MOBILIOSIOS BANKININKYSTĖS PASLAUGOS APRAŠYMAS
Redakcija aktuali nuo 2015 01 01
I. SĄVOKOS
1. Bankas – AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254,
buveinės adresas – Tilžės g. 149, LT-76348, Šiauliai,
Lietuvos Respublika, duomenys įregistruoti ir saugomi VĮ
Juridinių asmenų registre. Banko elektroninio pašto adresas
kic@sb.lt, telefonas 1813, internetinė svetainė – www.sb.lt
2. Klientas - fizinis ar juridinis asmuo, sudaręs su Banku
Sutartį.
3. Mobilioji bankininkystė – tai Banko paslaugų teikimo
mobiliuoju ryšiu sistema.
4. Sutartis – tai Mobiliosios bankininkystės paslaugos teikimo
sutartis, sudaryta tarp Kliento ir Banko.
5. „SMS bankas“ – tai Banko teikiama paslauga, kuria gali
naudotis visų ryšio operatorių paslaugų naudotojai.
Sąskaitos informacija bus siunčiama Klientui užsisakius
prenumeratas apie sąskaitos informaciją automatiškai
kiekvieną kartą įvykus pasikeitimams sąskaitoje arba
pasinaudoti kitomis paslaugomis, kurios yra nurodytos
paslaugos aprašyme.
6. Nuolatinis slaptažodis – Kliento susikurtas slaptažodis.
7. Pirminis slaptažodis – Banko sugeneruotas ir Sutartyje
nurodytas skaitmeninis slaptažodis, naudojamas norint
aktyvuoti „SMS bankas“ paslaugą, kurį Klientas turi pakeisti į
Nuolatinį slaptažodį.
8. Sąskaita - Kliento Banke turima banko ar mokėjimo
kortelės sąskaita, kuri nurodyta Sutartyje, kurią Klientas turi
teisę valdyti Mobiliosios bankininkystės paslaugos pagalba.
1. SMS žinutės ir užklausos rašymo bendros taisyklės:
Slaptažodis
Tarpas
Jūsų pirminis arba sugalvotas nuolatinis
slaptažodis
2. Komandų kodai, kurie bus naudojami rašant SMS žinutes:
Komanda
Paslaugos aktyvavimas
Sąskaitos likutis
Pinigų įskaitymas į sąskaitą
Nurašymai nuo sąskaitos
Sąskaitos operacijos
Operacijos tarp sąskaitų
Įsiskolinimai bankui
Komandų sąrašas
Sąskaitos išrašas

9. „SB linija“ - Banko paslaugų teikiamų internetu sistema.
II. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šis Mobiliosios bankininkystės paslaugos aprašymas yra
neatsiejama Sutarties dalis.
2. Informacija apie naudojimąsi Mobiliosios bankininkystės
paslauga teikiama telefonu Lietuvos Respublikoje 1813, iš
užsienio - telefonu +370 41 500 739, taip pat elektoriniu
paštu kic@sb.lt.
III. „SMS BANKAS“ APRAŠYMAS
1. Mobiliosios bankininkystės paslaugos „SMS bankas“
nauda:
1.1.
Patogu – paslauga suteikia galimybę mobiliuoju
telefonu paprastai ir greitai sužinoti Banko sąskaitų,
nurodytų Sutartyje, likučius, taip pat lėšų judėjimą jose.
1.2.
Mobilu – paslauga gali naudotis visi Lietuvos
mobiliojo ryšio operatorių abonentai visame pasaulyje GSM
ryšio zonoje, nes mobilusis telefonas visur ir visada su
Jumis.
1.3.
Saugu – Bankas Jums suteikia Pirminį slaptažodį,
kurį turite pasikeisti, kai pradedate naudotis paslauga.
Niekas kitas, nežinodamas Jūsų sugalvoto slaptažodžio,
negalės sužinoti Jūsų sąskaitų duomenų.

Paslaugos kodas
Komandos kodas

Tarpas

Papildomi parametrai
Papildomi komandų
parametrai

Komandos kodai
A
BB
II
OO
TT
R
C
Q
S

Pastaba. SMS žinutės langelyje surinkus pasirinktą komandą, pranešimą siųskite tel. +370 612 45 070 (renkant numerį, būtinai reikia įvesti
šalies kodą +370). Visos užklausos rašomos ir iš Banko atsakymai pateikiami lotyniškomis raidėmis, nevartojant lietuviškų raidžių.

Dėmesio!
Slaptažodį suvedus neteisingai 5 (penkis) kartus iš eilės, blokuojamas Mobiliosios bankininkystės paslaugos teikimas. Klientas,
norėdamas atnaujinti paslaugos teikimą, turi atvykti į bet kurį Banko padalinį ir pateikti prašymą.
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1.4. Paslaugos aktyvavimas (A).
Klientas, pradėdamas naudotis ,,SMS banku“, pirmiausia turi pakeisti Pirminį slaptažodį, kuris nurodytas Sutartyje.
SMS žinutė - užklausa Pirminiam slaptažodžiui pakeisti:
SMS žinutė - užklausa
YYYYY A XXXXX
YYYYY
Pirminis slaptažodis, kuris yra nurodytas Sutartyje.
A
Slaptažodžio keitimo komanda.
XXXXX
Naujas Jūsų sugalvotas slaptažodis, kurį sudaro 4-9 skaitmenys
Užklausos pavyzdys
43215 A 54321
Atsakymo pavyzdys
Naujas slaptažodis priimtas. „SMS banko“ paslauga aktyvuota
Sekančiuose žingsniuose užsisakykite pageidaujamas komandas apie sąskaitos informaciją.

1.5. Sąskaitos likutis (B).
SMS žinutė – užklausa, norint sužinoti Banko sąskaitos, kuri nurodyta Sutartyje lėšų likutį:
SMS žinutė - užklausa
XXXXX B a
XXXXX
Jūsų nuolatinis slaptažodis.
B
Sąskaitos likučio komanda.
Sąskaitos eilės numeris (skaičius) nurodytas Sutartyje, apie kurią
a
pageidaujate gauti informaciją.
Užklausos pavyzdys
54321 B 1
Atsakymo pavyzdys
B:12.03.14 11:47 1 EUR Balansas<120.59>
1.6. Sąskaitos likučio prenumerata (BB).
SMS žinutė – užklausa, norint užsisakyti periodines ataskaitas apie Banko sąskaitos lėšų likutį:
SMS žinutė - užklausa
XXXXX BB a m
XXXXX
Jūsų nuolatinis slaptažodis.
BB
Sąskaitos likučio komanda.
Sąskaitos eilės numeris (skaičius) nurodytas Sutartyje, apie kurią
a
pageidaujate gauti informaciją.
m
Suma, kurią viršijus bus siunčiami duomenys apiesąskaitos lėšų likutį
Užklausos pavyzdys
54321 BB 1
Atsakymo pavyzdys
OK(BB)
BB:12.02.08 15:20 1 EUR Balansas<170.60>
Pastaba:
1. Informacija siunčiama kiekvieną dieną nuo 8.00 val. iki 20.00 val.
2. Informacija apie sąskaitos likutį nuo 20.00 val iki 8.00 val, pateikiama sekančią dieną nuo 8.00 val.
3. Pageidaujant gauti pranešimą konkrečiu laiku, siųskite užklausą, kurią sudaro dvi komandos raidės, papildomas ON parametras ir
laikas, pvz., 12345 II 1 ON1130.
4. Iš banko gautas pranešimas sudarytas iš Jūsų pasirinktos komandos pavadinimo, datos, laiko, sąskaitos eilės numerio, triženklio
valiutos kodo, sąskaitos likučio suma rašoma tarp ,,daugiau“ ir ,,mažiau“ ženklo, pvz., BB: 12.02.08 15:20 1 EUR Balansas<170.60>;

1.7. Informacija apie pinigų įskaitymus į Sąskaitą (I).
SMS žinutė – užklausa, norint sužinoti informaciją apie paskutines įplaukas į konkrečią Banko sąskaitą, nurodytą
Sutartyje:
SMS žinutė - užklausa
XXXXX I a n m
XXXXX
Jūsų nuolatinis slaptažodis.
I
Pinigų įskaitymo komanda.
Sąskaitos eilės numeris (skaičius) nurodytas Sutartyje, apie kurią
a
pageidaujate gauti informaciją.
n
Operacijų kiekis, kurį matysite vienoje SMS žinutėje. Šis parametras nėra
privalomas.
m
Suma, kurią viršijus bus siunčiamos žinutės apie tas paskutines įskaitymų
sumas, kurios bus ne mažesnės nei SMS žinutėje jūsų nurodytą sumą.
Užklausos pavyzdys
54321 I 1
Atsakymo pavyzdys
I:1 EUR 800.00(12.03.16) 467.00(12.02.29) 80.23 (12.02.28) 0.45(12.02.28) 69.00(12.02.28)
Pastaba. Užsisakyti ataskaitą galima ne daugiau kaip apie 5 (penkis) įskaitymus.

1.8. Pinigų įskaitymo į Sąskaitą prenumerata (II).
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SMS žinutė – užklausa, norint užsisakyti periodines ataskaitas apie įplaukas lėšų užskaitymo momentu į konkrečią
Sąskaitą, nurodyta Sutartyje:
SMS žinutė - užklausa
XXXXX II a n m
XXXXX
Jūsų nuolatinis slaptažodis.
II
Pinigų įskaitymo komanda.
Sąskaitos eilės numeris (skaičius) nurodytas Sutartyje, apie kurią pageidaujate
a
gauti informaciją.
Operacijų kiekis, kurį matysite vienoje SMS žinutėje (neįvedus šio parametro
n
sistema atsiųs pranešimą apie vieną paskutinę įplauką). Šis parametras nėra
privalomas.
Suma, kurią viršijus bus siunčiami duomenys apie tas paskutines įskaitymų
m
sumas, kurios bus ne mažesnės nei SMS žinutėje jūsų nurodytą sumą (neįvedus
šio parametro bus siunčiamos žinutės viršijus Sąskaitoje 1,45EUR sumą).
Užklausos pavyzdys
54321 II 1
Atsakymo pavyzdys
OK (II)
II: 1 EUR +10.00<110.00>www.sb.lt
Pastaba:
1. Užsisakyti ir atsisiųsti ataskaitas galima ne daugiau kaip apie 5 (penkis) paskutinius įskaitymus į Kliento sąskaitą.
2. Informacija siunčiama kiekvieną dieną nuo 8.00 val. iki 20.00 val.
3. Informacija apie įskaitymus į sąskaitą nuo 20.00 val iki 8.00 val, pateikiama sekančią dieną nuo 8.00 val.
4. Pageidaujant gauti pranešimą konkrečiu laiku, siųskite užklausą, kurią sudaro dvi komandos raidės, papildomas ON parametras ir
laikas, pvz., 12345 II 1 ON1130.
5. Iš banko gautas pranešimas sudarytas iš Jūsų pasirinktos komandos pavadinimo, sąskaitos eilės numerio, triženklio valiutos kodo,
įskaityta suma rašoma su pliuso ženklu, sąskaitos likučio suma rašoma tarp ,,daugiau“ ir ,,mažiau“ ženklo, pvz., II:2 EUR+125.05
<2500.25>;

1.9. Informacija apie nurašymus nuo Sąskaitos (O).
SMS žinutė – užklausa, norint sužinoti informaciją apie paskutinius nurašymus nuo konkrečios Sąskaitos, nurodytos
Sutartyje:
SMS žinutė - užklausa
XXXXX O a n m
XXXXX Jūsų nuolatinis slaptažodis.
O
Nurašymų nuo Sąskaitos komanda.
Sąskaitos eilės numeris (skaičius) nurodytas Sutartyje, apie kurią pageidaujate
a
gauti informaciją.
n
Operacijų kiekis, kurį matysite vienoje SMS žinutėje.
m
Suma, kurią viršijus bus siunčiami duomenys apie tas paskutines nurašymų sumas,
kurios bus ne mažesnės nei SMS žinutėje jūsų nurodytą sumą
Užklausos pavyzdys
54321 O 1
Atsakymo pavyzdys
O:1 EUR -125,05 (12.03.16) -8.19 (12.03.13) -1.00(12.03.12) -9.99(12.03.12) -150(12.03.11)
Pastaba. Užsisakyti ataskaitą galima ne daugiau kaip apie 5 (penkis) nurašymus.

1.10. Nurašymų nuo Sąskaitos prenumerata (OO).
SMS žinutė – užklausa, norint užsisakyti periodines ataskaitas apie nurašymus nuo konkrečios Sąskaitos, nurodytos
Sutartyje:
SMS žinutė - užklausa
XXXXX OO a n m
XXXXX Jūsų nuolatinis slaptažodis.
OO
Nurašymų nuo Sąskaitos komanda.
Sąskaitos eilės numeris (skaičius) nurodytas Sutartyje, apie kurią pageidaujate
a
gauti informaciją.
Operacijų kiekis, kurį matysite vienoje SMS žinutėje (neįvedus šio parametro
n
sistema atsiųs pranešimą apie vieną paskutinę įplauką). Šis parametras nėra
privalomas.
Suma, kurią viršijus bus siunčiami duomenys apie tas paskutines nurašymų sumas,
m
kurios bus ne mažesnės nei SMS žinutėje jūsų nurodytą sumą (neįvedus šio
parametro bus siunčiamos žinutės viršijus Sąskaitoje 1,45 EUR sumą).
Užklausos pavyzdys
54321 OO 1
Atsakymo pavyzdys
OK (OO)
OO:1 EUR -50.00 <250.00>www.sb.lt
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Pastaba:
1. Užsisakyti ir atsisiųsti ataskaitas galima ne daugiau kaip apie 5 (penkis) paskutinius nurašymus nuo sąskaitos.
2. Informacija siunčiama kiekvieną dieną nuo 8.00 val. iki 20.00 val.
3. Informacija apie nurašymus nuo sąskaitos nuo 20.00 val iki 8.00 val, pateikiama nuo 8.00 val.
4. Pageidaujant gauti pranešimą konkrečiu laiku, siųskite užklausą, kurią sudaro dvi komandos raidės, papildomas ON parametras ir
laikas, pvz., 12345 OO 1 ON1130.
5. Iš banko gautas pranešimas sudarytas iš Jūsų pasirinktos komandos pavadinimo, sąskaitos eilės numerio, triženklio valiutos kodo,
nurašyta suma rašoma su minuso ženklu, sąskaitos likučio suma rašoma tarp ,,daugiau“ ir ,,mažiau“ ženklo, pvz., pvz., OO:1 EUR 50.00 <250.00>;

1.11. Informacija apie Sąskaitos operacijas (T).
SMS žinutė – užklausa, norint sužinoti informaciją apie paskutines įvykdytas operacijas nuo konkrečios Sąskaitos,
nurodytos Sutartyje :
SMS žinutė - užklausa

Užklausos pavyzdys
Atsakymo pavyzdys

XXXXX T a n m
XXXXX Jūsų nuolatinis slaptažodis.
T
Sąskaitos operacijų komanda.
Sąskaitos eilės numeris (skaičius) nurodytas Sutartyje, apie kurią pageidaujate
a
gauti informaciją.
Operacijų kiekis, kurį matysite vienoje SMS žinutėje. Šis parametras nėra
n
privalomas.
m
Suma, kurią viršijus bus siunčiami duomenys apie tas paskutines operacijų sumas,
kurios bus ne mažesnės nei SMS žinutėje jūsų nurodytą sumą.
54321 T 1
T:1 EUR -125,05 (12.03.16) -8.19 (12.03.13) 17.43(12.03.13) 900(12.03.11) -8.88(12.03.08)

Pastaba. Užsisakyti ataskaitą galima ne daugiau kaip apie 5 (penkias) paskutines įvykdytas operacijas.

1.12. Sąskaitos operacijų prenumerata (TT).
SMS žinutė – užklausa, skirta užsisakyti periodines ataskaitas apie įvykdytas operacijas nuo konkrečios Sąskaitos,
nurodytos Sutartyje:
SMS žinutė - užklausa

XXXXX TT a n m
XXXXX
TT

Užklausos pavyzdys
Atsakymo pavyzdys

Jūsų nuolatinis slaptažodis.
Sąskaitos operacijų komanda.
Sąskaitos eilės numeris (skaičius) nurodytas Sutartyje, apie kurią pageidaujate
a
gauti informaciją.
Operacijų kiekis, kurį matysite vienoje SMS žinutėje (neįvedus šio parametro
n
sistema atsiųs pranešimą apie vieną paskutinę įplauką). Šis parametras nėra
privalomas.
Suma, kurią viršijus bus siunčiami duomenys apie tas paskutines operacijų sumas,
m
kurios bus ne mažesnės nei SMS žinutėje jūsų nurodytą sumą (neįvedus šio
parametro bus siunčiamos žinutės viršijus Sąskaitoje 1,45 EUR sumą).
54321 TT 1
OK (TT)
TT:1 EUR -80.00<380.46>www.sb.lt

Pastaba:
1.Užsisakyti ir atsisiųsti ataskaitas galima ne daugiau kaip apie 5 (penkias) paskutinesįvykdytas operacijas sąskaitoje.
2.Ataskaitos siunčiamos kiekvieną dieną nuo 8.00 val. iki 20.00 val.
3.Informacija apie įvykdytas operacijas sąskaitoje nuo 20.00 val iki 8.00 val, pateikiama nuo 8.00 val.
4.Pageidaujant gauti pranešimą konkrečiu laiku, siųskite užklausą, kurią sudaro dvi komandos raidės, papildomas ON parametras ir
laikas, pvz., 12345 TT 1 ON1130.
5.Iš banko gautas pranešimas sudarytas iš Jūsų pasirinktos komandos pavadinimo, sąskaitos eilės numerio, triženklio valiutos kodo,
nurašyta suma rašoma su minuso ženklu, įskaityta suma rašoma su pliuso ženklu, sąskaitos likučio suma rašoma tarp ,,daugiau“ ir
,,mažiau“ ženklo, pvz., TT:1 EUR -80.00 <380.46>;
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SMS žinutė – užklausa, norint atsisakyti periodinių ataskaitų apie pinigų įskaitymus, nurašymus apie Sąskaitų operacijas
siuntimo:
SMS žinutė - užklausa
XXXXX komandos kodas a OFF
XXXXX
Jūsų nuolatinis slaptažodis.
Komandos
Komandos kodas, kurios norite atsisakyti.
kodas
Sąskaitos eilės numeris (skaičius) pagal Sutartį, apie kurią pageidaujate gauti
a
informaciją.
OFF
Automatinio informacijos siuntimo nutraukimas
Užklausos pavyzdys
54321 II 1 OFF
Atsakymo pavyzdys
OK (II)
1.13. Operacijos tarp savo Sąskaitų (R).
SMS žinutė – užklausa, norint atlikti pinigų pervedimą tarp savo Banko Sąskaitų, nurodytų Sutartyje Šiaulių banke:
SMS žinutė - užklausa
XXXXX R
XXXXX
Jūsų nuolatinis slaptažodis.
R
Pinigų pervedimo operacija tarp savo Sąskaitų.
a1
Sąskaitos eilės numeris, iš kurios bus pervedamos lėšos.
k
Pavedimo suma.
a2
Sąskaitos eilės numeris į kurią bus įskaitytos lėšos eilės numeris.
Užklausos pavyzdys
54321 R 1 50 2
Atsakymo pavyzdys
Pavedimas įvykdytas
Pastaba: Pinigų pervedimai įmanomi tik tarp Banko sąskaitų ta pačia valiuta.

1.14. Įsiskolinimas Bankui (C).
SMS žinutė – užklausa, norint sužinoti įsiskolinimą už Banko teikiamą Mobiliosios bankininkystės paslaugą:
SMS žinutė - užklausa
XXXXX C
XXXXX
Jūsų nuolatinis slaptažodis.
C
Atsisiųsti informaciją apie įsiskolinimą Bankui už „SMS banko“ paslaugą.
Užklausos pavyzdys
54321 C
Atsakymo pavyzdys
C: Skola:0.00 EUR Komandos: 0.00 EUR Atsakymai: 0.00
Pastaba. Į šią sumą neįtraukiamas mokestis už užklausą apie įsiskolinimą

1.15. Komandų sąrašas (Q).
SMS žinutė – užklausa, norint sužinoti kokios periodinės ataskaitos - užsiprenumeruotos:
SMS žinutė - užklausa
XXXXX Q
XXXXX
Jūsų nuolatinis slaptažodis.
Q
Pateikiamas užsisakytų prenumeruotų išsiuntimo komandų sąrašas.
Užklausos pavyzdys
54321 Q
Atsakymo pavyzdys
Q: TT 1 1 5
1.16. Sąskaitos išrašas (S).
SMS žinutė – užklausa, norint sužinoti Sąskaitos, nurodytos Sutartyje išrašą:
SMS žinutė - užklausa
XXXXX S a d
XXXXX
Jūsų nuolatinis slaptažodis
S
Sąskaitos išrašas
a
Sąskaitos eilės numeris (skaičius) pagal Sutartį, apie kurią pageidaujate
gauti informaciją.
d
Išrašo dienų skaičius
Užklausos pavyzdys
54321 S 2 20
Atsakymo pavyzdys
S:2 EUR 12.02.25<0.45> -0.00(0)+ 0.00(0)<0.45>
V. MOBILIOSIOS BANKININKYSTĖS VALDYMAS PER „SB LINIJĄ“
2.

Naudojantis „SB linija“, Klientas meniu punkte „Operacijos“ -> „SMS-Bankas“ gali sudaryti Sutartį, užsisakyti
norimas komandas, pakeisti paslauga valdomas Sąskaitas arba telefono numerį.
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VI.
3. ,,SMS bankas“ informacija:
Požymiai
Mobiliojo ryšio operatoriai
Paslaugos tel. numeris
Užklausos

PAPILDOMA INFORMACIJA

„SMS bankas“
visi
+370 612 45 070
formuoja pats Klientas
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