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Pareiga laikytis gairių ir teikti pranešimus
Šių gairių statusas
1. Šiame dokumente pateiktos pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/20101 16 straipsnį parengtos gairės.
Pagal Reglamento Nr. 1093/2010 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos ir finansų
įstaigos turi dėti visas pastangas siekdamos laikytis šių gairių.
2. Gairėse išdėstoma EBI nuomonė dėl tinkamos priežiūros praktikos Europos finansų priežiūros
institucijų sistemoje arba dėl to, kaip Sąjungos teisė turėtų būti taikoma tam tikroje srityje.
Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 4 straipsnio 2 dalyje apibrėžtos kompetentingos institucijos,
kurioms taikomos šios gairės, turėtų jų laikytis ir atitinkamai jas įtraukti į savo praktiką (pvz., iš
dalies pakeisti savo teisinę sistemą arba priežiūros procesus), įskaitant tuos atvejus, kai gairės
pirmiausia yra skiriamos įstaigoms.

Pranešimo reikalavimai
3. Pagal Reglamento Nr. 1093/2010 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos iki 13.07.2015
privalo EBI pranešti, ar laikosi arba ketina laikytis šių gairių, arba nurodyti nesilaikymo priežastis.
Jeigu kompetentingos institucijos iki šio termino nepateiks jokio pranešimo, EBI laikys, kad jos
gairių nesilaiko. Pranešimus reikėtų siųsti adresu compliance@eba.europa.eu užpildžius EBI
interneto svetainėje pateiktą formą ir įrašius nuorodą „EBA/GL/2015/01“. Pranešimus turėtų
teikti asmenys, turinys įgaliojimus pranešti apie gairių laikymąsi savo kompetentingų institucijų
vardu. Apie visus gairių laikymosi pasikeitimus taip pat būtina pranešti EBI.
4. Pranešimai bus skelbiami EBI interneto svetainėje pagal 16 straipsnio 3 dalį.

1

2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos
priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas
Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).
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Dalykas, taikymo sritis ir apibrėžtys
Dalykas ir taikymo sritis
5. Šios gairės skirtos padėti tinkamai taikyti Direktyvos 2014/92/ES 3 straipsnio 2 dalyje išdėstytus
kriterijus, kuriais kompetentingos institucijos turi remtis sudarydamos preliminarų tipiškiausių su
mokėjimo sąskaita susijusių mokamų paslaugų sąrašą.

Adresatai
6.

Šios gairės skirtos Direktyvos
kompetentingoms institucijoms.

2014/92/ES

17 konstatuojamoje

dalyje

nurodytoms

Apibrėžtys
7. Jei nenurodyta kitaip, Direktyvoje 2014/92/ES vartojami ir apibrėžti terminai šiose gairėse turi
tokią pačią reikšmę.
8. Tiksliau, su mokėjimo sąskaita susijusios paslaugos yra apibrėžtos Direktyvos 2014/92/ES
2 straipsnio 6 dalyje, kurioje nurodyta, kad tai – visos paslaugos, susijusios su mokėjimo sąskaitos
atidarymu, tvarkymu ir uždarymu, įskaitant mokėjimo paslaugas ir mokėjimo operacijas,
patenkančias į Direktyvos 2007/64/EB 3 straipsnio g punkto taikymo sritį, taip pat susitarimą dėl
kredito limito sąskaitoje ir lėšų viršijimą.

Įgyvendinimas
9. Šios gairės taikomos nuo (metai, mėnuo, diena) [1 diena nuo šių gairių vertimo paskelbimo].
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Reikalavimai dėl valstybių narių preliminarių tipiškiausių su mokėjimo
sąskaita susijusių mokamų paslaugų sąrašų
1 gairė. Paslaugų, kurias derėtų svarstyti sudarant preliminarius sąrašus, atranka
1.1. Pagal Direktyvos 2014/92/ES 3 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytą kriterijų „paslaugos,
kuriomis vartotojai dažniausiai naudojasi savo mokėjimo sąskaitos atžvilgiu“, reikėtų atsižvelgti į
toliau išvardytus veiksnius, jeigu manoma, kad sudarant sąrašą jie yra svarbūs:
a. norėdamos įvertinti naudojimosi paslaugomis lygį, kompetentingos institucijos turėtų
analizuoti bendrą vartotojų populiaciją;
b. kompetentingos institucijos turėtų analizuoti santykinį paslaugų paplitimą – jį vertinti pagal
tai, kaip dažnai šios paslaugos yra teikiamos kartu su mokėjimo sąskaita;
c. kompetentingos institucijos turėtų analizuoti naudojimosi aptariamomis paslaugomis
dažnumą; tuo tikslu, jeigu gali, atsižvelgti į tai, kokia dalis vartotojų naudojasi paslauga, ir į tai,
kiek kartų paslauga pasinaudota;
d. sąskaitos suteikimą kompetentingos institucijos turėtų laikyti paslauga.
1.2. Pagal Direktyvos 2014/92/ES 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytą kriterijų „paslaugos, dėl
kurių vartotojams susidaro daugiausia išlaidų, bendrai ir atskirai už vienetą“, reikėtų atsižvelgti į
toliau išvardytus veiksnius, jeigu manoma, kad sudarant sąrašą jie yra svarbūs:
a. analizuodamos bendrą mokesčių sumą ir mokesčius už vienetą, kompetentingos institucijos
turėtų analizuoti ne tik abu kriterijus vienu metu atitinkančias paslaugas, bet ir paslaugas, dėl
kurių vartotojai patiria daugiausia išlaidų, bendrai arba už vienetą;
b. norėdamos nustatyti vieneto išlaidas arba bendras paslaugų, kurioms gali būti nustatomi
skirtingų tipų mokesčiai, išlaidas, kompetentingos institucijos mokesčius turėtų sumuoti;
c. norėdamos nustatyti, kurios paslaugos yra tipiškiausios, kompetentingos institucijos turėtų
analizuoti, kokių išlaidų vartotojai patiria arba galėtų patirti per metus dėl naudojimosi
paslauga; geriausia būtų remtis naujausiais, 12 praėjusių mėnesių laikotarpio, duomenimis.

2 gairė. Sprendimo priėmimas sudarant preliminarius sąrašus
2.1. Sudarydamos preliminarų sąrašą, kompetentingos institucijos pirmenybę turėtų teikti toms
paslaugoms, kurios atitinka abu kriterijus (t. y. kurios patenka i 1 paveiksle pavaizduotą C laukelį).
2.2. Kadangi kriterijai nėra taikomi griežtai tik kartu, kompetentingos institucijos antru etapu taip pat
turėtų analizuoti paslaugas, kurios atitinka tik vieną iš kriterijų (t. y. kurios patenka i 1 paveiksle
pavaizduotą A arba B laukelį), ir spręsti, ar jas įtraukti į preliminarų sąrašą.
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1 paveikslas. Paslaugos ir kriterijai

A

B
C

Servicies most commonly used by consumers
Services generating highest cost for consumers

Paslaugos, kuriomis vartotojai dažniausiai
naudojasi
Paslaugos, dėl kurių vartotojams susidaro
daugiausia išlaidų

2.3. Kompetentingos institucijos kitus kriterijus turėtų taikyti tik išimties tvarka, atsižvelgdamos į
specifinius rinkos ypatumus. Taip darydamos, kompetentingos institucijos turėtų gebėti pagrįsti
taikomą metodiką, pateikti patvirtinamuosius duomenis ir nurodyti savo sprendimų motyvus.
2.4. Kompetentingos institucijos teikiamas paslaugas turėtų analizuoti kaip vieną paslaugą,
nepaisydamos to, kad paslaugų teikėjai, atsižvelgdami į tam tikrus veiksnius, pavyzdžiui,
naudojimosi kanalus arba tai, kas yra gaunantysis mokėjimo paslaugų teikėjas, mokesčius gali
diferencijuoti.

3 gairė. Atsakymo su preliminariais sąrašais pateikimas
3.1. Atsakydamos Komisijai ir EBI, kompetentingos institucijos turėtų naudoti Priede pateiktą formą.
Kompetentingos institucijos atsakymus turėtų siųsti šiais specialiais e. pašto adresais


EC-PAD-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu, ir



PAD@eba.europa.eu.

4 gairė. Patvirtinamieji duomenys ir įrodymai
4.1. Priimdamos sprendimus, kompetentingos institucijos turėtų remtis atitinkamais duomenimis.
Kompetentingos institucijos gali naudotis įvairių šaltinių duomenimis, bet šie duomenys turi būti
patikimi.
4.2. Kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti, kad gebės pateikti patvirtinamuosius duomenis,
kuriais pagrįstų kiekvieną savo sprendimą tam tikrą paslaugą įtraukti arba tam tikros paslaugos
neįtraukti į savo sąrašą.

5 gairė. Preliminarių sąrašų pateikimas
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5.1. Kompetentingos institucijos turi pateikti preliminarų sąrašą pagal Direktyvos 2014/92/ES
3 straipsnio 3 dalį iki 2015 m. rugsėjo 18 d.
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Priedas. Kompetentingos institucijos atsakymo forma
Kontaktiniai duomenys
Valstybė narė:
Kompetentinga institucija:

________________________________
________________________________

Kompetentingos institucijos kontaktinis asmuo:
Vardas, pavardė:
______________________________________
Pareigos:
_________________________________________________________________________________________
E. paštas:
______________________________________
Tel. nr.:
______________________________________
Faks. nr.:
______________________________________
Nurodykite, ar paslaugos arba vartojama terminologija yra standartizuota ir kaip (teisės aktai, sektoriaus iniciatyva, t. t.):

Formos pildymo nurodymai
1. Pateikite bent 10, bet ne daugiau kaip 20, tipiškiausių su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų sąrašą. Formoje paslaugos suskirstytos į atskirus
tipus pagal paslaugų pobūdį.
2. Kiekvienai paslaugai, įtrauktai į bent 10, bet ne daugiau kaip 20, tipiškiausių su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų sąrašą, lentelėje įterpkite po
naują eilutę.
3. Atskirai pažymėkite kiekvieną žodį arba terminą, kuris jūsų valstybėje narėje yra standartizuotas. Įrašykite termino vertimą į anglų kalbą ir terminą
oficialia jūsų valstybės narės kalba.
4. Lentelėje po atsakymo lentelėmis pateikta keletas kiekvieno tipo paslaugų pavyzdžių. Jeigu jūsų paminėta paslauga atitinka kurį nors iš pavyzdžių
arba keletą pavyzdžių, nurodykite pavyzdžio kodą (-us) skiltyje „ID kodas“. Jeigu paslauga neatitinka nė vieno iš pavyzdžių, atitinkamos skilties
„ID kodas“ nepildykite.
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5. Atkreipkite dėmesį, kad šis kodų sąrašas nėra baigtinis – jis pateiktas tik tam, kad būtų lengviau palyginti valstybių narių atsakymus.
6. Vienas paslaugos pavyzdys įrašytas tik informaciniais tikslais. Jeigu jūsų atsakymui ši paslauga netinka, išbraukite.
7. Nurodykite atitinkamus aptariamos paslaugos teikimo kanalus. Atkreipkite dėmesį, kad vienoje iš skilčių reikia nurodyti, ar paslaugoms taikomi
skirtingi įkainiai atsižvelgiant į paslaugos teikimo kanalą. Pavyzdžiui: mokestis, kurį mokėjimo paslaugų teikėjas nustato už kredito pervedimą, gali
skirtis ir priklausyti nuo to, ar klientas inicijuoja mokėjimą internetu, ar skyriuje, arba nuo to, ar pervedimas vykdomas tarp sąskaitų, turimų
skirtingų mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose, ar tarp sąskaitų, turimų to paties mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje.
8. Atkreipkite dėmesį, kad jūsų prašoma nurodyti kiekvienai paslaugai rinkoje dažniausiai taikomą praktiką ir nėra prašoma nurodyti mokesčių dydžių.

Formoje naudojamų skilčių antraščių paaiškinimai
Su mokėjimo sąskaita susijusios paslaugos (anglų kalba) – nurodykite paslaugos pavadinimą anglų kalba.
Paslaugos pavadinimas oficialia (-iomis) valstybės narės kalba (-omis) – jeigu pavadinimų yra daugiau negu vienas, nurodykite dažniausiai jūsų
valstybės jurisdikcijoje vartojamą pavadinimą. Čia reikėtų nurodyti visus aktualius terminus pagal Direktyvos 3 straipsnio 1 dalį.
Paslaugos aprašas oficialia (-iomis) valstybės narės kalba (-omis) – pateikite paslaugos aprašą. Čia reikėtų nurodyti visas esamas oficialias sąvokas
pagal Direktyvos 3 straipsnio 1 dalį.
Paslaugos aprašas (anglų kalba) – pateikite paslaugos aprašą anglų kalba.
Dažniausios mokesčių struktūros, periodiškumo, kuris dažniausiai taikomas paslaugai, aprašas ir tai, ar taikoma galimybė mokesčio nerinkti. Jeigu
reikia, atsižvelkite į dažniausiai jūsų šalyje naudojamą mokesčio struktūrą. Šiame laukelyje galite aprašyti visus papildomus mokesčių diferencijavimo
kriterijus, kurie plačiai paplitę jūsų valstybėje, pavyzdžiui, jeigu sąskaitos tvarkymo mokesčiams taikomi įvairūs kriterijai: bendras susijusių sąskaitų
paslaugos teikėjo įstaigoje likutis; sąskaitos likutis; arba kitos užsakytos paslaugos (tai tik keletas pavyzdžių). Atkreipkite dėmesį, kad mokesčių dydžių
nurodyti neprašoma. Kiekvienos struktūros išsamiai aprašyti nereikia.
Nurodykite, ar mokesčiai diferencijuojami pagal skirtingus kanalus – šioje skiltyje naudodamiesi pateiktais variantais pažymėkite jūsų valstybės narės
rinkoje dažniausiai taikomą kainų diferencijavimo pagal naudojimosi paslauga kanalus praktiką. Jeigu valstybės rinkoje taikoma mišri praktika,
paaiškinkite.
ID kodas – jeigu ši paslauga įtraukta į toliau pateiktą pavyzdžių lentelę, nurodykite atitinkamą ID kodą.
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1 tipas. Sąskaitos valdymas ir (arba) tvarkymas ir susijusios paslaugos
1. Su mokėjimo
sąskaita susijusios
paslaugos (anglų
kalba)

2. Paslaugos
pavadinimas oficialia
(-iomis) valstybės
narės kalba (-omis)

3. Paslaugos aprašas 4. Paslaugos aprašas
oficialia (-iomis)
(anglų kalba)
valstybės narės kalba
(-omis)

5. Dažniausios mokesčių
struktūros,
periodiškumo, kuris
dažniausiai taikomas
paslaugai, aprašas ir tai,
ar taikoma galimybė
mokesčio nerinkti

6. Nurodykite, ar
7.
mokesčiai
ID kodas
diferencijuojami pagal
skirtingus kanalus

Mokesčiai
diferencijuojami pagal
naudojimosi paslauga
kanalą?
ne
taip
Jei taip, kokie tai kanalai:
skyrius
internetas
mobilusis telefonas
kita: ___________
Mokesčiai
diferencijuojami pagal
naudojimosi paslauga
kanalą?
ne
taip
Jei taip, kokie tai kanalai:
skyrius
internetas
mobilusis telefonas
kita: ____________

1 tipo paslaugų „Sąskaitos valdymas ir (arba) tvarkymas ir susijusios paslaugos“ pavyzdžiai
Reguliarus mokestis už mokėjimo sąskaitos tvarkymą.
Jeigu sumokėję šį mokestį klientai gali naudotis kitomis paslaugomis (nepatirdami išlaidų), nurodykite įvairių
paslaugų, kurios jūsų rinkoje dažniausiai įeina į tvarkymo mokestį, kodus (pvz. ID kodą 4, jeigu išduodama
debeto kortelė) taip, kaip jie būtų atskleidžiami pagal Direktyvos 2014/92/ES 3 straipsnio 3 dalį.
Reguliarus mokestis, susijęs su paslaugos teikimo lygiu arba metodu (pvz., mokestis už internetinę arba
telefoninę bankininkystę)
Kitos papildomos paslaugos, pavyzdžiui išrašų kopijų teikimas, užklausos dėl likučio.

ID kodas
1

2
3
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2 tipas. Mokėjimo priemonės (kortelių ir čekių paslaugos)
1. Su mokėjimo
sąskaita susijusios
paslaugos (anglų
kalba)

2. Paslaugos
pavadinimas
oficialia (-iomis)
valstybės narės
kalba (-omis)

3. Paslaugos
aprašas oficialia (iomis) valstybės
narės kalba (-omis)

4. Paslaugos
aprašas (anglų
kalba)

5. Dažniausios
mokesčių struktūros,
periodiškumo, kuris
dažniausiai taikomas
paslaugai, aprašas ir
tai, ar taikoma
galimybė mokesčio
nerinkti

6. Nurodykite, ar
mokesčiai
diferencijuojami
pagal skirtingus
kanalus

7. ID
kodas

Mokesčiai
diferencijuojami pagal
naudojimosi paslauga
kanalą?
ne
taip
Jei taip, kokie tai
kanalai:
skyrius
internetas
mobilusis telefonas
kita: ____________
Mokesčiai
diferencijuojami pagal
naudojimosi paslauga
kanalą?
ne
taip
Jei taip, kokie tai
kanalai:
skyrius
internetas
mobilusis telefonas
kita: ____________

2 tipo paslaugų „Mokėjimo priemonės (kortelių ir čekių paslaugos)“ pavyzdžiai
Debeto kortelės išdavimas arba aptarnavimas
Kredito kortelės, įskaitant debeto korteles su atidėtojo lėšų nurašymo funkcija, išdavimas arba aptarnavimas

ID kodas
4
5
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2

Grynųjų pinigų pasiėmimas
Piniginės valiutos (banknotų ir monetų) įmokėjimas
Debeto kortelės naudojimas mokėjimams užsienyje
Debeto kortelės naudojimas gryniesiems pinigams pasiimti iš bankomatų užsienyje
Kredito kortelės naudojimas mokėjimams užsienyje
Kredito kortelės naudojimas gryniesiems pinigams pasiimti iš bankomatų užsienyje
Čekių knygelės išdavimas

6
7
8
9
10
11
12

2

Pažymėkite, jeigu mokesčiai diferencijuojami, kai naudojami kiti kanalai; tai nurodykite 6 skiltyje pasirinkdami variantą „Kita“. Pavyzdžiui, jeigu grynieji pinigai pasiimami skyriuje arba
bankomate. Taip pat nurodykite, jeigu mokesčiai diferencijuojami ir priklauso nuo bankomato tinklo, jeigu jūsų rinkoje taip yra. Prie šių mokesčių nepriskiriami mokesčiai, kuriuos
vartotojui tiesiogiai nustato bankomato paslaugos teikėjas už kiekvieną grynųjų pinigų pasiėmimo operaciją ir kuriuos vartotojas moka bankomato paslaugos teikėjui kaip papildomą
mokestį už pasiimtas lėšas.
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3 tipas. Mokėjimo paslaugos šalies viduje3
1. Su mokėjimo
sąskaita
susijusios
paslaugos (anglų
kalba)

2. Paslaugos
pavadinimas
oficialia (iomis)
valstybės
narės kalba
(-omis)

3. Paslaugos
aprašas
oficialia (iomis)
valstybės
narės kalba (omis)

4. Paslaugos aprašas (anglų
kalba)

5. Dažniausios mokesčių
struktūros, periodiškumo, kuris
dažniausiai taikomas paslaugai,
aprašas ir tai, ar taikoma
galimybė mokesčio nerinkti

6. Nurodykite, ar
mokesčiai
diferencijuojami
pagal skirtingus
kanalus

7.
ID ko
das

Mokesčiai
diferencijuojami
pagal naudojimosi
paslauga kanalą?
ne
taip
Jei taip, kokie tai
kanalai:
skyrius
internetas
mobilusis
telefonas
kita:
telefonas;
bankomatas
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3 tipas. Mokėjimo paslaugos šalies viduje
[Pavyzdys]
Credit
transfer –
SEPA (Kredito
pervedimas SEPA)

Payment transaction initiated by
the payer that enables the
transfer of funds, in euros, from
the account of the payer with a
payment services provider to the
account of the payee with a
payment services provider,
where both the providers/the
single provider is/are located
within the Single Euro Payments
Area (SEPA) (Mokėjimo
operacija, kurią inicijuoja
mokėtojas, kai lėšos eurais
pervedamos iš mokėtojo
sąskaitos mokėjimo paslaugų
teikėjo įstaigoje į gavėjo
sąskaitą mokėjimo paslaugų
teikėjo įstaigoje, kai abu
paslaugų teikėjai arba vienintelis
paslaugų teikėjas veikia
bendroje mokėjimų eurais
erdvėje)

Kai inicijuojama mokėjimo
operacija, mokėtojui gali būti
taikomas mokestis. Šis mokestis
gali skirtis ir priklausyti nuo
nurodymui duoti naudojamo kanalo.
Mokestis gali būti nerenkamas, jeigu
mokėjimo nurodymas duodamas
tam tikru kanalu (pvz., internetu,
bankomatu). Mokesčiai nėra
diferencijuojami pagal tai, kas yra
gaunantysis mokėjimo paslaugos
teikėjas.

Mokesčiai
diferencijuojami
pagal naudojimosi
paslauga kanalą?
ne
taip
Jei taip, kokie šie
3

Inicijuotos ir įvykdytos valstybėje narėje.
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kanalai:
skyrius
internetas
mobilusis
telefonas
kita:
__________
3 tipo paslaugų „Mokėjimo paslaugos šalies viduje“ pavyzdžiai
Kredito pervedimai4 - SEPA5
Kredito pervedimai – ne SEPA
Periodinių pervedimų nurodymai

ID kodas

3 tipo paslaugų „Mokėjimo paslaugos šalies viduje“ pavyzdžiai

ID kodas

13

Tiesioginis debetas (jeigu yra mokesčių, susijusių su tiesioginio debeto užsakymu)

16

14
15

Įkainiai už apmokėjimą (mokesčiai, taikomi, kai mokėjimas atliekamas, bet sąskaitoje nepakanka lėšų)
Įkainiai už neapmokėjimą (mokesčiai, taikomi, kai mokėjimas atmetamas, nes sąskaitoje nepakanka lėšų)

17

4

Jeigu įrašote kredito pervedimus, 5 skiltyje pažymėkite, ar taikomi mokesčiai diferencijuojami pagal tai, kas yra gaunantysis mokėjimo paslaugų teikėjas.

5

Kredito pervedimai pagal Reglamentą (ES) Nr. 260/2012.

18
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4 tipas. Tarptautiniai mokėjimai ir su užsienio valiuta susijusios paslaugos
1. Su mokėjimo
sąskaita susijusios
paslaugos (anglų
kalba)

2. Paslaugos
pavadinimas
oficialia (-iomis)
valstybės narės
kalba (-omis)

3. Paslaugos
aprašas oficialia (iomis) valstybės
narės kalba (-omis)

4. Paslaugos
aprašas (anglų
kalba)

5. Dažniausios
mokesčių struktūros,
periodiškumo, kuris
dažniausiai taikomas
paslaugai, aprašas ir
tai, ar taikoma
galimybė mokesčio
nerinkti

6. Nurodykite, ar
mokesčiai
diferencijuojami
pagal skirtingus
kanalus

7.
ID kod
as

Mokesčiai
diferencijuojami pagal
naudojimosi paslauga
kanalą?
ne
taip
Jei taip, kokie tai
kanalai:
skyrius
internetas
mobilusis telefonas
kita: ____________
Mokesčiai
diferencijuojami pagal
naudojimosi paslauga
kanalą?
ne
taip
Jei taip, kokie tai
kanalai:
skyrius
internetas
mobilusis telefonas
kita: ____________

4 tipo paslaugų „Tarptautiniai mokėjimai ir su užsienio valiuta susijusios paslaugos“ pavyzdžiai
Kredito pervedimai – SEPA
Kredito pervedimai – ne SEPA
Tarptautinių elektroninių lėšų pervedimų priėmimas/įskaitymas
Valiutos keitimo paslaugos
Kelionių čekiai užsienio valiuta

ID kodas
13
14
19
20
21
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5 tipas. Kredito limito sąskaitoje ir lėšų likučio viršijimo paslaugos
1. Su mokėjimo
sąskaita susijusios
paslaugos (anglų
kalba)

2. Paslaugos
pavadinimas
oficialia (-iomis)
valstybės narės
kalba (-omis)

3. Paslaugos
aprašas oficialia (iomis) valstybės
narės kalba (-omis)

4. Paslaugos
aprašas (anglų
kalba)

5. Dažniausios
mokesčių struktūros,
periodiškumo, kuris
dažniausiai taikomas
paslaugai, aprašas ir
tai, ar taikoma
galimybė mokesčio
nerinkti

6. Nurodykite, ar
mokesčiai
diferencijuojami
pagal skirtingus
kanalus

7.
ID kod
as

Mokesčiai
diferencijuojami pagal
naudojimosi paslauga
kanalą?
ne
taip
Jei taip, kokie tai
kanalai:
skyrius
internetas
mobilusis telefonas
kita: ____________
Mokesčiai
diferencijuojami pagal
naudojamosi paslauga
kanalą?
ne
taip
Jei taip, kokie tai
kanalai:
skyrius
internetas
mobilusis telefonas
kita: ____________

5 tipo paslaugų „Kredito limito sąskaitoje ir lėšų likučio viršijimo paslaugos“

ID kodas
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Kredito limito sąskaitoje paslauga6 (sąskaitos kreditas suteiktas pagal susitarimą)

22

Lėšų likučio viršijimas7 (sąskaitos kreditas suteiktas, dėl kurio nesusitarta)

23

Įkainiai už pirkinio apmokėjimą (mokesčiai, taikomi, kai mokėjimas yra atliktas, bet sąskaitoje nepakanka lėšų)
Įkainiai už pirkinio neapmokėjimą (mokesčiai, taikomi, kai mokėjimas yra atmestas, nes sąskaitoje nepakanka
lėšų)

17
18

6

Kai nurodote susitarimus dėl kredito limito sąskaitoje, 5 skiltyje nurodykite, kokie tipiniai įkainiai taikomi: už susitarimo sudarymą, už naudojimąsi galimybe, palūkanų normą
(leidžiama taikyti kelis mokesčius).
7

Kai nurodote lėšų likučio viršijimą, 5 skiltyje nurodykite, kokie tipiniai įkainiai taikomi: už naudojimąsi galimybe, palūkanų normą (leidžiama taikyti kelis mokesčius).

16

