MOKĖJIMO SĄSKAITOS SUTARTIS NR. <MOKĖJIMO SĄSKAITOS NUMERIS>

<2015-11-23>

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas, juridinio asmens kodas 121215587 (toliau – Bendrovė), buveinės adresas J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius, ir
Klientas
Vardas, pavardė / Juridinio asmens
< VARDAS PAVARDĖ / JURIDINIO ASMENS PAVADINIMAS
>
pavadinimas
Fizinio / Juridinio asmens kodas
< ASMENS / JURIDINIO ASMENS KODAS
>
Kuriam atstovauja (pildoma, kai šią sutartį pasirašo Kliento atstovas)
Vardas, pavardė < VARDAS PAVARDĖ
Gyvenamos vietos / Buveinės adresas
Adresas korespondencijai
El. paštas

>

Asmens kodas < ASMENS KODAS

< GYVENAMOSIOS VIETOS / BUVEINĖS ADRESAS
<

ELEKTRONINIS @ PAŠTO ADRESAS

>
>

>

Telefonas <TELEFONO NUMERIS PRADŽIA + >

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudaro šią Mokėjimo sąskaitos sutartį (toliau – Sutartis).
I. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Bendrovė Kliento vardu atidaro mokėjimo sąskaitą, kurios numeris: < SĄSKAITOS NUMERIS
> (toliau – Sąskaita).
1.2. Sutartis nustato Sąskaitos atidarymo, tvarkymo, mokėjimo operacijų, įskaitant operacijų naudojantis „Mano finansai“ paskyra, vykdymo
sąlygas, tvarką, įkainius, Bendrovės ir Kliento teises bei pareigas, vykdant Sutartį bei kitas sąlygas.
1.3. Sutarties neatskiriamomis sudėtinėmis dalimis yra Mokėjimo paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (toliau – Bendrosios taisyklės) ir Sutarties
priedas „Specialiosios mokėjimo paslaugų teikimo „Mano finansai“ paskyroje ir paslaugų teikimo vietoje sąlygos“ (toliau – Priedas).
II. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
2.1. Bendrovė įsipareigoja:
2.1.1. atidaryti Sąskaitą Kliento vardu;
2.1.2. vykdyti mokėjimo operacijas Bendrosiose taisyklėse nustatyta tvarka;
2.1.3. nustatyta tvarka teikti Klientui informaciją apie Sąskaitą ir įvykdytas mokėjimo operacijas.
2.1.4. vykdyti Sutartimi nustatytus įsipareigojimus ir laikytis Bendrųjų taisyklių.
2.2. Bendrovė turi teisę Bendrąsias taisykles, įskaitant kainyną, keisti Bendrosiose taisyklėse nustatyta tvarka.
2.3. Klientas įsipareigoja:
2.3.1. nedelsdamas pranešti Bendrovei apie klaidingai įvykdytas mokėjimo operacijas ir prarastas atpažinimo priemones;
2.3.2. užtikrinti, kad „Mano finansai“ paskyroje Kliento vardu naudotųsi tik Kliento Sutartyje nurodyti asmenys;
2.3.3. atstovą supažindinti su jam suteiktomis „Mano finansai“ paskyroje teisėmis ir limitais;
2.3.4. apmokėti už pagal Sutartį suteiktas paslaugas ir įvykdytas mokėjimo operacijas Bendrosiose taisyklėse nustatytomis sąlygomis pagal kainyne
nurodytus įkainius;
2.3.5. vykdyti Sutartimi nustatytus įsipareigojimus ir laikytis Bendrųjų taisyklių.
III. KITOS NUOSTATOS
3.1. Klientas, pasirašydamas Sutartį, patvirtina tai, kad iki Sutarties sudarymo gavo ir susipažino su Sutartyje nurodytų paslaugų teikimo sąlygomis
(Bendrosiomis taisyklėmis), šios sąlygos su Klientu buvo aptartos individualiai ir jam paaiškintos, Klientas jas suprato, šios sąlygos Klientui yra
priimtinos. Klientas taip pat patvirtina, kad gavo Sutarties, įskaitant Bendrąsias taisykles ir kainyną, egzempliorių.
3.2. Pasirašydamas šią Sutartį Klientas sutinka, kad jo asmens duomenys mokėjimo paslaugų teikimo tikslu būtų tvarkomi Lietuvos Respublikos
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. Klientas patvirtina, kad yra supažindintas su Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatyme nustatytomis teisėmis, įskaitant teisę nesutikti, kad Bendrovė tvarkytų jo asmens duomenis.
3.3. Sutartis įsigalioja tą dieną, kai ją pasirašo Šalys ir, jei Klientas yra juridinis asmuo ir jo steigimo dokumentuose nurodyta, kad turi antspaudą,
Klientas ją patvirtina antspaudu. Sutartis galioja neterminuotai.
3.4. Šalis turi teisę nutraukti Sutartį Bendrosiose taisyklėse nustatyta tvarka.
3.5. Klientas, pasirašydamas Sutartį, patvirtina, kad su visomis Sutarties sąlygomis susipažino, jas suprato, visos Sutarties sąlygos yra aiškiai
išdėstytos ir suprantamos ir su jomis, įskaitant Bendrąsias taisykles, sutinka.
3.6. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
IV. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI
Bendrovė
<
>
________________________
(Vardas, pavardė, parašas)

Klientas
________________________
(Vardas, pavardė, parašas, jei reikia ir A. V.)

Sutinku, kad Bendrovė tvarkytų ir (ar) naudotų mano asmens duomenis, išskyrus asmens kodą, tiesioginės rinkodaros tikslu. Taip pat sutinku, kad Bendrovė ar jos paskirti
asmenys kreiptųsi į mane paštu, telefonu, elektroniniu paštu, kad informuotų apie Bendrovės teikiamas paslaugas, naujienas, sužinotų mano nuomonę apie paslaugas:
Taip
Ne

____________________________
(Kliento / Kliento atstovo parašas)

