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Sąvokos suprantamos taip, kaip jos reglamentuotos Bendrosiose
mokėjimo kortelės naudojimo sąlygose ir Šiaulių banko mokėjimo
paslaugų teikimo taisyklėse, kurios skelbimas viešai Šiaulių banko
tinklalapyje www.sb.lt.

mėnesius iš eilės negauna šiame punkte nurodytų nuolatinių
pajamų iš juridinio asmens, Bankas jam vienašališkai nuo kito
mėnesio pradeda taikyti Paslaugų planą „Tradicinis“.
II. PASLAUGŲ PLANO KEITIMAS IR ATSISAKYMAS

I. PASLAUGŲ PLANŲ TAIKYMO SĄLYGOS
1.1.Paslaugų planas – tai fiziniam asmeniui rezidentui (toliau –
Klientas) skirtas Šiaulių banko (toliau – Banko) paslaugų rinkinys
už nustatytą mėnesio komisinį atlyginimą.
1.2.Banke siūlomi šie paslaugų planai: „Modernus“,
„Tradicinis“, „Maksimalus“, „Jaunimui“, „VIP“. Paslaugų
planui „Tradicinis“ gali būti taikomos nuolaidos „Senjoras“ ir
„Lojaliems“. Klientas gali pasirinkti tik vieną Paslaugų planą.
1.3.Su į Paslaugų planą įtrauktomis paslaugomis ir joms taikomu
mėnesio komisiniu atlyginimu Klientas gali susipažinti Banko
interneto svetainėje www.sb.lt.
1.4.Paslaugų planas Klientui taikomas pagal Kliento pateiktą
prašymą taikyti / netaikyti paslaugų planą (toliau – Prašymas),
pateiktą Banko padalinyje arba naudojantis Banko internetinės
bankininkystės sistema „SB linija“ (toliau - „SB linija“).
1.5.Paslaugų planą pasirinkusiam Klientui atidaroma banko
sąskaita arba Paslaugų planas susiejamas su turima banko
sąskaita Banke ir išduodama „Debit Mastercard“ mokėjimo
kortelė (jei Klientas jos neturi). Klientas taip pat gali užsisakyti
Paslaugų planą be „Debit Mastercard“ kortelės arba šią kortelę
užsisakyti vėliau.
1.6.Paslaugų planas Klientui pradedamas taikyti ne vėliau kaip
po 2 (dviejų) Banko darbo dienų nuo to laiko, kai Klientas
pateikia Bankui tinkamai užpildytą ir pasirašytą Prašymą.
1.7.Klientas, naudodamasis Paslaugų planu, įsipareigoja:
1.7.1.nenaudoti Paslaugų plano nesąžiningo ekonominės naudos
teikimo arba gavimo bei savo piniginės naudos ir (ar)
pasipelnymo iš jo tikslams;
1.7.2.nenaudoti į Paslaugų planą įtrauktų paslaugų neprotingai
dideliu mastu, t.y. neviršijant įprasto maksimalaus inicijuojamų
ir priimamų operacijų skaičiaus, pakankamo asmeninėms
reikmėms;
1.7.3.laikytis Šiaulių banko paslaugų teikimo bendrųjų taisyklių,
Šiaulių banko mokėjimo paslaugų teikimo taisyklių bei Bendrųjų
mokėjimo kortelės naudojimo sąlygų, kurios skelbiamos viešai
Banko interneto svetainėje www.sb.lt.
1.8.Bankas, nustatęs, kad Paslaugų planu Klientas naudojasi
nesąžiningai ar kitaip pažeidžia su Banku sudarytos Banko
sąskaitos ir (ar) Kortelės naudojimo sutarties sąlygas, Paslaugų
plano naudojimą Klientui gali apriboti, o vėliau ir visiškai
nutraukti. Po Paslaugų plano nutraukimo Klientas sumoka Bankui
Paslaugų įkainiuose nustatytus komisinius atlyginimus už
suteiktas paslaugas nuo momento, kai užfiksuojamas
nesąžiningas Paslaugų plano naudojimas.
1.9.Paslaugų planą „Jaunimui“ gali užsisakyti Klientas, kurio
amžius yra iki 22 metai (imtinai). Kai Klientui, naudojančiam
Paslaugų planą „Jaunimui“, sueina 23 metai, nuo kito mėnesio
pirmos kalendorinės dienos jo naudojamas Paslaugų planas
automatiškai sustabdomas ir Klientui pradedami taikyti tipiniai
Paslaugų įkainiai. Klientas gali užsisakyti kitą Paslaugų planą
pateikus Prašymą Banko padalinyje arba „SB linijoje“.
1.10.Paslaugų planą „Tradicinis“ su nuolaida „Senjorui“ gali
užsisakyti Klientas, sulaukęs 65 metų amžiaus.
1.11.Paslaugų planą „Tradicinis“ su nuolaida „Lojaliems“ gali
užsisakyti Klientas, kuris gauna arba planuoja gauti iš juridinio
asmens nuolatinių pajamų (darbo užmokestį, pensiją ar išmoką,
kurias perveda Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba,
Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos, miesto ir rajono savivaldybė ar kitos Lietuvos
Respublikos biudžetinės įstaigos). Jei Klientas, naudojantis
Paslaugų planą „Tradicinis“ su nuolaida „Lojaliems“, tris

2.1.Klientas turi teisę atsisakyti Paslaugų plano, užpildydamas
Prašymą Banke arba „SB linijoje“.
2.2.Klientas turi teisę vieną kartą per kalendorinį mėnesį
nemokamai pakeisti Paslaugų planą. Naujai pasirinkto Paslaugų
plano sąlygos ir įkainiai pradedami taikyti nuo kito mėnesio
pirmos dienos.
2.3.Bankas turi teisę keisti į konkretų Paslaugų planą įeinančių
Banko teikiamų paslaugų skaičių ir pačias paslaugas, taip pat
Paslaugų planui taikomą mėnesinį komisinį atlyginimą,
informuodamas Klientą elektroniniais kanalais, kaip tai
reglamentuota Šiaulių banko paslaugų teikimo bendrosiose
taisyklėse. Klientas, nesutinkantis su Paslaugų plano
pakeitimais, turi teisę jo atsisakyti, raštu informuodamas apie
tai Banką.
2.4.Bankas turi teisę nutraukti Paslaugų plano taikymą,
išsiųsdamas apie tai Klientui pranešimą asmeniškai raštu ir /
arba Elektroniniais kanalais, nuo šiame pranešime nurodytos
dienos, jeigu Klientas nesilaiko Šiaulių banko paslaugų teikimo
bendrųjų taisyklių, Šiaulių banko mokėjimo paslaugų teikimo
taisyklių ar Bendrųjų mokėjimo kortelės naudojimo sąlygų ir
šiame dokumente išdėstytų sąlygų arba Bankas nebetaiko vieno
ar visų Paslaugų planų.
2.5.Klientui atsisakius Paslaugų plano ar Bankui nutraukus
Paslaugų plano taikymą, Klientui pradedami taikyti Paslaugų
įkainiuose nurodyti komisiniai atlyginimai už suteiktas paslaugas
ar atliktas mokėjimo operacijas.
III. KOMISINIO ATLYGINIMO TAIKYMAS
3.1.Konkrečiam Paslaugų planui taikomas Paslaugų įkainiuose
nurodytas komisinis atlyginimas, kurį Klientas moka vieną kartą
per mėnesį – kiekvieno mėnesio paskutinę kalendorinę dieną.
Komisinis atlyginimas nurašomas tik eurais iš Kliento Prašyme
nurodytos sąskaitos, kaip tai reglamentuota Šiaulių banko
mokėjimo paslaugų teikimo taisyklėse.
3.2.Klientas, naudodamasis į Paslaugų planą įtrauktomis Banko
paslaugomis ir mokėdamas mėnesinį Paslaugų plano komisinį
atlyginimą, už šias paslaugas nemoka Paslaugų įkainiuose
nurodytų mokesčių. Paslaugoms, neįtrauktoms į Paslaugų planą,
taikomi Paslaugų įkainiuose nurodyto dydžio komisiniai
atlyginimai. Į Kliento naudojamą Paslaugų planą įtrauktų kredito
pervedimų SEPA komisiniai atlyginimai Klientui taikomi tik tuo
atveju, jeigu kredito pervedimai SEPA atliekami ne per „SB
liniją“.
3.3.Paslaugų plano komisinis atlyginimas pirmąjį Paslaugų plano
naudojimo mėnesį nurašomas proporcingai pagal faktinį
Paslaugų plano naudojimo dienų skaičių.
3.4.Jei Klientas nutraukia Paslaugų plano naudojimą
nepasibaigus kalendoriniam mėnesiui, komisinis atlyginimas
apskaičiuojamas pagal faktinį Paslaugų plano naudojimo dienų
skaičių per einamąjį mėnesį.
3.5.Jeigu Klientui be pagrindinės Kortelės yra išduotos
Papildomos kortelės, Papildomų kortelių naudotojams taikomi
Paslaugų įkainiuose nurodyti tipiniai Kortelės administravimo,
išgryninimo ir kiti komisiniai atlyginimai.
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