
 

 
SMS pranešimas – tai patogi ir paprasta Banko
banko sąskaitų būklę.  
 
Naudodamasis šia paslauga, Klientas gali
gavus  atlyginimą, pensiją arba stipendiją
kortele. Taipogi Klientas gali gauti 
   
1.1. Sąskaitos pajungimas  

 
Aktyvuojant SMS pranešim
 

 

Nuspaudus mygtuką {Prijungti dar sąskaitą

 
 

 
 
Laukelyje Sąskaitai būtina išsirinkti
pasirinktą sąskaitą, būtina pažymėti
vyksta perėjimas į ekraną, parodytą

 

 

Naudojimosi SMS pranešimo paslauga instrukcija 

patogi ir paprasta Banko paslauga, užtikrinanti galimybę operatyviai 

Klientas gali gauti SMS pranešimą į savo mobilųjį telefoną, keičiantis 
ą arba stipendiją, arba įvykdžius bet kokius pinigų pervedimus, įskaitant atsiskaitymus

Taipogi Klientas gali gauti įvairią svarbią informaciją iš AS „Meridian Trade Bank“. 

SMS pranešimo paslaugą, būtina pereiti į skyrių Nustatymai / SMS pranešim

Pieš. 1. Sąskaitų sąrašas SMS pranešimams  
 
 

Prijungti dar sąskaitą}, ekrane pasirodys SMS pranešimo paslaugos registracijos 

Pieš. 2. SMS pranešimo paslaugos registracijos formą 

išsirinkti sąskaitą, apie kurios būklę Klientas pageidauja gauti informaciją
pažymėti laukelį Susipažinau su sąlygomis ir įkainiais, visiškai sutinku

parodytą Pieš. 3.1. arba 3.2. 

 

operatyviai gauti informaciją apie Kliento 

keičiantis sąskaitos likučiui, pvz., 
įskaitant atsiskaitymus mokėjimo 

pranešimų nustatymas.  

 

registracijos forma.  

 

informaciją SMS žinute. Pajungiant 
visiškai sutinku. Nuspaudus mygtuką {Toliau} 



 

 

 

 
Pieš. 3.1. SMS pranešimo pajungimas 

 
 

 
Pieš. 3.2.  SMS pranešimo pajungimas  

 

 

 

 



 

Laukelyje Telefonas (šalies kodas -

žinutes.  
 
Laukelį Pranešimo kalba būtina užpild
 
Kad būtų aktyvuota SMS pranešim
Jei norima gauti SMS žinutes apie operacijas, kurios viršija 
sumą. Jeigu tai neaktualu, laukelyje 
būtina pažymėti laukelį Rodyti einamąjį likutį

 
Kad būtų aktyvuota SMS pranešim
SMS pranešimui apie viršijančias tam tikrą sumą 
neaktualu, laukelyje Išeinančios sumos

laukelį Rodyti einamąjį likutį. 
 
Norint išvengti SMS žinutės gavim
„varnele”, o laukelyje Tylos valanda

 
Pastaba! Tylos valanda negali viršyti
sąlygos netaikomos jeigu yra įjungta parinktis
      
Siekiant gauti SMS pranešimus apie Kliento
informavimas ir nurodyti šiuos parametrus
 

• Laukelyje Nurodykite laiką

Nustatytomis dienomis/datos

dienos ir Mėnesio dienos. 

 
• Laukelyje Savaitės dienos

 
• Laukelyje Mėnesio dienos

 
Įvedus visus reikalingus parametrus
kortelės arba 8 skaitmenų kodą, kurį sugeneruoja 
patvirtinti nuspaudžiamas mygtuk
  
Nuspaudus mygtuką {Išsaugoti} – 
 
 

 
 

 

- numeris) būtina nurodyti mobiliojo telefono numerį, kuriuo 

užpildyti – išsirinkite SMS žinučių kalbą. 

SMS pranešimo paslauga išeinantiems mokėjimams, laukelį Išeinančios sum

apie operacijas, kurios viršija tam tikrą sumą, laukelyje Išeinančios

laukelyje Išeinančios sumos būtina palikti nulius. Informacijai apie 
Rodyti einamąjį likutį. 

SMS pranešimo paslauga įeinantiems mokėjimams, laukelį Įeinančios sum

viršijančias tam tikrą sumą operacijas gauti, laukelyje Išeinančios sumos

sumos būtina palikti nulius. Informacijai apie sąskaitos einamąjį likutį

gavimo netinkamu laiku, būtina aktyvuoti laukelį Naudotis tylos valanda

valanda nurodyti reikalingą laiko periodą.  

negali viršyti 22 valandų. SMS pranešimai bus gaunami pasibaigus 
įjungta parinktis Periodinis informavimas. 

apie Kliento sąskaitos likutį konkrečiu laiku, būtina pažymėti
parametrus: 

Nurodykite laiką būtina išsirinkti SMS gavimo valandą, po to pažymėti laukelį
datos. Pasirenkant laukelius Nustatytomis dienomis/ datos būtina
.    

Savaitės dienos galima išsirinkti kaip vieną dieną, taip ir keletą dienų.  

Mėnesio dienos galima išsirinkti kaip vieną datą, taip ir keletą datų.  

us SMS pranešimams gauti, laukelyje Kodas reikia įvesti sistemos
8 skaitmenų kodą, kurį sugeneruoja Digipass prietaisas. (Žr. Naudotojo instrukciją darbui 

mygtukas {Išsaugoti}. 

 sistema įsimins parametrus ir grįš į ekraną, parodytą Pieš. 4

Pieš. 4. SMS pranešimo sąskaitų išsiuntimo sąrašas 

 

kuriuo Klientas pageidauja gauti SMS 

sumos  būtina pažymėti „varnele“. 
einančios sumos būtina nurodyti šią 
apie sąskaitos einamąjį likutį gauti 

s sumos būtina pažymėti „varnele“. 
sumos nurodoma ši suma. Jeigu tai 

apie sąskaitos einamąjį likutį gauti būtina pažymėti 

tylos valanda - jį reikia pažymėti 

pasibaigus tylos  valandai. Tylos valanda 

pažymėti „varnele“ laukelį Periodinis 

pažymėti laukelį Kiekvieną dieną arba 

būtina užpildyti laukelius Savaitės 

sistemos užklausiamą kodą iš kodų 
Naudotojo instrukciją darbui su Digipass). Kodui 

4. 

 



 

Naujai sąskaitai pajungti būtina išsirinkti
 
 
1.2. Sąskaitos atjungimas  

 
Sąskaitai atjungti būtina pereiti į skyrių 
 
Nuspaudus mygtuką {Atjungti sąskaitą

 
 
1.3. Reklamos gavimas  

 

Aktualiai informacijai iš Banko gauti
mygtuką {Išsaugoti nustatymą}. 
 
 

 

 

išsirinkti mygtuką {Prijungti dar sąskaitą}. 

į skyrių Nustatymai / SMS pranešimo nustatymas (Pieš. 4). 

sąskaitą}, sistema atjungs sąskaitą, pažymėtą „varnele“, nuo SMS pranešim

gauti, būtina pažymėti „varnele“ laukelį Sutinku gauti reklam

Pieš. 5. Sutinku gauti reklaminę informaciją 

 

 

SMS pranešimo paslaugos.  

Sutinku gauti reklaminę informaciją, ir nuspausti 

  


