UAB MEDICINOS BANKO ELEKTRONINI

PASLAUG TEIKIMO S LYGOS

(Galioja nuo 2016-01-01)
1. S vokos
Bankas – UAB Medicinos bankas, mon s kodas 112027077, buvein s adresas – Pam nkalnio g. 40, LT-01114
Vilnius. Banko elektroninio pašto adresas info@medbank.lt, Banko telefonas 8 5 264 4800, Banko interneto
tinklapis – www.medbank.lt.
Elektroniniai kanalai – internetin bankin sistema (IBS) arba mobilioji bankininkyst s program l (MBP) – d l
kuri naudojimosi susitaria Klientas ir Bankas.
Elektroninis parašas – duomenys, kuri pagrindu nustatomas ir identifikuojamas Klientas/ galiotas asmuo ir/ar
vykdomas mok jim ir sandori patvirtinamas.
IBS – internetin bankin sistema, kurioje Klientas/ galiotas asmuo S skait Banke gali tvarkyti interneto tinklu
prisijung s prie Banko serverio bet kuriuo paros metu. IBS adresas internete – https://ibs.medbank.lt/login.aspx
arba www.medbank.lt IBS Prisijungti.
galiotas asmuo – veiksnus fizinis asmuo (Lietuvos Respublikos ar užsienio valstyb s pilietis), kuris turi teis
pagal Lietuvos Respublikos teis s aktus, Kliento status, galiojim , S skaitos tvarkymo internetu sutart ar kitu
teis tu pagrindu Kliento vardu naudotis Elektroniniais kanalais. Klientas gali galioti vien ar kelis asmenis jo
vardu naudotis Elektroniniais kanalais. Bankas su galiotu asmeniu pasirašo atskir pried prie Sutarties.
Klientas – fizinis arba juridinis asmuo, sudar s Sutart su Banku, esantis Sutartyje nurodyt arba v liau Klientui
priskirt s skait savininkas, turintis teises naudotis Elektroniniais kanalais.
MBS – mobilioji bankin sistema, kurioje Klientas/ galiotas asmuo S skait Banke gali tvarkyti bet kuriuo metu
naudodamasis išmaniuoju telefonu, kuris prijungtas prie Wi-Fi bevielio tinklo arba 3G interneto ryšio.
MBP – Medicinos banko mobilioji bankininkyst s program l .
M. pinigin (mobilioji pinigin ) – viena iš MBP funkcij , kurios pagalba atsiskaitymas vykdomas tiesiogiai
paslaug teikimo vietoje.
Operacijos su Kliento s skaita autorizavimas – proced ra, galima tik atlikus Kliento/ galioto asmens autorizavim
ir Klientui/ galiotam asmeniui vedus elektronin paraš .
Operacijos limitas – didžiausia pinig suma, kurios neviršydamas Klientas/ galiotas asmuo gali vesti vien operacij
iš nurodytos s skaitos.
Paslaug teikimo s lygos – šios Elektronini paslaug teikimo s lygos.
PIN kodas– unikalus vartotojo identifikavimo numeris iš PIN lentel s, sudarytas iš skai i kombinacijos.
PIN lentel – kiekvienam Klientui/ galiotam asmeniui Banko išduota unikali spausdinta lentel , kurioje kiekvienam
eil s numeriui pažym tas individualus PIN kodas.
Pirminis slaptažodis – Klientui/ galiotam asmeniui Banko suteiktas slaptažodis, kuris naudojamas jungiantis pirm
kart prie vieno iš Elektronini kanal .
S skaita – Banke atidaryta(-os) Kliento banko (mok jimo) s skaita(-os), tvarkoma(-os) naudojantis Elektroniniais
kanalais.
SMS žinut – trumpoji tekstin žinut , kuria Klientui/ galiotam asmeniui siun iamas vienkartinis kodas,
naudojamas kartu su PIN ir TAN lentel mis bei skirtas Kliento/ galioto asmens identifikavimui, mok jim ir
sutar i autorizavimui. SMS žinut siun iama telefono numeriu, kuris yra nurodytas Sutarties 2 priedo rekvizituose
arba, kur Klientas/ galiotas asmuo pats nurod IBS. SMS žinut bus siun iama paskutiniu Kliento / galioto
asmens nurodytu telefono numeriu.
Sutartis – S skaitos tvarkymo internetu sutartis, sudaryta tarp Banko ir Kliento, kurios neatskiriama dalis yra šios
Elektronini paslaug teikimo s lygos ir Banko mok jimo paslaug teikimo taisykl s.
TAN kodas – unikalus elektronini mok jim ir sutar i autorizavimo numeris, sudarytas iš skai i kombinacijos.
TAN lentel – Klientui/ galiotam asmeniui, turin iam teis vykdyti mok jimo nurodymus S skaitoje, Banko išduota
unikali spausdinta lentel , kurioje kiekvienam eil s numeriui pažym tas individualus TAN. Klientui/ galiotam
asmeniui vedus Elektroniniuose kanaluose reikalaujam TAN, šis nustoja galios, o, pasibaigus visiems galiojantiems
TAN, Banke išduodama nauja TAN lentel .
Tapatyb s patvirtinimo priemon s (elektroninio parašo priemones) – PIN ir TAN lentel s su kodu, gaunamu SMS
žinute, VRM asmens tapatyb s kortel , Registr centro lustin kortel (Giesecke & Devrient lustin kortel ), Registr
centro USB raktai (Aladdin eToken kriptografinis USB raktas ir Giesecke & Devrient (G&D) kriptografinis USB
raktas), Mobilusis el. parašas ir kitos e. parašo priemon s, jeigu yra technin galimyb ir Kliento galioto asmens
sutikimas.
Vartotojo identifikavimo kodas (toliau – Vartotojo ID) – Klientui/ galiotam asmeniui suteiktas skaitmen
rinkinys, naudojamas identifikuoti Klient / galiot asmen Elektroniniuose kanaluose.
Klientas ir Bankas Sutartyje ir Paslaug teikimo s lygose bendrai gali b ti vadinami šalimis, o atskirai – šalimi.
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Sutartyje ir Paslaug teikimo s lygose s vokos gali b ti naudojamos ir daugiskaita.
2. Naudojimasis Elektronin mis paslaugomis
2.1. Bankas, teikdamas Elektronines paslaugas, ir Klientas/ galiotas asmuo, naudodamasis Elektronin mis
paslaugomis, laikosi Banko ir Kliento sudaryt ir pasirašyt sutar i , Banko mok jimo paslaug taisykli
nustatyt s lyg bei ši Paslaug teikimo s lyg .
2.2. Klientas/ galiotas asmuo gyja galimyb naudotis Elektroniniais kanalais, kai:
2.2.1. Klientas sudaro S skaitos tvarkymo internetu sutart su Banku;
2.2.2. Klientas suderina S skait , kurios bus tvarkomos Elektroniniais kanalais ir galiot asmen , kurie gali
kiekvienas atskirai arba tik visi kartu naudotis Elektroniniais kanalais, s raš ;
2.2.3. gauna iš Banko Vartotojo ID ir Pirmin slaptažod , kur Klientas/ galiotas asmuo sipareigoja pakeisti po
pirmojo prisijungimo prie vieno iš Elektronini kanal ;
2.2.4. Bankas išduoda PIN ir TAN lenteles, galiotam asmeniui pažym jus Sutarties 2 priede, kad jos reikalingos.
2.3. Operacijos su S skaita autorizavimas Elektroniniuose kanaluose:
2.3.1. IBS užsakoma e.s skait automatinio apmok jimo paslauga, jei patvirtina vienas iš Kliento galiot asmen ,
turin i pirmojo parašo teis ;
2.3.2. IBS atliekamas pasirašomo laiško išsiuntimas, jeigu operacij patvirtina vienas iš Kliento galiot asmen ,
turin i pirmojo arba antrojo elektroninio parašo teis ;
2.3.3. Mobiliojoje bankinkyst s program l je atliekamas operacijos per m. pinigin su Kliento s skaita autorizavimas,
jeigu Kliento visi galioti asmenys turi pirmojo elektroninio parašo teis .
2.3.4. Kitais atvejais, Elektroniniuose kanaluose atliekamas operacijos su Kliento s skaita autorizavimas, jei elektronin
paraš ved :
2.3.4.1. vienas galiotas asmuo, turintis pirmojo elektroninio parašo teis , jei Klientas paskyr galiot (-us) asmen (-is),
turint (- ius) tik pirmojo elektroninio parašo teis ir nepaskyr galioto(- ) asmens(- ) turin io(-i ) antrojo elektroninio
parašo teis ;
2.3.4.2. vienas galiotas asmuo, turintis pirmojo elektroninio parašo teis , ir vienas galiotas asmuo, turintis antrojo
elektroninio parašo teis , jei Klientas paskyr galiotus asmenis turin ius pirmojo ir antrojo elektroninio parašo teis .
2.4. Neatliekant operacijos su Kliento s skaita autorizacijos, Elektroniniuose kanaluose vykdoma: operacija tarp savo
s skait ; užsienio valiutos pirkimo-pardavimo operacija; pranešimo apie s skait užsakymas; ind lio sutarties
sudarymas.
2.5. Bankas priima ir vykdo Kliento/ galioto asmens mok jimo nurodymus, kuriuos Klientas/ galiotas asmuo
pateik naudojantis Elektroniniais kanalais, iki Banke nustatytos Banko darbo dienos pabaigos. Priimti mok jimo
nurodymai vykdomi Lietuvos Respublikos statymuose nustatytais terminais.
2.6. Klientas/ galiotas asmuo sipareigoja nedubliuoti Elektroniniais kanalais Bankui pateikt mok jimo
nurodym kitais b dais. Mok jimo nurodym Klientas/ galiotas asmuo gali atšaukti ar patikslinti tik iki
mok jimo nurodymo vykdymo momento, t.y. kol Elektroniniai kanalai suteikia galimyb pašalinti ar redaguoti
mok jimo nurodym . Po mok jimo nurodymo vykdymo dokumento atšaukimas ar redagavimas nebegalimas.
2.7. Klientas/ galiotas asmuo, naudodamasis IBS, gali pateikti kitai šaliai pranešimus ir informacij . Banko
nustatytais atvejais IBS siun iamus pranešimus Klientas/ galiotas asmuo privalo forminti užpildydamas Banko
nustatyt form .
2.8. Klientas/ galiotas asmuo ir Bankas susitaria, kad per Elektroninius kanalus atsi sti mok jimo nurodymai, IBS
sudarytos sutartys, vair s IBS pranešimai turi juridin gali , analogišk raštu sudarytiems mok jimo nurodymams,
sutartims ir pranešimams.
2.9. Bankas sipareigoja teikti Klientui/ galiotam asmeniui konsultacijas su Elektroniniais kanalais susijusiais
klausimais.
3. Elektronini kanal saugumas ir paslaug teikimo sustabdymas
3.1. Bankas sipareigoja Klientui/ galiotam asmeniui tris kartus vedus neteising PIN kod , TAN kod , SMS kod ,
slaptažod arba kit tapatyb s patvirtinimo priemon , nedelsiant sustabdyti elektronini paslaug teikim . Bankas
elektronines paslaugas atnaujina, tik Klientui/ galiotam asmeniui atsiuntus pasirašyt prašym el. paštu – atnaujinamas
paskutinis galioj s slaptažodis, arba atvykus Bank – atstatomas pirminis slaptažodis.
3.2. Iškilus gr smei, kad vartotojo ID, slaptažod , PIN ar TAN kodus gali sužinoti arba jie tapo žinomi tretiesiems
asmenims (toliau – prarandami), Klientas/ galiotas asmuo privalo nedelsiant informuoti Bank ir pateikti prašym
blokuoti prieig prie Elektronini kanal . Prašymai blokuoti prieig prie Elektronini kanal gali b ti pateikiami
atvykus Bank raštu, arba žodžiu, paskambinus Banko nurodytais kontaktais. Jeigu Bankas blokavo Kliento/ galioto
asmens prieig pagal žodin Kliento/ galioto asmens prašym , atitinkamai Klientas/ galiotas asmuo, atsiradus pirmai
galimybei, privalo atvykti Bank ir pateikti prašym raštu. Bankas Kliento/ galioto asmens ID aktyvuoja tik tada, kai
Klientas/ galiotas asmuo atvyksta Bank ir pateikia raštišk prašym .
3.4. Bankas taip pat turi teis be joki neigiam pasekmi Bankui nevykdyti Kliento/ galioto asmens mok jimo
nurodym ar sustabdyti elektronini paslaug teikim d l technini kli i , kurios gali pakenkti Elektroniniams
kanalams ar Klientui/ galiotam asmeniui, arba, jeigu yra pavojus, kad elektronin mis paslaugomis gali pasinaudoti ne

Klientas/ galiotas asmuo, jeigu mok jimo nurodymai forminti ne pagal Elektronini kanal reikalavimus, jeigu
S skaitoje nepakanka l š visiems mok jimams atlikti, ar yra kit svarbi priežas i d l kuri ne manoma vykdyti iš
Kliento/ galioto asmens gaut mok jimo nurodym . Bankas apie tai informuoja Klient . Šiuo atveju paslaugos teikimas
atnaujinamas Banko sprendimu.
3.5. Bankas turi teis vienašališkai keisti Sutarties 1 priede nustatytus limitus apie tai pranešdamas Klientui ne v liau
kaip prieš 5 dienas iki j sigaliojimo.
3.6. Bankas turi teis sustabdyti elektronini paslaug teikim d l svarbi priežas i (technin s profilaktikos,
programin s rangos gedimo, keitimo arba pl tros ir kt.).
4. Atsakomyb
4.1.Bankas neatsako:
4.1.1. už Kliento/ galioto asmens Elektroniniais kanalais perduodam duomen pakeitim , vykus iki to momento, kol
šie duomenys faktiškai pasiekia Bank ;
4.1.2. už perduodam Elektroniniais kanalais duomen tikrum ;
4.1.3. už nuostolius, atsiradusius d l Kliento/ galioto asmens ty ios, didelio neatsargumo ir ner pestingumo, jeigu
vartotojo ID, slaptažodis, PIN ar TAN kodai, SMS kodas buvo atskleisti tretiesiems asmenims, tarp j kitiems
galiotiems asmenims ar kitiems Kliento atstovams, jeigu tai atliko ne Bankas;
4.1.4. už nuostolius, atsiradusius d l to, kad Klientas/ galiotas asmuo Elektroniniais kanalais pateiktus mok jimo
nurodymus dubliavo kitais b dais;
4.1.5. už tai, kad d l gedim telekomunikacijos tinkluose Klientas/ galiotas asmuo negali naudotis Elektroniniais
kanalais arba d l gedim telekomunikacijos tinkluose buvo prarasta arba iškraipyta informacija;
4.1.6. jeigu Klientas netur jo galimyb s naudotis Elektroniniais kanalais, d l to, kad netur jo kompiuterin s,
programin s ar kitos rangos, arba ši ranga buvo netinkama naudojimui.
4.2. Klientas/ galiotas asmuo atsako už Elektroniniais kanalais Bankui atsi st ir patvirtint duomen teisingum , tame
tarpe telefono numerio, naudojamo SMS kod siuntimui, l š gav jo, jo s skait bei gav jo banko identifikacini
duomen tinkam nurodym .
4.4. Klientas/ galiotas asmuo sipareigoja laikyti paslaptyje jam Banko suteiktus kodus ir slaptažodžius bei jokia forma
j nepadaryti prieinam bei neatskleisti tretiesiems asmenimis. Nuostoliai, susij su vartotojo ID, slaptažodžio ir kit el.
parašo priemoni praradimu arba Sutartyje nurodyt Kliento/ galioto asmens pareig nesilaikymu, tenka Klientui.
4.5. Nuostolius, kurie atsirado po šios Paslaug teikimo s lyg 3.2. punkte numatyto pranešimo pateikimo Bankui
momento, išskyrus atvejus, kai nuostoliai atsirado d l Kliento/ galioto asmens ty ios ar didelio neatsargumo, atlygina
Bankas.
4.6. Klientas/ galiotas asmuo atsako už vis manom saugumo priemoni (pvz., laiku atnaujinamos antivirusin s
programos, privatumo saugos (Spyware) programos ir kitos galimos priemon s), kurios leist operacijas atlikti saugiai,
neatskleidžiant joki duomen tretiesiems asmenims, laikym si naudojantis savo kompiuterin mis, programin mis ar
kitomis rangomis. Jeigu klientas nesilaiko ši reikalavim , bankas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomyb s ar su
Sutartimi susijusi sipareigojim vykdymo.
5. Paslaug teikimo s lyg keitimas
5.1. Paslaug teikimo s lygos kei iamos ir papildomos Banko mok jimo paslaug teikimo taisykl se nustatyta
tvarka. Apie Paslaug teikimo s lyg pakeitimus ir papildymus Klientas informuojamas Banko interneto svetain je
www.medbank.lt.
5.2. Šios Elektronini paslaug teikimo s lygos kei ia Elektronini paslaug teikimo salygas, galiojusias nuo 201501-01.

