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 _________________ 

 (kliento parašas) 
 

 
PRAŠYMAS ATSISKAITYMO MOKĖJIMO KORTELĖMIS PASLAUGOS SUTARČIAI SUDARYTI / 
PAKEISTI 

20___ m. ___________ mėn. ___ d. 
 

1. INFORMACIJA APIE PREKYBININKĄ (PILDOMA VISADA) 
JURIDINIO ASMENS PAVADINIMAS IR ĮMONĖS KODAS / VARDAS, PAVARDĖ IR ASMENS KODAS 

ATSTOVO VARDAS, PAVARDĖ, ASMENS KODAS 

SĄSKAITOS NUMERIS  ELEKTRONINIS PAŠTAS TELEFONAS 

VEIKLOS SRITIS 
 
 
 
 
 

Planuojama atsiskaitymų mokėjimo  
kortelėmis mėnesio apyvarta (Eur)  
 
Planuojama vidutinė vieno atsiskaitymo 
mokėjimo kortelėmis suma (Eur)  

 

Prekių pristatymo / paslaugų faktinio suteikimo terminai, dienomis*: 
 

     0 – 3 d. -              %                              31 – 60 d. -               % 
   4 – 14 d. -              %                            61 – 120 d. -               % 
 15 – 30 d. -              %               daugiau nei 121 d. -               % 
*Pvz. Jei parduodamas bilietas į renginį, tai faktinis suteikimas yra 
renginio įvykimo, o ne bilieto pardavimo data 

 Nauja sutartis (pildomos visos dalys); 
 Nauja prekybos vieta (pildomos 1; 2 ir 3 dalys); 
 Papildomas terminalas esamoje aptarnavimo vietoje (pildomos 1; 2 ir 3 dalys); 
 Kiti pakeitimai – ataskaitos, kontaktinė informacija ir pan. (pildomos 1 ir kitos su pakeitimu susijusios dalys); 
 Terminalo išmontavimas (nenutraukiant sutarties, pildomos 1; 2 dalys ir Papildoma informacija). 

2. INFORMACIJA APIE PREKYBOS VIETĄ (-AS) 

Nr. PREKYBOS VIETOS PAVADINIMAS PREKYBOS VIETOS 
ADRESAS (su pašto kodu) 

DARBO 
LAIKAS 

KONTAKTINIS 
ASMUO TELEFONAS 

1.      

2.      

3.      

3. DUOMENYS APIE TERMINALUS (kortelių skaitytuvus) 
Nr. TERMINALO TIPAS TERMINALŲ KIEKIS PREKYBOS VIETOS KOMUNIKACIJOS 
1.  Stacionarus   

 Nešiojamas  
 Su kasos įranga susietas   

2.  Stacionarus   
 Nešiojamas  
 Su kasos įranga susietas  

3.  Stacionarus   
 Nešiojamas  
 Su kasos įranga susietas  

SU TERMINALO NUOMA SUSIJUSI 
INFORMACIJA: 

Įmonė, teikianti Prekybininkui Terminalų paslaugas:  
 
 

Terminalo (-ų) modelis: 
PLANUOJAMA NAUDOTI SU KASOS 
ĮRANGA SUSIETĄ TERMINALĄ  
(pildoma tik jeigu planuojama naudoti su kasos 
įranga susietą terminalą) 

Naudojama kasos programinė įranga:  
 
Įmonė, aptarnaujanti prekybininko kasos (-ų) sistemą (-as): 
 
 

LĖŠŲ ĮSKAITYMO Į SĄSKAITĄ BŪDAS (gali 
būti pasirinktas tik vienas būdas) 

 Pagal atsiskaitymo bylą 
 Pagal Terminalą 
 Pagal Prekybos vietą 
 Pagal Prekybininką 
 Pagal kortelių grupę 
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Papildoma informacija: 
 
 
 
 
 
 

 
Sutikimas/patvirtinimas: 
- patvirtinu, kad prašyme nurodyti duomenys yra teisingi, ir suprantu, jog nepateikus visos prašyme nurodytos informacijos ar pateikus neteisingą 

informaciją ar nuslėpus svarbią informaciją, būtiną priimti sprendimui suteikti prašyme nurodytą paslaugą, „Swedbank“, AB (toliau – Bankas) turi teisę 
nesuteikti prašomos paslaugos, arba vienašališkai neteismine tvarka nutraukti šio prašymo pagrindu sudarytą sutartį; 

- sutinku, kad asmenys, tvarkantys mano duomenis (kredito įstaigos bei kitos finansų įstaigos, valstybės registrai ir kitos įmonės, įstaigos ir 
organizacijos), paprašius pateiktų Bankui turimus duomenis apie mane, mano įsipareigojimus (taip pat ir nevykdomus įsipareigojimus), sandorius ir kitą 
informaciją būtiną sprendimo suteikti prašyme nurodytą paslaugą priėmimui ir sutarties vykdymo kontrolei, bei laikytis Bankui privalomų teisės aktų 
reikalavimų; 

- patvirtinu, kad su „Banko klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo bendrosiomis sąlygomis“ ir „Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis“ susipažinau ir su 
jomis sutinku bei žinau, kad su galiojančiomis šių dokumentų redakcijomis galiu susipažinti Banko klientų aptarnavimo padaliniuose ir Banko svetainėje 
internete; 

- Įmonės atstovas/klientas, kuris yra fizinis asmuo, pasirašęs šį prašymą, patvirtina, kad yra informuotas apie savo teisę susipažinti su Banko tvarkomais 
jų asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, 
kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys. 

 
TARPININKO ĮRAŠAI 
Prašymą priėmusio Tarpininko darbuotojo vardas, pavardė, parašas ir data: 
  

KOMISINIAI MOKESČIAI  
(nustatyto dydžio suma (jeigu nustatyta) ir procentinis dydis nuo atsiskaitymo kortele sumos) 
 

„Swedbank“, AB išleistomis kortelėmis -                         % ir          EUR 

Kitų ES bankų išleistomis vartotojo kortelėmis -             % ir           EUR 

Kitų ES bankų išleistomis verslo kortelėmis -                 % ir           EUR 

Kitų ne ES bankų išleistomis kortelėmis -                       % ir           EUR 

 

PAPILDOMA INFORMACIJA: 
 
 
 
 
 
 

 


	Sutikimas/patvirtinimas:

	fill_1: 
	fill_31: 
	fill_32: 
	fill_33: 
	ELEKTRONINIS PAŠTAS: 
	TELEFONAS: 
	VEIKLOS SRITIS: 
	Nauja sutartis pildomos visos dalys: Off
	Nauja prekybos vieta pildomos 1 2 ir 3 dalys: Off
	Papildomas terminalas esamoje aptarnavimo vietoje pildomos 1 2 ir 3 dalys: Off
	toggle_4: Off
	Terminalo išmontavimas nenutraukiant sutarties pildomos 1 2 dalys ir Papildoma informacija: Off
	PREKYBOS VIETOS PAVADINIMAS1: 
	PREKYBOS VIETOS ADRESAS su pašto kodu1: 
	DARBO LAIKAS1: 
	KONTAKTINIS ASMUO1: 
	TELEFONAS1: 
	PREKYBOS VIETOS PAVADINIMAS2: 
	PREKYBOS VIETOS ADRESAS su pašto kodu2: 
	DARBO LAIKAS2: 
	KONTAKTINIS ASMUO2: 
	TELEFONAS2: 
	PREKYBOS VIETOS PAVADINIMAS3: 
	PREKYBOS VIETOS ADRESAS su pašto kodu3: 
	DARBO LAIKAS3: 
	KONTAKTINIS ASMUO3: 
	TELEFONAS3: 
	Stacionarus: Off
	fill_18: 
	Nešiojamas: Off
	fill_20: 
	toggle_8: Off
	fill_21: 
	Stacionarus_2: Off
	fill_22: 
	Nešiojamas_2: Off
	fill_24: 
	toggle_11: Off
	fill_25: 
	Stacionarus_3: Off
	fill_26: 
	Nešiojamas_3: Off
	fill_28: 
	toggle_14: Off
	fill_29: 
	toggle_15: Off
	toggle_16: Off
	toggle_17: Off
	toggle_18: Off
	toggle_19: Off
	Papildoma informacija: 
	fill_5: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	fill_44: 
	fill_444: 
	fill_45: 
	fill_4555: 
	PAPILDOMA INFORMACIJA: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text11: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Dropdown121: [ ]
	Dropdown122: [ ]
	Dropdown123: [ ]
	Dropdown124: [ ]
	Dropdown126: [ ]
	Dropdown12: [ ]
	Dropdown127: [ ]
	Dropdown128: [ ]
	Dropdown129: [ ]
	Text2: 
	Text2588: 


