kredito 
transakcijos ir sąskaitos likutis) nedelsiant, tuoj pat jas gavęs;  

4.2.2. patikrinti, ar atitinka atlikti sandoriai Sąskaitos išrašą; 

4.2.3. jei būtų atskleistas Kliento Sąskaitoje atliktų transakcijų ir (arba) sąskaitos likučio neatitikimas pagal Kliento asmeninę finansinę apskaitą 
arba skirtųsi buhalterinėje apskaitoje ir SMS pranešime esami duomenys, nedelsiant pranešti Bankui vienu iš šių būdų: 

4.2.3.1. paskambinti Banko informacinės tarnybos telefonais +370 5 2609521, +370 37 202411, +370 46 312234  darbo dienomis nuo 8:00 

iki 17:00 arba, pastebėjus kortelių sąskaitos neatitikimus, bet kuriuo paros metu telefonu +370 5 2331199 First Data Lietuva; 

4.2.3.2. išsiųsti pranešimą faksu, kurio numeris +370 5 260 9117; 

4.2.3.3. išsiųsti pranešimą elektroninio pašto adresu info-lt@mtbank.eu; 

4.2.3.4. pateikti Bankui prašymą laikantis p. 3.2. sąlygų. 

4.2.4. Pranešdamas Bankui Taisyklių 4.2.3.2. - 4.2.3.4. punktuose nustatyta tvarka, Klientas pateikia Bankui šiuos duomenis: 

4.2.4.1. Kliento identifikacinė informacija: 

4.2.4.1.1. jei Klientas yra fizinis asmuo – Kliento pavadinimą ir (jei reikia) jo įgaliotojo arba teisėtojo atstovo vardą bei pavardę; 

4.2.4.1.2. jei Klientas yra juridinis asmuo – Kliento pavadinimą ir jo įgaliotojo atstovo vardą bei pavardę; 

4.2.4.2. Kliento Sąskaitos numerį; 

4.2.4.3. sumą ir sandorio, kurio atžvilgiu pastebėtas neatitikimas, valiutą,  

4.2.4.4. Telefono numerį, 

4.2.4.5. SMS pranešimo trumposios žinutės gavimo laiką, 

4.2.4.6. neatitikimo aprašą. 

4.2.5. Užtikrinti, kad SMS pranešimo trumposios žinutės ir susijęs mobiliojo Telefono numeris(-iai) nebūtų pasiekiamas tretiesiems asmenims. Jei 
mobilusis telefonas, susijęs su Telefono numeriu arba SIM kortele, prarastas arba pavogtas, Klientas privalo nedelsdamas susisiekti su 
Banku šių Taisyklių 4.2.3. punkte nustatyta tvarka, kad SMS pranešimo trumposios žinutės nebebūtų siunčiamos į Telefono numerį. 
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4.2.6. Užtikrinti, kad piniginių lėšų pakaktų sumokėti komisiniams mokesčiams už SMS pranešimo paslaugą pagal Kainininką. 

4.3. Teikdamas Klientui SMS pranešimo paslaugą, Bankas neatsako už Klientui padarytą žalą, atsiradusią šiais atvejais:   

4.3.1. jei Klientas nurodė neteisingą ar ne visą mobiliojo telefono numerį arba nepranešė Bankui, kad jis pakeistas; 

4.3.2.  jei Klientas neatliko būtinų nustatymų pagal mobiliojo ryšio operatoriaus reikalavimą; 

4.3.3.  jei Kliento mobiliojo ryšio telefonas tuo metu, kai siunčiama SMS pranešimas, yra išjungtas arba   nepasiekiamas; 

4.3.4.  jei Kliento mobiliojo ryšio operatorius neužtikrina galimybės gauti trumpuosius pranešimus (SMS); 

4.3.5.  jei Klientas nesilaiko Taisyklių; 

4.3.6.  jei šių Taisyklių 2.5.punkte nustatytu laiku Klientas nepranešė Bankui, kad neatitinka SMS pranešimo trumpojo pranešimo turinys; 

4.3.7.  jei tretieji asmenys atliko neteisėtus veiksmus iki SMS pranešimo paslaugos blokavimo momento; 

4.3.8.  jei nutrūko ryšys ir iškilo kitų nuo Banko nepriklausančių trukdžių ir kliūčių; 

4.3.9.  jei SMS pranešimo trumposios žinutės turinį sužinojo tretieji asmenys; 

4.3.10.jei mobiliojo ryšio operatoriaus suteiktas Kliento prisijungimo numeris perduotas arba priskirtas trečiajam asmeniui ir Klientas apie tai 
nepranešė Bankui; 

4.4. Bankas įsipareigoja imtis visų įmanomų priemonių, kad SMS pranešimo paslauga būtų teikiama kokybiškai, pagal šiose Taisyklėse nustatytą 

tvarką. Tačiau, atsižvelgdamas į teikiamos paslaugos techninę specifiką, Bankas neatsako už Klientui padarytą žalą arba Kliento patirtus 

nepatogumus, jei tai įvyko dėl ryšių linijų gedimų arba jų trukdžių . 

4.5. Šalys neatsako už žalą, susijusią su nenugalimos jėgos aplinkybėmis (force majeure). 

 

5.    Sutarties galiojimo laikas ir pabaiga 

5.1. Sutartis sudaryta neribotam laikui. 

5.2. Klientas gali vienašališkai nutraukti Sutartį. Tam jis privalo pateikti Bankui raštišką prašymą. Gavęs  tokį prašymą, Bankas nebeteikia SMS 

pranešimo paslaugos ir nutraukia Sutartį ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas, atskaitydamas komisinį mokestį už suteiktas paslaugas iki 

Sutarties nutraukimo momento. 

5.3. Bankas gali vienašališkai nutraukti Sutartį, iš anksto neįspėjęs, jei Bankas nutraukia bendradarbiavimą su Klientu. 

5.3.1. Sutartis automatiškai laikoma nutraukta, jei nutraukiamos atitinkamos Sutartys dėl Sąskaitų. 

5.3.2. Sutarties nutraukimas neatleidžia Šalių nuo visiško Sutartyje nustatytų įsipareigojimų vykdymo.     

 

6. Kitos sąlygos  

6.1. Bankas turi teisę vienašališkai keisti ir papildyti Taisykles ir Kainoraštį, pranešęs apie tai Klientui ne mažiau kaip prieš 10 dienų iki papildymų 

ar pakeitimų įsigaliojimo, pateikdamas atitinkamą informaciją Banko patalpose, banko paslaugų teikimo internetu sistemoje MULTINET, 

Banko svetainėje internete www.smpbank.eu . Kliento pareiga - sekti Banko informaciją, susijusią su pakeitimais. Jei iki pataisų arba 

pakeitimų įsigaliojimo Klientas nepateikė Bankui pranešimo, jog jis nutraukia Sutartį, Šalys laiko, kad Klientas sutinka su šiomis pataisomis 

ir papildymais.  

6.2. Kilus ginčams arba nesutarimams dėl SMS pranešimo paslaugos, jie sprendžiami derybomis. Ginčo nagrinėjimo pretekstas yra raštu pateikta 

pretenzija. 
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6.3. Jei derybomis ginčo išspręsti neįmanoma, jis sprendžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus bendros kompetencijos teismuose.  

  

 


