
 

      

 
 

Paslaugų ir operacijų kainyno pokyčiai 
nuo 2021 m. lapkričio 3 d.  

 

 

Produkto pavadinimas kainyne Kaina ir/ar pavadinimas šiuo metu Kaina ir/ar pavadinimas nuo 2021-11-03 Priežastis

Banko sąskaitos* *PASTABA: Banko sąskaitos atidaromos ir aptarnavimas 

bei mokėjimai vykdomi šiomis valiutomis: EUR, AUD, 

BYN, CAD, CHF, CNY, DKK, GBP, JPY, NOK, PLN, RUB, SEK, 

USD. Sąskaitos, atidarytos kita valiuta, aptarnavimas 

galimas tik konvertavus lėšas į aukščiau nurodytą 

valiutą. Naujos sąlygos

Produkto pavadinimas kainyne Kaina ir/ar pavadinimas šiuo metu Kaina ir/ar pavadinimas nuo 2021-11-03 Priežastis

Pervedimas eurais banko viduje (Internetu)

I savo sąskaitą Nemokamai 0,40 Eur Keičiasi mokesčio dydis

Į kito kliento sąskaitą (išskyrus įmokų priėmimą) 0,20 Eur 0,40 Eur Keičiasi mokesčio dydis

Pervedimas eurais į kitą SEPA valstybės banką (Internetu)

Momentinis SEPA mokėjimo nurodymas 0,40 Eur Nauja paslauga

Paprastas SEPA mokėjimo nurodymas 0,35 Eur 0,40 Eur Keičiasi mokesčio dydis

Periodinis pervedimas (Internetu)

Į savo sąskaitą banko viduje Nemokamai 0,40 Eur Keičiasi mokesčio dydis

Į kito kliento sąskaitą banko viduje 0,20 Eur 0,40 Eur Keičiasi mokesčio dydis

Į kliento sąskaitą kitame banke 0,35 Eur 0,40 Eur Keičiasi mokesčio dydis

Įmokos už paslaugas (Internetu)
Mokėjimas už paslaugas pagal įmokų (mokesčių) šabloną 

iš kliento sąskaitos 0,20 Eur 0,40 Eur Keičiasi mokesčio dydis

Produkto pavadinimas kainyne Kaina ir/ar pavadinimas šiuo metu Kaina ir/ar pavadinimas nuo 2021-11-03 Priežastis

Pervedimas užsienio valiuta banko viduje (Internetu)

I savo sąskaitą Nemokamai 0,40 Eur Keičiasi mokesčio dydis

Į kito kliento sąskaitą 0,20 Eur 0,40 Eur Keičiasi mokesčio dydis

Produkto pavadinimas kainyne Kaina ir/ar pavadinimas šiuo metu Kaina ir/ar pavadinimas nuo 2021-11-03 Priežastis
E. sąskaitos automatinis apmokėjimas į kitą Lietuvoje 

registruotą banką (Internetu) 0,35 Eur 0,40 Eur Keičiasi mokesčio dydis

Banko sąskaitos

Kredito pervedimai SEPA

Kredito pervedimai ne SEPA

Elektroninė sąskaita

 

 
Mokėjimo paslaugų teikimo taisyklių pokyčiai  

nuo 2021 m. lapkričio 3 d.  
 

Pokyčio 
tipas 

Pokyčio santrauka Galioja dabar Galioja nuo 2021 m. lapkričio 3 d. 

 1) Panaikinta 
dalis e. sąskaitų 
informacijos ir 
pateiktos sąsa-
jos su E. sąskai-
tų teikimo 
mokėtojams 
taisyklėmis 

Taisyklėse nurodyta, kad E. sąskaitų 
teikimo mokėtojams taisyklės reg-
lamentuoja Banko ir Klientų santy-
kius ir yra sudedamoji Banko ir 
Klientų sudarytų Sutarčių dalis. 
Atitinkamai dalis taisyklių nuostatų 
detalizuojančių E. sąskaitų paslaugų 
teikimą nuo 2021.11.03 panaikina-
ma iš Taisyklių ir iki 2021.11.03 bus 
perkelta į atnaujinamas E. sąskaitų 
teikimo mokėtojams taisykles, 
bendra e. sąskaitų aptarnavimo 
tvarka nėra keičiama. 

 1.3. Be šių Taisyklių su Banko paslaugų teikimu 
susijusius santykius tarp Banko ir Kliento taip pat 
reglamentuoja Paslaugų ir operacijų kainynas 
(toliau – Kainynas), Elektroninių paslaugų teiki-
mo sąlygos,  Banko ir Kliento sudarytos Sutartys 
dėl konkrečių paslaugų teikimo, taip pat Lietuvos 
Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. 
... 1.7. Šios Taisyklės (įskaitant visus pakeitimus ir 
/ ar naujas šių Taisyklių redakcijas) yra sudeda-
moji tarp Banko ir Klientų sudarytų sutarčių dėl 
konkrečių mokėjimo paslaugų dalis. 
  

 2.4. Be Taisyklių su Banko paslaugų teikimu susiju-
sius santykius tarp Banko ir Kliento taip pat regla-
mentuoja Kainynas, Elektroninių paslaugų teikimo 
sąlygos,  E. sąskaitų teikimo mokėtojams taisyklės, 
Banko ir Kliento sudarytos Sutartys dėl konkrečių 
paslaugų teikimo, taip pat Lietuvos Respublikos 
įstatymai ir kiti teisės aktai. 
2.5. Šios Taisyklės (įskaitant visus pakeitimus ir / ar 
naujas Taisyklių redakcijas, kartu su Kainynu ir E. 
sąskaitų teikimo mokėtojams taisyklėmis) yra 
sudedamoji tarp Banko ir Klientų sudarytų Sutarčių 
dalis. 



 

      

 2) Pateikta 
patikslinta 
informaciją apie 
Taisyklių ir 
Sutarčių nuos-
tatų galiojimą, 
esant pasikeiti-
mams / nesuta-
pimams ir nu-
rodyta, kad 
Kainyne patei-
kiamas aptar-
naujamų valiutų 
sąrašas. 

 
Esant pasikeitimams / nesutapi-
mams Taisyklių nuostatos gali pa-
naikinti ar papildyti tik bendras 
Sutarčių sąlygas priklausančios nuo 
Banko teikiamų paslaugų apim-
ties. Multivaliutinės sąskaitos gali 
būti atidaromos ir pilnai aptarnau-
jamos pagal Kainyne nurodytas 
sąlygas tik tokiomis užsienio valiu-
tomis dėl kurių aptarnavimo Medi-
cinos bankas turi sutartis ir kores-
pondentines sąskaitas su kitais 
bankais. Toks valiutų sąrašas nuo 
2021.11.03 nurodomas Kainyne ir 
Mokėjimo paslaugų taisyklėse 
nurodyta, kad Kainynas yra sude-
damoji tarp Banko ir Klientų suda-
rytų Sutarčių dalis.  

1.6. Jei šių Taisyklių ir po šių Taisyklių įsigaliojimo 
tarp Banko ir Kliento sudarytų Sutarčių dėl Mo-
kėjimo paslaugų teikimo nuostatos nesutampa, 
taikomos Sutarčių nuostatos. Jei šių Taisyklių ir 
iki šių Taisyklių įsigaliojimo tarp Banko ir Kliento 
sudarytų Sutarčių dėl Mokėjimo paslaugų teiki-
mo nuostatos nesutampa, taikomos šių Taisyklių 
nuostatos. 
 1.7. Šios Taisyklės (įskaitant visus pakeitimus ir / 
ar naujas šių Taisyklių redakcijas) yra sudedamoji 
tarp Banko ir Klientų sudarytų sutarčių dėl konk-
rečių mokėjimo paslaugų dalis. 

 2.5. Šios Taisyklės (įskaitant visus pakeitimus ir / ar 
naujas Taisyklių redakcijas, kartu su Kainynu ir E. 
sąskaitų teikimo mokėtojams taisyklėmis) yra 
sudedamoji tarp Banko ir Klientų sudarytų Sutarčių 
dalis. 
... 2.7. Jei Taisyklių, Kainyno ir Sutarčių nuostatos 
nesutampa, taikomos Sutarčių nuostatos, išskyrus 
atvejus, kai Sutartyse numatytos bendros sąlygos 
priklausančios nuo Banko teikiamų paslaugų apim-
ties (pvz. pasikeitus Kainyne nurodytam Banko 
aptarnaujamų sąskaitos užsienio valiutų sąrašui, 
pagal multivaliutinės sąskaitos sutartį, sąskaitų  
atidarymas, naudojimas galimas tik Kainyne, Pas-
laugų sąlygose nurodytomis valiutomis).  

3) Nurodyta 
informacija dėl 
momentinių 
mokėjimų. 
Nebebus tei-
kiama skubių 
Kredito perve-
dimų SEPA 
paslauga  

Nuo 2021.11.03 didžioji dalis  siun-
čiamų į kitus bankus mokėjimų bus 
vykdoma SEPA momentiniais mokė-
jimais, tai yra įvyks nedelsiant. 
Skubių mokėjimų poreikio (kai 
suma viršija nustatytą limitą ar 
gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas 
nepasiekiamas momentinių mokė-
jimų paslaugai) beveik nebebus, 
todėl ši paslauga nebebus palaiko-
ma. Alternatyva momentiniam 
mokėjimui (kai nėra galimybės jo 
atlikti), be paslaugos apribojimų 
bus paprasti Kredito pervedimai 
SEPA (vykdomi kelis kartus per 
dieną nustatytu kliringo laiku). 

4.3.1. Banke inicijuoti Kredito pervedimai 
Lietuvos Respublikoje gali būti paprasti ir skubūs. 
Kredito pervedimo atlikimo būdą pasirenka 
Klientas. Jei Klientas nepasirinko Kredito perve-
dimo atlikimo būdo, laikoma, kad jis inicijavo 
paprastą Kredito pervedimą. 

4.3.1. Banke inicijuoti Kredito pervedimai 
SEPA gali būti paprasti (vykdomi kelis kartus per 
dieną nustatytu kliringo laiku),  momentiniai (vyk-
domi tik iki Kainyne nurodytos max. sumos ir tik su 
Mokėjimo paslaugų tiekėjais galinčiais aptarnauti 
tokius mokėjimus). 

4) Papildyta 
informacija dėl 
apsaugos ir 
taisomųjų 
priemonių. 
 

 10.1.1.3. Klientas, gavęs Mokėjimo priemonę, 
privalo nedelsiant imtis veiksmų, kad apsaugotų 
Personalizuotus saugumo duomenis. 
 

... 9.1.1.3. gavęs Mokėjimo priemonę, naudoda-
masis Mokėjimo paslaugomis privalo nedelsiant 
imtis veiksmų, kad apsaugotų Personalizuotus 
saugumo duomenis ir sumažintų rizikas susijusias 
su Mokėjimo paslaugų saugumu bei išvengti su 
minėta rizika susijusių galimų neigiamų pasekmių. 
Veiksmai, kurių rekomenduojama imtis Klientui 
siekiant sumažinti riziką susijusią su Mokėjimo 
paslaugų saugumu ir galimas neigiamas pasekmes 
skelbiami Banko internetiniame puslapyje adresu 
www.medbank.lt; 
9.1.2. Siekiant apsaugoti Kliento duomenis, 
lėšas nuo neteisėtos Trečiųjų asmenų veiklos, 
Klientas praradęs savo asmens tapatybę patvirti-
nantį dokumentą ar susidūręs su bet kokiais Mokė-
jimo paslaugų saugumo incidentais ar kitomis 
aplinkybėmis, dėl kurių kyla (ar tikėtinai gali kilti) 
grėsmė saugiam naudojimuisi Mokėjimo priemone 
ar Mokėjimo paslaugomis, turi pareigą apie minė-
tas aplinkybes pranešti Bankui šių Taisyklių nuro-
dytais būdais. Bankas įsipareigoja suteikti konsul-
taciją ar kitą pagalbą, būtiną Mokėjimo priemonės, 
Mokėjimo paslaugų saugumui užtikrinti. Kliento 
prašymu informacija šiame punkte nurodytais 
klausimais pateikiama nedelsiant arba ne vėliau 
kaip per 2 (dvi) Banko darbo dienas po pranešimo 
priėmimo Banke dienos. 
 

5) Atlikti kiti 
korekciniai 
pakeitimai 

Tekstas išdėstytas atnaujinta re-
dakcija, pasikeitė punktų, dalių 
vieta ir atitinkamai nuorodos į jas 
tekste. Svarbesni pasikeitimai (pa-
pildymai) Mokėjimo paslaugų tai-
syklėse išskirti raudonos spalvos 
šriftu. 

  

 

http://www.medbank.lt/

