
 

PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE SĄSKAITOS TVARKYMO INTERNTU SUTARTIES NR. __________ 

 DĖL WEB SERVISO PASLAUGOS 

 

20___ m. _____________  _____ d. 

_________ 

 

UAB Medicinos bankas (toliau – Bankas), kuriam atstovauja _______________________________________________, 

veikiantis pagal Banko suteiktus įgaliojimus,  

 

ir 

 

__________________________ (toliau – Klientas), atstovaujamas __________________________, veikiantis pagal 

_____________________, atsižvelgdami  į sudarytos _________ sąskaitos tvarkymo internetu sutarties Nr. _______ 1.2. 

punkto 6 papunktį, numatantį, kad Elektroniniai kanalai arba vienas iš Elektroninių kanalų gali būti naudojami ir kitiems 

tikslams, susitarė ir sudarė šį susitarimą dėl WEB serviso paslaugos. 

 

1. Susitarime vartojamos sąvokos 

1.1. Duomenų rinkmena – duomenų rinkinys, kuriame pateikiamas Kliento sąskaitos, esančios Banke ir nurodytos šio 

Susitarimo 2.1. punkte, XML išrašas camt.053 formatu pagal Kliento Pranešimą. 

1.2. Kainynas – Paslaugų ir operacijų kainynas, skelbiamas Banko interneto svetainėje www.medbank.lt.  

1.3. Naudotojas – Kliento pasirinktas įgaliotas asmuo (pavyzdžiui, Kliento darbuotojas), turintis prieigą prie Duomenų 

rinkmenos (-ų)  ir turintis teisę ja naudotis. 

1.4. Nuoroda – interneto adresas, kurį Klientas naudoja siekdamas prisijungti prie sąsajos paslaugos. 

1.5. Operatorius – Kliento šiame Susitarime nurodytas asmuo, veikiantis Kliento vardu ir užtikrinantis techninę prieigą 

juridinis asmuo, kurį Klientas įgaliojo pagal šį Susitarimą tarpininkauti jo vardu naudojantis sąsaja, siųsti Pranešimus ir 

gauti Duomenų rinkmenas. 

1.6. Pranešimas – Banko nustatyto formato nurodymas, kuriuo Klientas per sąsają inicijuoja Duomenų rinkmenos 

gavimą į Kliento apskaitos ar verslo valdymo (ERP) sistemą (toliau – verslo valdymo sistema).  

1.7. Specifikacija – sąsajos techninė dokumentacija, kurioje nustatyti Kliento ir Banko duomenų apsikeitimo 

reikalavimai, įskaitant ryšio užmezgimo būdus, failų formatus, duomenų siuntimo protokolus, prisijungimo priemonės ir 

kita techninė dokumentacija. Bankas turi teisę vienašališkai atnaujinti ir keisti Specifikaciją. 

1.8. Sąsajos (WEB serviso) paslauga – Banko elektroninis kanalas, skirtas Bankui ir Klientui apsikeisti Pranešimais, 

kad Bankas siųstų Banko parengtus Kliento sąskaitų išrašus (Duomenų rinkmenas) į Kliento verslo valdymo sistemą 

(toliau – sąsaja arba sąsajos paslauga). 

1.9. Susitarimas – šis Susitarimas, Specifikacija, kartu su Šalių sudaryta sąskaitos tvarkymo internetu sutartimi ir kitais 

sąskaitos tvarkymo internetu sutarties priedais. 

1.10. Šalis – Bankas arba Klientas. 

1.11. Šalys – Bankas ir Klientas kartu. 

1.12. Banko darbo diena – diena, kuri nėra šeštadienis, sekmadienis ar kita LR teisės aktuose nustatyta poilsio ar švenčių 

diena. 

 

2. Kliento pateikiama informacija 

2.1. Klientas naudos sąsajos paslaugą šioms savo sąskaitoms, esančioms Banke: 

2.1.1. ___________________ (įrašyti sąskaitos Nr.); 

2.1.2. ___________________ (įrašyti sąskaitos Nr.). 

2.2.  Kliento IPv4 adresas, iš kurio bus naudojamasi sąsajos paslauga _______________ (nurodyti vieną arba daugiau). 

2.3. Klientas, siekdamas naudotis sąsajos paslauga pagal bendradarbiavimo būdą per Operatorių, nurodo, kad jo 

pasirinktas Operatorius, kuris turi teisę siųsti Pranešimus ir gauti Duomenų rinkmenas, yra ___________________ 

(įrašyti pavadinimą, juridinio asmens kodą, jei Operatorius pasirenkamas). Klientas, siekdamas pakeisti Operatorių, 

privalo apie tai informuoti Banką pateikiant prašymą per IBS arba Banko klientų aptarnavimo padalinyje ir sumokėti 

Kainyne nustatytą mokestį. 

 

3. Bendrosios nuostatos. 

3.1. Sąsajos paslauga suteikia galimybę Klientui pateikti Bankui nustatyto formato Pranešimus ir gauti iš Banko Kliento 

sąskaitos (-ų) išrašus (Duomenų rinkmenas) tiesiogiai į Kliento verslo valdymo sistemą, vadovaujantis Susitarimu, 

įskaitant ir Specifikacija.  

3.2.  Bankas prieš 30 dienų įspėjęs Klientą gali keisti naudojamų Pranešimų, Duomenų rinkmenų formatą, kurie 

siunčiami naudojantis sąsajos paslauga. 

http://www.medbank.lt/


3.3. Tuos klausimus, kurių šis Susitarimas nereglamentuoja, Bankas ir Klientas sprendžia vadovaudamiesi atitinkamais 

Banko paslaugų teikimo sąlygas nustatančiais dokumentais, sudarytais tarp Banko ir Kliento: banko sąskaitos sutartimi, 

sąskaitos tvarkymo internetu sutartimi, Elektroninių paslaugų teikimo sąlygomis ir kitais dokumentais. 

 

4. Techniniai reikalavimai 

4.1. Kliento, siekiančio naudotis sąsajos paslauga tiek tiesiogiai, tiek per savo pasirinktą Operatorių, ryšio, prisijungimo 

priemonės turi atitikti Specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Kliento pasirinktas sprendimas naudotis sąsajos paslauga 

turi būti atnaujinamas pagal Specifikacijoje numatytus reikalavimus. 

4.2. Klientas turi: 

4.2.1. pasirinkti techninį sprendimą, kuris suteiktų galimybę užtikrinti saugų ir patikimą prisijungimą prie sąsajos per 

Banko pateiktą Nuorodą vadovaujantis Specifikacijoje nustatytais reikalavimais; 

4.2.2. užtikrinti, kad siunčiami Pranešimai atitiktų Specifikacijoje nustatytus reikalavimus, o Kliento verslo valdymo 

sistema turėtų funkcionalumą priimti Banko pateikiamas Duomenų rinkmenas pagal Specifikacijos reikalavimus; 

4.2.3. užtikrinti ryšio priemonių, sistemų, naudojamų jungiantis prie sąsajos, ir duomenų bei informacijos saugumą; 

4.2.4. saugoti Klientui Banko suteiktą slaptažodį ir bet kurią kitą, tik Klientui skirtą informaciją, užtikrinti, kad 

informacija nebus atskleista sąsajos paslauga neįgaliotiems naudotis Naudotojams. 

4.3. Bankas suteikia Klientui slaptažodį, kuris yra skirtas pasiekti sąsajos paslaugą. Slaptažodis Klientui per 3 Banko 

darbo dienas nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos pateikiamas SMS žinute į jo mobilaus telefono numerį, nurodytą šio 

Susitarimo 9 punkte. Klientas turi užtikrinti, kad nurodytas mobilaus telefono numeris priklauso asmeniui, kuris turi teisę 

žinoti slaptažodį, naudotis sąsajos paslauga ir yra neprieinamas tretiesiems asmenims, neturintiems tokios teisės. Gavęs 

slaptažodį, Klientas turi jį įsiminti ir nedelsiant ištrinti iš mobilaus telefono. Už slaptažodžio saugojimą ir neatskleidimą 

tretiesiems asmenims yra atsakingas Klientas. 

4.4. Sąsajos paslauga veikia tik iš IP adreso nurodyto šio Susitarimo 2.2. punkte. Klientas, siekdamas naudotis paslauga 

iš kito IP adreso, turi apie tai informuoti Banką per IBS arba Banko klientų aptarnavimo padalinyje ir sumokėti Kainyne 

nustatytą mokestį, kad būtų pakeistas IP adresas. 

4.5.  Duomenų rinkmenos į Kliento verslo valdymo sistemą pateikiamos gaunat iš Kliento per sąsają Pranešimus. 

Pranešimų pateikimo periodiškumas, iniciavimo būdas (automatiškai ar Kliento atskiru veiksmu) priklauso nuo Kliento 

naudojamos verslo valdymo sistemos ir jos nustatymų. Keitimasis Pranešimais ir Duomenų rinkmenomis negali viršyti 

Susitarime nustatyto limito. Už papildomus Pranešimus, kurie viršija Susitarime nustatytą limitą, gali būti taikomas 

Kainyne nustatytas mokestis arba gali būti apribota Kliento galimybė naudotis sąsajos paslauga. 

 

5. Sąsajos paslaugos teikimas 

5.1. Klientas gali naudotis sąsajos paslauga šio Susitarimo galiojimo metu. Bankas turi teisę sustabdyti naudojimąsi 

sąsaja jos techninei priežiūrai atlikti, taip pat bet kokiems elektroniniams ir kitiems trečiųjų šalių išpuoliams atremti bei 

jų sukeltoms pasekmėms pašalinti. 

5.2.  Naudotojai ir (ar) Operatorius (jeigu Klientas naudojasi Operatoriaus paslaugomis) gali teikti Pranešimus ir gauti 

Duomenų rinkmenas, neviršydami šiame Susitarime nustatytų limitų. Jeigu Klientas viršys nustatytus limitus, tai 

papildomi Pranešimai ir Banko pateikiamos Duomenų rinkmenos gali būti apmokestinami Kainyne nustatytais sąsajos 

paslaugos įkainiais.  

5.3.  Apsikeitimas Pranešimais ir Duomenų rinkmenomis vyksta automatiškai. Bankas nekontroliuoja, ar Pranešimus 

teikia tinkamai įgalioti ir tokią teisę turintys Naudotojai ir (ar) Operatorius. Klientas visiškai atsako už sąsajos integravimą 

į savo verslo valdymo sistemą, iš Banko gautos Nuorodos, slaptažodžio konfidencialumą bei kad jie netaptų prieinami 

tretiesiems asmenims, kuriems Klientas nėra suteikęs teisės naudotis sąsajos paslauga. Klientas prisiima visą atsakomybę 

už prieigos tokiems asmenims prie sąsajos paslaugos suteikimą ir šių asmenų veiksmų pasekmes naudojantis sąsajos 

paslauga.  

5.4. Bankas turi teisę atsisakyti vykdyti Pranešimus, pateikti Duomenų rinkmenas, jeigu kyla įtarimai, kad Duomenų 

rinkmenas siekia gauti, Pranešimus siunčia ne Kliento vardu turintys teisę veikti tretieji asmenys. 

5.5. Bankas neatsako, jeigu Pranešimas nepasiekia Banko, Duomenų rinkmenos Kliento dėl nuo Banko nepriklausančių 

priežasčių (pavyzdžiui, dėl Kliento, Naudotojo arba Operatoriaus veikimo ar neveikimo, dėl ryšio sutrikimo, kitų kilusių 

techninių sutrikimų ir pan.). 

5.6. Klientas privalo vadovautis šiuo Susitarimu, Specifikacija ir užtikrinti, kad jų laikytųsi Naudotojas, Operatorius. 

5.7. Klientui yra žinoma, jog Naudotojui, Operatoriui atskleidžiamas Duomenų rinkmenos turinys. Klientas atsako už 

Naudotojo, Operatoriaus patikimumą. 

5.8.  Bankas neatsako už bet kokius elektroninių ryšių tinklų ir sistemų sutrikimus. Bankas neatsako už savo 

įsipareigojimų nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių ar kitų nuo Banko pagrįstai nepriklausančių 

priežasčių. 

5.9. Limitai: 

5.9.1. Klientui suteikiamas _________ vnt. Pranešimų limitas per 1 kalendorinę dieną Lietuvos laiku, t. y. Klientas iš 

Banko gali gauti _________ vnt. Duomenų rinkmenų pagal kiekvieną sąskaitą, nurodytą šio Susitarimo 2.1. punkte 



(pavyzdžiui, jeigu šio Susitarimo 2.1. punkte nurodytos 2 sąskaitos, o šiame punkte skaičius 10 vnt, tai bendras Duomenų 

rinkmenų kiekis yra 20 (10 pagal vieną sąskaitą ir 10 pagal kitą sąskaitą); 

5.9.2. Klientui suteikiamas _________ vnt. Pranešimų limitas per 1 valandą, t.y. Klientas iš Banko per valandą gali 

gauti ne daugiau Duomenų rinkmenų nei numatyta šiame punkte. 

5.9.3. už kiekvieną papildomą Pranešimą, kuris viršija 5.9.1. ir 5.9.2. punkte nustatytą limitą gali būti taikomas 

Kainyne nustatytas įkainis. Klientui viršijus limitą Bankas taip pat turi teisę apriboti Kliento galimybę naudotis paslauga, 

t.y. nebepriimti Pranešimų ir neteikti Duomenų rinkmenų; 

5.9.4. jeigu Klientas nepasieks šio Susitarimo 5.9.1. ir 5.9.2 punktuose nustatyto limito, tai nepanaudotas Pranešimų, 

Duomenų rinkmenų limitas į kitą dieną/valandą neperkeliamas. 

 

6. Saugumo įsipareigojimai 

6.1. Klientas turi užtikrinti, kad tik Kliento pasirinkti asmenys (Naudotojas, Operatorius) turėtų prieigą prie sąsajos 

paslaugos, ir imtis visų reikiamų priemonių, kad paslauga negalėtų naudotis tretieji asmenys, neturintys šios teisės.  

6.2.  Klientas turi nedelsdamas pranešti Bankui apie visus pokyčius, kurie turi įtakos Susitarime nurodytai informacijai, 

taip pat suteikia kitą susijusią informaciją, kuri gali turėti įtakos teikiant sąsajos paslaugą (įskaitant Operatoriaus, IP 

adreso pasikeitimus ir kt.). 

6.3.  Klientas yra atsakingas už Operatoriaus pasirinkimą ir tarpusavio sutartinius santykius, kadangi naudojantis 

Operatoriaus paslaugomis Kliento banko sąskaitų išrašuose esantys duomenys gali būti prieinami Operatoriui. 

6.4. Klientas atskirai neinformuoja Banko apie pasirinktą Naudotoją. Galimybę naudotis Kliento verslo valdymo sistema 

ir tuo pačiu sąsajos paslauga Klientas Naudotojams suteikia savarankiškai remdamasis savo vidine tvarka. 

6.5. Pasikeitus Kliento pasirinktam Operatoriui, Klientas turi apie tai informuoti Banką ir sudaryti papildomą susitarimą 

prie šio Susitarimo, kuriuo keičiamas Operatorius. Iki bus sudarytas papildomas susitarimas, Bankas turi teisę sustabdyti 

sąsajos paslaugos teikimą.  

6.6.  Bankas neprivalo sudaryti jokių sutarčių ar kitokių susitarimų su Operatoriumi dėl sąsajos paslaugų teikimo 

(įskaitant techninius arba saugumo klausimus, kaip nustatyta šiame Susitarime arba Specifikacijoje). Atsakomybė už 

tokių sutarčių, susitarimų sudarymą tenka pačiam Klientui. 

6.7.  Jeigu prisijungimo prie sąsajos duomenys ir kita svarbi konfidenciali informacija tapo / galėjo tapti žinoma 

įgaliojimų neturinčioms trečiosioms šalims (įskaitant ir prarastą Banko suteiktą slaptažodį), Klientas privalo nedelsdamas 

pranešti apie tai Bankui ir nutraukti prieigą prie Banko sąsajos paslaugos. 

6.8.  Gavęs pranešimą, nurodytą šio Susitarimo 6.7. punkte, Bankas ne vėliau nei per 1 Banko darbo dieną blokuoja 

Duomenų rinkmenų siuntimą per sąsają tol, kol Klientui bus išduotas naujas slaptažodis. 

6.9.  Bankas turi teisę riboti Kliento prieigą prie sąsajos paslaugos, kai: 

6.9.1.  Bankas gauna informaciją, kuri leidžia daryti išvadą, kad kyla saugumo grėsmė naudojantis sąsajos paslauga 

arba kad įgaliojimų neturintys tretieji asmenys naudojasi arba gali pasinaudoti sąsajos paslauga; 

6.9.2. yra kitų pagrindų, kylančių pagal banko sąskaitos sutartį, sąskaitos tvarkymo internetu sutartį, Elektroninių 

paslaugų teikimo sąlygas ir kitus dokumentus; 

6.9.3. Bankas imasi prevencinių ir kitų priemonių (įskaitant priežiūrą ir plėtrą) ir stabdo sąsajos paslaugos teikimą, kol 

bus taikomos šios priemonės. 

 

7. Taikomi įkainiai 

7.1.  Klientas moka Bankui vienkartinį mokestį už sąsajos paslaugos įdiegimą, naudojimąsi sąsajos paslauga mokestį 

atsižvelgiant į faktinį naudojimąsi paslauga pagal Kainyną ir Susitarimo keitimo mokestį (IP adreso, Operatoriaus, banko 

sąskaitų ir kitų sąlygų keitimas) jeigu nėra susitarta kitaip. 

7.2.  Bankas vienašališkai nurašo mokesčius už sąsajos paslaugos įdiegimą, naudojimąsi sąsajos paslauga, 

Susitarimo keitimo mokestį iš Kliento nurodytos banko sąskaitos LT__________________ (nurodyti sąskaitos Nr.). 

Klientas turi užtikrinti, kad nurodyta suma būtų sąskaitoje. Jeigu banko sąskaitoje nepakanka lėšų mokesčiams nurašyti, 

Bankas turi teisę nurašyti mokesčius iš kitos Kliento sąskaitos, esančios Banke. 

7.3.  Bankas nurašo sąsajos paslaugos įdiegimo arba Susitarimo keitimo mokestį po to, kai įsigalioja šis Susitarimas. 

Sąsajos paslaugos mėnesio mokestis yra nurašomas iki kiekvieno mėnesio dešimtos dienos už einamąjį mėnesį. Jeigu 

Klientas per mėnesį išsiuntė mažesnį Pranešimų skaičių nei kad nurodyta šio Susitarimo 5.9. punkte, Kliento mokamas 

mėnesio mokestis nemažinamas.   

7.4.  Klientui viršijus šio Susitarimo 5.9.1., 5.9.2. punktuose nustatytus limitus, mokestis už papildomus Pranešimus ir 

Duomenų rinkmenas nurašomas iš karto Klientui teikiant papildomus Pranešimus arba kitu, Banko pasirinktu, 

periodiškumu.  

7.5.  Tuo atveju, jeigu Susitarimas nutraukiamas, Kliento sumokėti mokesčiai yra negrąžinami. Tai nepriklauso nuo to, 

kuri Šalis nutraukia Susitarimą, ar koks yra Susitarimo nutraukimo pagrindas. 

 

8. Kitos sąlygos 

8.1. Šalys sieks, kad visi ginčai, nesutarimai, reikalavimai ir pretenzijos, kurie gali kilti tarp Šalių dėl šio Susitarimo  

būtų sprendžiami derybų būdu tarpusavio sutarimu. Jei nesutarimų nepavyksta išspręsti derybų būdu, visi ginčai, 



nesutarimai, reikalavimai ir pretenzijos, kylantys dėl šio Susitarimo taikymo ir aiškinimo, sprendžiami Lietuvos 

Respublikos teismuose remiantis Lietuvos Respublikos teise.  

8.2. Šios Sutarties įvykdymo vieta yra Banko buveinės vieta nurodyta Juridinių asmenų registre. 

8.3. Klientas ginčus su Naudotoju ir (ar) Operatoriumi sprendžia savarankiškai, Bankui netarpininkaujant. Bankas 

neprisiima atsakomybės už Naudotojo ir (ar) Operatoriaus veiksmus arba neveikimą.  

8.4. Klientas prisiima atsakomybę kompensuoti Bankui padarytą žalą, kurią lėmė Kliento ir (ar) Naudotojo, Operatoriaus 

padaryti Susitarimo pažeidimai, įskaitant ir tuos atvejus, kai nevykdomi įsipareigojimai, susiję su techniniais 

reikalavimais,  arba apsaugos užtikrinimo nuostatomis (įskaitant ir tą žalą, kurią lėmė apsaugos priemonių nevykdymas). 

8.5. Šalis, laiku neįvykdžiusi savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį arba įvykdžiusi juos nepilnai / netinkamai, privalo 

nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško kitos Šalies pranešimo gavimo dienos, 

atlyginti nukentėjusiajai Šaliai visus su tuo susijusius tiesioginius nuostolius. 

8.6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo tada, kai jį pasirašys abi Šalys ir galioja neterminuotai.  

8.7. Klientui uždarius sąskaitą ar visas sąskaitas (jei jų daugiau kaip viena), nurodytas šio Susitarimo 2.1. punkte, ir (ar) 

bet kokiu pagrindu pasibaigus Šalių sudarytai sąskaitos tvarkymo internetu sutarčiai, banko sąskaitos sutarčiai, laikoma, 

kad tą pačią dieną nustoja galioti ir šis Susitarimas be jokio tolesnio susitarimo. 

8.8. Kiekviena iš Šalių turi teisę nutraukti šį Susitarimą bet kuriuo metu, pranešdama apie tai kitai Šaliai prieš 30 

(trisdešimt) dienų. 

8.9. Šalis gali vienašališkai nutraukti šį Susitarimą, pranešdama apie tai kitai Šaliai prieš 5 (penkias) darbo dienas, jeigu 

kita Šalis pažeidžia šio Susitarimo sąlygas. 

8.10.  Susitarimo nutraukimas nedaro įtakos Šalių teisėms ir pareigos, kurios pagal savo esmę lieka galioti nutraukus 

sutartį (šį Susitarimą). 

8.11. Šalys susitaria, kad nutraukus šį Susitarimą bet kokiu pagrindu Kliento sumokėti mokesčiai negrąžinami. 

 

9. Šalių rekvizitai ir parašai: 

 

Bankas:   

UAB Medicinos bankas   

Pamėnkalnio g. 40, LT-01114 Vilnius-1 

Juridinio asmens kodas 112027077 

PVM mokėtojo kodas LT120270716 

Elektroninio pašto adresas info@medbank.lt  

Interneto tinklalapio adresas www.medbank.lt  

 

Banko padalinio pavadinimas 

Adresas 

Tel. 

El. p.  

Klientas: 

Pavadinimas 

Buveinė   

Juridinio asmens kodas   

Tel.  

El. p.  

 

Kliento atstovas (jei šį susitarimą sudaro Kliento atstovas): 

Vardas, pavardė 

Asmens kodas  

Gyvenamoji vieta  

Tel.  

El. p.  

Įgaliojimo data, numeris: 

Banko darbuotojas 

________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė) 

________________________       A.V. 

               (parašas) 

 

 

 

_______________________________________ 

                        (vardas, pavardė, parašas) 

 

 

mailto:info@medbank.lt
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