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1. TECHNINIAI REIKALAVIMAI SISTEMAI
Norint atlikti operacijas el. bankininkystėje, būtina turėti:
✓ Kompiuterį ar išmanųjį įrenginį;
✓ Interneto ryšį;
✓ Naujausios versijos interneto naršyklę jungtis prie sistemos ( "Google Chrome“, “Mozilla
Firefox“ arba „Microsoft Edge“, „Safari“ arba „Opera“)

2. DARBO PRADŽIA
2.1. Prisijungimas prie el. bankininkystės „e.kreda“
Prie el. bankininkystės galima prisijungti per konkrečios unijos internetinį puslapį, o jei unija puslapio neturi, tai
per www.kreda.lt, taip pat suvedus https://e.kreda.lt
Prisijungimas prie e.kreda sistemos galimas trimis būdais:

✓

Mobiliuoju parašu

Norint patvirtinti savo tapatybę mobiliuoju parašu, savo mobiliajame telefone įveskite savo sPIN kodą, kurį
prireikus galite patys pasikeisti. Jei pamesite ar užblokuosite mobilųjį telefoną, niekas negalės pasinaudoti jūsų
el. tapatybe, nes ji apsaugota mobiliojo elektroninio parašo aktyvinimo slaptažodžiu. Mobilųjį elektroninį parašą
gali įsigyti pilnamečiai mobiliųjų operatorių abonentai (išankstinio mokėjimo paslaugų naudotojams mobilusis
elektroninis parašas neišduodamas), bet kuriame Jūsų mobiliojo operatoriaus salone.

✓

Smart-ID

Jungiantys „Smart-ID“ turite turėti „Smart-ID“ programėlę bei užregistruoti paskyrą savo išmaniajame
įrenginyje. Norėdami užregistruoti „Smart-ID“ savo išmaniajame telefone turite:
•
•

turėti Estijos, Latvijos ar Lietuvos Respublikos piliečio asmens kodą;
laikytis „Smart-ID“ nustatytų amžiaus apribojimų.

Atkreipiame dėmesį, kad prisijungti prie el. bankininkystės e.kreda.lt galite tik turint „Smart-ID“ o ne „Smart-ID
Basic“ vartotojo paskyrą. Daugiau informacijos apie „Smart-ID“ galite rasti https://www.smart-id.com/lt/
puslapyje.

✓

SMS žinute

Jungiantis prie el. bankininkystės SMS būdu, sistema pasiūlys jums suvesti trumpąja žinute (SMS) gautą kodą.
Šis siunčiamas kodas yra vienkartinis, todėl kiekvieną kartą jungiantis ar tvirtinant mokėjimo nurodymus,
dokumentus elektroninių paslaugų sistema Jums siųs naują kodą. SMS gaunamas kodas veiks visose šalyse,
kuriose galite gauti paprastus SMS pranešimus. Mobiliojo elektroninio parašo atveju priemonė gali neveikti kai
kuriose šalyse, todėl prieš vykstant į užsienį rekomenduojame apie tai pasitarti su savo mobilaus ryšio
operatoriumi. Abi atpažinimo priemonės dažniausiai būna aktyvuotos, todėl neveikiant vienai visada galima
naudotis kita. Atpažinimo kodas jungiantis mobiliuoju parašu, „Smart-ID“ ir SMS žinute yra tas pats.
SVARBU! Jei neprisimenate/neturite atpažinimo kodo, prašome atvykti į savo uniją sudaryti naują
Elektroninių paslaugų teikimo sutartį ir jums bus suteiktas naujas atpažinimo kodas.
Jei atstovaujate daugiau nei vieną fizinį/juridinį asmenį, prisijungę prie e.kreda sistemos viršutiniame dešiniame
kampe paspauskite ant savo vardo, ir, atsiradusiame meniu, galėsite pasirinkti asmenį, kuriam atstovaujate.
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2.1.1. Prisijungimas SMS kodu:
Pirmas žingsnis
Jungiantis prie sistemos pirmą kartą, būtina pažymėti varnele „Jungiuosi pirmą kartą“.

SVARBU! Prie e.kreda sistemos jungiantis antrą ir kitus kartus žymėti langelio „Jungiuosi pirmą kartą“
nereikia.

Antras žingsnis
Įveskite savo atpažinimo kodą. (žr. 1.1.Prisijungimas prie el. bankininkystės „e.kreda“) ir
Mobilaus telefono numerį – numerį suveskite tokiu formatu:
+370XXXXXXXX, 370XXXXXXXX arba 86XXXXXXX.
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SVARBU! Atidžiai veskite savo duomenis (atpažinimo kodą ir telefono numerį).
Neteisingai suvedus šiuos duomenis prisijungti nepavyks.
Atsiradus pranešimui "Kreipkitės į uniją" informuokite apie tai kredito uniją.

Trečias žingsnis
Paspaudę „Gauti slaptažodį“, atsiras pranešimas „Priminimas išsiųstas“ ir į savo telefoną gausite
pirmąją SMS žinutę su laikinu slaptažodžiu – 8 simbolių ilgio skaičių ir raidžių seka.

Ketvirtas žingsnis
✓
✓
✓

✓

Nuimkite varnelę šalia „Jungiuosi pirmą kartą“;
Gautą slaptažodį įveskite į atsiradusį „Įveskite slaptažodį“ lauką;
Taip pat įveskite savo asmens kodo paskutinius 4 skaičius į laukelį „Asmens kodo 4 paskutiniai skaičiai“.
Jei norite, kad sistema daugiau neprašytų suvesti asmens kodo, paspauskite laukelį šalia teksto „Įsiminkite
mane“;
Paspauskite „Tęsti prisijungimą“.
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SVARBU! Atidžiai veskite prisijungimo slaptažodį. Neteisingai suvedus slaptažodį prisijungti
negalėsite.Atsiradus pranešimui "Kreipkitės į uniją" Jums reikės atvykti į uniją bei sudaryti
naują Elektroninių paslaugų teikimo sutartį.
Prieš spausdami „Prisijungti“, būtinai nuimkite varnelę šalia „Jungiuosi pirmą kartą“.

Penktas žingsnis
Paspaudus „Prisijungti“, į jūsų telefoną ateis antroji SMS žinutė su 4 skaičių patvirtinimo kodu ir prasidės
atgalinis laiko skaičiavimas. Turėsite 90 sekundžių įvesti antrąja SMS žinute gautą 4 skaičių patvirtinimo kodą
ir spausti „Patvirtinti“.
Teisingai atlikę visus žingsnius, prisijungsite prie savo e.kreda paskyros. Prisijungus sistema paprašys jūsų
pakeisti slaptažodį.
Neteisingai slaptažodį suvedus 5 kartus prisijungimas prie e.kreda sistemos bus blokuojamas. Tokiu atveju
Jums reikės atvykti į uniją bei atblokuoti vartotoją.
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SVARBU! Jei nespėjote prisijungti per nurodytą laiką, turite jungtis iš naujo. Jungdamiesi iš naujo,
nežymėkite varnelės „Jungiuosi pirmą kartą“, naudokite savo sukurtą slaptažodį.
Slaptažodžio keitimas prisijungus pirmą kartą:

Prisijungus pirmą kartą prie e.kreda sistemos, privaloma pakeisti laikinąjį slaptažodį. Atsivėrusiame lange
reikia užpildyti sekančią informaciją:
✓ Įveskite laikinąjį slaptažodį į lauką „Galiojantis slaptažodis“ ;
✓ Lauke „Naujas slaptažodis“ įveskite naujai sugalvotą slaptažodį, kuris būtų sudarytas iš nemažiau kaip 8
ženklų, kurį sudarytu bent viena didžioji ir bent viena mažoji lotyniška raidė, bent vienas skaičius ir bent
vienas simbolis;
✓ Lauke „Pakartokite naują slaptažodį“ dar kartą įveskite sugalvotą naują slaptažodį;

✓ Suvedus naują slaptažodį spauskite „ Keisti slaptažodį“.
Kai slaptažodis bus pakeistas sėkmingai, atsiras pranešimas:

Jei, keičiant slaptažodį, sugalvotas slaptažodis neatitiks reikalavimų ar bus neteisingai pakartotas lauke
„Pakartoti naują slaptažodis“, ar neteisingas suvestas senas slaptažodis sistema parodys pranešimus:
„Neteisingas senas slaptažodis “ ar „Neteisingas naujas slaptažodis“

2.1.2. Prisijungimas SMART-ID:
Pirmas žingsnis
Norint prisijungti „Smart-ID“ mobiliąja programėle, pirmiausia reikia įsitikinti, kad naudojate „Smart-ID“, o ne
„Smart-ID Basic“ paskyrą. Jeigu naudojate „Smart-ID“, atlikite šiuos veiksmus:
✓ Atpažinimo priemonės dalyje pasirinkite „Smart-ID“;
✓ Įveskite savo teisingą atpažinimo kodą;
✓ Įveskite paskutinius 4 savo asmens kodo skaičius;
✓ Paspauskite „Įsiminti mane“ jeigu norite, kad sekantį kartą sistema neprašytų įvesti paskutinius 4
asmens kodo skaičius;
✓ Spauskite prisijungti
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Antras žingsnis

Paspaudus „Prisijungti“ jums atsiras sekantis pranešimas: „Neteisingas Jei kodai mobiliajame telefone ir
ekrane sutampa, įveskite prašomą PIN1 kodą“.

Trečias žingsnis
Mobiliojo telefono „Smart-ID“ programėlėje atsiras pranešimas, patvirtinti tapatybę. Norint patvirtinti,
spauskite „Patvirtinti“. Patvirtinus atsiras 4 skaitmenų kodas:
✓ Įsitikinkite, kad mobiliojo telefono ekrane rodomas keturių skaitmenų kontrolinis kodas (xxxx) sutampa
su keturių skaitmenų kontroliniu kodu (xxxx), kurį matote interneto naršyklės lange;
✓ Jei jie sutampa, patvirtinkite kodą „Smart-ID“ programėlėje paspausdami patvirtinimo mygtuką. Jei
nesutampa - nutraukite prisijungimą;
✓ Patvirtinus keturių skaitmenų kontrolinį kodą, mobiliojo telefono ekrane pasirodo prašymas įvesti
mobiliojo „Smart-ID“ PIN1 kodą;
✓ Įveskite teisingą PIN1 kodą (bandymų skaičius ribotas!), prisijungsite prie sistemos
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2.1.3. Prisijungimas mobiliuoju parašu:
Pažymėjus M. parašo lauką, asmuo turi įvesti Unijos suteiktą atpažinimo kodą į tam tikslui skirtą
atskirą langelį ir suvesti paskutinius 4 asmens kodo skaičius bei spausti nuorodą ,, Prisijungti“:

Pirmas žingsnis

Antras žingsnis
Sistemos lange bus pateikiamas kontrolinis kodas, kuris taip pat bus atsiųstas į asmens mobilųjį
telefoną:

Trečias žingsnis
Mobiliojo telefono ekrane atsiradus pranešimui „Prisijungimo kontrolinis kodas xxxx“:
✓ Įsitikinkite, kad mobiliojo telefono ekrane rodomas keturių skaitmenų kontrolinis kodas (xxxx) sutampa
su keturių skaitmenų kontroliniu kodu (xxxx), kurį matote interneto naršyklės lange;
✓ Jei jie sutampa, patvirtinkite kodą mobiliajame telefone paspausdami patvirtinimo mygtuką;
✓ Jei nesutampa - nutraukite prisijungimą;
✓ Prieš patvirtindami įsitikinkite, kad Jūsų mobiliojo telefono klaviatūra yra atrakinta;
✓ Patvirtinus keturių skaitmenų kontrolinį kodą, mobiliojo telefono ekrane pasirodo prašymas įvesti
mobiliojo el. parašo sPIN kodą;
✓ Įveskite teisingą sPIN kodą (bandymų skaičius ribotas!), prisijungsite prie sistemos.
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3. SISTEMOS MENIU
Sėkmingai prisijungus prie e.kreda, jus matysite meniu: ,, Apžvalga“, ,, Mokėjimai“, ,, Išrašai“, ,, Operacijų
sąrašas“, ,, Indėlių sudarymas ir nustatymai“. Šiek tiek aukščiau galite atsisiųsti jums reikiamas ataskaitas
arba patekti į elektroninius valdžios vartus.

4. APŽVALGA
Šioje skiltyje galite:
✓ Peržiūrėti visų turimų sąskaitų balansinius likučius, likučius, kuriais galima disponuoti,blokuotas ir
rezervuotas sumas sąskaitose;
✓ Peržiūrėti paskutines atliktas operacijas;
✓ Peržiūrėti vykdomas operacijas, kurios dar yra patvirtintos, tačiau operacijų statusas yra „,Vykdoma“;

Sąskaitų apžvalgos lange, paspaudus sąskaitą pasikelia naujas langas, kuriame galima formuoti sąskaitos
judėjimo istoriją už pasirinktą laikotarpį.
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5. MOKĖJIMAI
Pasirinkus nuorodą „Mokėjimai“, atsiveria langas, kuriame asmuo mato:
✓ „Tarp savo sąskaitų“ - galima atlikti mokėjimus tarp savo turimų sąskaitų unijoje;
✓ „Naujas mokėjimas“ - galima atlikti SEPA ar momentinį mokėjimą į kitą banką, uniją;
✓ „Įmokos“ - galite atlikti mokėjimus į paslaugos tiekėjo sąskaitą;
✓ „Nepasirašyti mokėjimai“ - matomi visi sukurti, tačiau darnepatvirtinti mokėjimai;
✓ „Grupinis mokėjimas“ - galima atlikti grupinį mokėjimą į skirtingas sąskaitas;
✓ „Grupinio redagavimas“ - galite redaguoti grupinį mokėjimą;
✓ „Ruošiniai“ - galima paruošti / sukurti/redaguoti/ištrinti ruošinius;
✓ „Mokėjimų įkėlimai“ - galima įkelti XML failą iš apskaitos sistemos.

5.1. Mokėjimai tarp savo sąskaitų
Pasirinkus nuorodą „Tarp savo sąskaitų“ laukelyje „Iš sąskaitų“ galite iš pateikto sąrašo pasirinkti sąskaitą, iš
kurios pageidauja atlikti mokėjimą. Laukelyje „Į sąskaitas“ pasirinkite sąskaitą, į kurią norite atlikti mokėjimą.
Laukelyje „Suma“ nurodykite pageidaujamą pervesti sumą. Toliau spauskite „Patvirtinti mokėjimą“.
Pastaba: Sistemoje galima pasirinkti tik tas sąskaitas, kurias turite atsidarę Unijoje.
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5.2. Naujas mokėjimas
Pasirinkus mokėjimą ,,Naujas mokėjimas“ galima atlikti SEPA ar momentinį (pavedimai Lietuvoje ir ES šalyse)
mokėjimą.
Pasirinkus šį mokėjimo tipą, turite užpildyti visus privalomus laukus. Jei bent vienas privalomas laukas bus
neužpildytas, mokėjimas bus atmestas (neįvykdytas). Sistemoje nurodyta, kuriuos laukus neprivaloma pildyti,
kiti laukai yra privalomi ir turi būti užpildyti.

Laukų apibūdinimas:

✓ Laukelyje ,,Ruošinys“ galima pasirinkti iš anksto sukurtą ruošinį;
✓ „Mokėtojo sąskaitos numeris“ (privalomas laukas) - pasirenkamas tos sąskaitos, nuo kurios bus
✓
✓
✓
✓
✓

✓

nurašomos lėšos bei unijos komisiniai, numeris;
„Gavėjo pavadinimas“ (privalomas laukas) - turi simbolių apribojimą. Šiame lauke galima įrašyti iki
70 simbolių;
„Gavėjo sąskaitos numeris“ (privalomas laukas IBAN formatu);
„Banko pavadinimas“ – užsipildo automatiškai, jei sąskaita suvesta teisinga;
„Suma“ – šiame lauke įrašomi tik skaičiai. Jei suma yra su centais, tuomet jie privalo būti atskirtikablelio
ženklu (,);
„Operacijų paskirtis“ (privalomas laukas) - priklausomai nuo pavedimo tikslo, privalote pažymėti vieną
iš pasirinkimų:
✓ Jei pasirenkate „Paskirtis“, kuriam galioja simbolių apribojimas, galima įrašyti iki 140 simbolių;
✓ Jei pasirenkate „Kodas“, kuriam galioja simbolių apribojimas, galima įrašyti iki 35 simbolių;
Mokėjimo tipą galite pasirinkti „Paprastas“ arba „Momentinis“ (pastarąjį galima atlikti tik tuo atveju
jei gavėjo bankas turi momentinių pavedimų galimybę.)
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✓ Pasirinkus nuorodą „Naujas mokėjimas“, galite pasirinkti mokėjimą iš ruošinių sąrašo, tuomet visi
laukai yra užpildomi automatiškai. Jeigu nėra paruošto ruošinio, tuomet pasirinkite iš kokios sąskaitos
bus atliekamas mokėjimas.
✓ Pasirinkite „Mokėjimo paskirtis“. Pagal nutylėjimą visuomet yra pažymėta laisvas tekstas.
✓ Įvedus mokėjimo duomenis, galite išsaugoti ruošinį, paspaudus „„Išsaugoti ruošinį“. Jeigu norite
išsaugoti ruošinį, laukelyje „„Ruošinio pavadinimas“ įveskite ruošinio pavadinimą.
✓ Įvedus visus duomenis, spauskite „Peržiūrėti“, vyks automatinis įvestos sumos ir pasirinktos sąskaitos
likučio patikrinimas.

5.3. Įmokos
Įmokų laukelyje galite sumokėti sąskaitas už tiekėjų teikiamas paslaugas. Prie „Mokėtojas“ laukelio pasirinkite,
iš kurios savo sąskaitos apmokėsite įmoką. Žemiau nurodykite įmokos gavėjo informaciją:
✓ „Įmokos gavėjo paieška“ - šiame laukelyje turite pasirinkti Tiekėją, už kurio paslaugas apmokate;
✓ „Vardas, pavardė ar pavadinimas“ - užsipildo automatiškai;
✓ „Sąskaitos Nr.“ - užsipildo automatiškai;
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✓ „Gavėjo bankas“ - užsipildo automatiškai;
✓ „Suma“ - šiame laukelyje privalote nurodyti mokamą sumą;
✓ Kiti laukeliai atsirandantys pagal tiekėja turi būti užpildyti privalomai.

Supildžius nurodytus duomenis, paspauskite „Peržiūrėti“ bei patvirtinkite mokėjimą kaip nurodyta aukščiau.

5.4. Nepasirašyti mokėjimai
Nepasirašytų mokėjimo skiltyje matomi visi pavedimai, kurie buvo atliekami, tačiau nepasirašyti t.y. buvo
paspaustas mygtukas „Išsaugoti ir pasirašyti vėliau“.
Pažymėjus nurodytą laukelį galima patvirtinti mokėjimą arba ištrinti.
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Paspaudus „Patvirtinti pasirinktus mokėjimus“ atsiranda laukelis su mokėjimo informacija.

Patikrinus informaciją, spauskite „Tvirtinu“ tam, kad patvirtinti mokėjimą.

5.5. Grupinis mokėjimas
Šioje skiltyje galima atlikti grupinį mokėjimą pagal iš anksto paruoštą ruošinį. „Grupinis mokėjimas“ laukelyje
pasirinkite ruošinio pavadinimą, o „Iš sąskaitos“ - sąskaitos numerį, iš kurios bus atliktas apmokėjimas.

Kaip paruošti grupinio apmokėjimo ruošinį, bus nurodyta 5.7.2 dalyje.

5.6. Grupinio redagavimas
Šiame lauke galite ištrinti

, redaguoti

arba naudoti nurodytą grupinį ruošinį

.
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5.7. Ruošiniai
Šioje skiltyje galima susikurti ruošinį bei grupinio ruošinio mokėjimą. Norint sukurti grupinį ruošinį, pirma
sukurkite paprastą ruošinį.

5.7.1. Ruošinio sukūrimas
Ruošinio kūrimas vykdomas paspaudus „Kurti ruošinį“.

Atsidarius naujam langui reikia suvesti sekančią informaciją:

✓
✓
✓
✓
✓

„Ruošinio pavadinimas“ – turi būti nurodytas ruošinio pavadinimas
„Vardas, pavardė ar pavadinimas“ – turi būti nurodytas gavėjo pavadinimas
„Sąskaitos Nr.“ – turi būti nurodytas gavėjo sąskaitos numeris
„Operacijos paskirtis“ – turi būti nurodyta „Paskirtis“ arba „Kodas“
„paskirties aprašymas“ – turi būti nurodyta pavedimo paskirtis, jei anksčiau buvo pasirinktas
„Paskirtis“
✓ „Unikalus mokėtojo kodas.“ – turi būti nurodytas gavėjo reikalaujamas kodas.
Suvedus informaciją spauskite „Išsaugoti“.
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5.7.2. Grupinio ruošinio sukūrimas
Sukūrus keletą ruošinių, galima sukurti naują grupinį ruošinį. Norint sukurti grupinį mokėjimą, pasirinkite
„Naujas grupinis ruošinys“, įrašykite grupinio ruošinio pavadinimą, pažymėkite jau sukurtus ruošinius bei
paspauskite „Sukurti“.

Kai grupinis ruošinys jau sukurtas, „Grupinis mokėjimas“ skiltyje galima atlikti grupinį mokėjimą

5.8. Mokėjimų įkėlimai
„Mokėjimų įkėlimai“ skiltyje galite įkelti XML failą iš apskaitos sistemos. Paspaudus „Įkelkite pasirinktą
rinkmeną“, atsidarys naujas langas, kuriame galėsite pasirinkti iš apskaitos sistemos atsisiųstą XML failą.
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6. IŠRAŠAI
Šiame lange galima suformuoti pasirinktos sąskaitos įvykusių operacijų išrašą už tam tikrą laikotarpį. Visų pirma
„Sąskaitos“ laukelyje pasirinkite sąskaitą, kurios išrašą norite suformuoti. Pasirinkus sąskaitą, pasirinkite
laikotarpį. Laikotarpį galite pasirinkti:

✓
✓
✓
✓

Už paskutinę savaitę;
Už paskutines 30 dienų;
Už einamąjį mėnesį;
Už praėjusį mėnesį.

Jei nei vienas iš aukščiau išvardintų laikotarpių netinka, tuomet galima pasirinkti iš kalendoriaus konkrečias
datas „nuo-iki“ (raudonai pažymėtas langelis).

Suformuotas pagal pasirinktą laikotarpį sąskaitos operacijų sąrašas (išrašas) gali būti atsisiųstas kaip Excel,
XML, PDF rinkmena arba atspausdintas.
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Operacijos išraše stulpelyje „Pajamos“ atvaizduojamos paryškintos reikšmės žalia spalva, o
„Išlaidos“, atvaizduojamos reikšmės paryškintos raudona spalva. Unijos nurašyti komisiniai, pagal
patvirtintus įkainius, atvaizduojami neparyškinta juoda spalva išrašo stulpelyje „Išlaidos“.
Norint atsisiųsti vieno mokėjimo išrašą, paspauskite strėlytę į apačią kairėje pusėje ir atsisiųskite vieno
mokėjimo pavedimo informaciją „Atsisiųsti PDF rinkmeną“

Paspaudę terminuoto indėlio sąskaitą lange matysite žemiau nurodyta informaciją:

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Sąskaitos numeris;
Sutarties pratęsimas informaciją;
Palūkanų normos dydis
Indėlio sutarties data;
Indėlio sutarties pabaiga;
Sukauptų palūkanų suma.
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Paspaudę paskolos sąskaitą lange matysite žemiau nurodytą informaciją:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Sutarties suma;
Sutarties data;
Paskolos grąžinimo terminas;
Pradelstų palūkanų suma;
Delspinigių suma;
Pradelsta kredito dalis;
Mokėtina skola iš viso;
Palūkanų dydis, %;
Paskolos likutis.

Paspaudus Kredito mokėjimo grafikas atsivers artimiausių 6 mokėjimo įmokų sumos. Pilną kredito mokėjimo
grafiką galite matyti pasirašytoje kredito sutartyje.
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7. OPERACIJŲ SĄRAŠAS
Šiame sąraše galite pamatyti vykdomas, įvykdytas, atmestas arba visas operacijas sąskaitose už pasirinktą 30
dienų, 60 dienų ar 90 dienų periodą

8. TERMINUOTO INDĖLIO SUTARTIES SUDARYMAS
Norint sudaryti terminuoto indėlio sutartį reikia pasirinkti ikonėlę „Indėlių sudarymas“ :

✓ Indėlio tipas automatiškai pasirenkama – Terminuotas indėlis;
✓ Toliau pasirenkama palūkanų išmokėjimo periodiškumas – „Termino pabaigoje“ arba „Kas mėnesį“;
✓ Pasirenkamas laikotarpis, kuriam pageidaujama sudaryti Terminuoto indėlio sutartį –
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Laikotarpis. Įrašyti galite terminą skaičiais nuo 1 iki 60 mėnesių.
Įrašoma indėlio suma
Pasirenkama indėlio valiuta - EUR
Pasirenkama, iš kokios sąskaitos atidarytos unijoje, indėlio suma turi būti pervesta į indėlio sąskaitą
– Iš sąskaitos;
Sistema automatiškai suskaičiuoja ir pateikia palūkanų normą, pagal pasirinktas sąlygas – Palūkanų
dydis;
Nurodomos sutarties pratęsimo sąlygos. Pasirenkamas indėlio pratęsimas „Su palūkanomis“, „be
palūkanų“ arba „Be pratęsimo“;
Toliau būtina susipažinti su sutarties sąlygomis ir patvirtinti, kad su sąlygomis susipažinta pažymint
laukelį „Su sąlygomis susipažinau“. Jeigu su sąlygomis nebus susipažinta, sistema neleis sudaryti
indėlio sutarties ir pateiks pranešimą:
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Patvirtinus užklausą, jeigu užklausa pateikta sėkmingai, atsiras pranešimas „Indėlis sukurtas
sėkmingai!“.

23

Sudarius sutartį galėsite pasitikrinti ar terminuotas indėlis buvo sudarytas. Tą galite padaryti apžvalgoje prie
terminuotų indėlių.
SVARBU! Sudaryti terminuotą indėlį galima prisijungus visomis atpažinimo priemonėmis (Mparašas,
„Smart-ID“, SMS). Nutraukti terminuotą indėlį dėl saugumo galima prisijungus tik Mparašu arba „SmartID“ programėle. Nutraukti terminuotą indėlį galite paspaudus dešinėje esantį mygtuką.

Paspaudus „Patvirtinti“ reikės patvirtinti indėlio uždarymą suvedus patvirtinimo kodą.

9. NUSTATYMAI
Nustatymų skiltyje galima pasirinkti viena iš žemiau išvardintų funkcijų:

✓
✓
✓
✓
✓

Keisti slaptažodį;
Blokuoti kortelę;
Pakeisti sąskaitų limitus;
Keisti sąskaitų teisių valdymą;
Atnaujinti kliento anketą.

9.1. Keisti slaptažodį
Norėdami pakeisti slaptažodį, suveskite dabartinį slaptažodį, įveskite naują ir pakartokite naują slaptažodį
papildomai. Lauke Naujas slaptažodis įvedamas naujas sugalvotas slaptažodis, kuris turi būti sudarytas iš ne
mažiau kaip 8 ženklų, kurį sudarytu bent viena didžioji ir bent viena mažoji lotyniška raidė, bent vienas skaičius
ir bent vienas simbolis. Norint pamatyti koks slaptažodis buvo vedamas galima paspausti apibrauktą mygtuką,
kad matyti koks yra suvestas slaptažodis
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9.2. Blokuoti kortelę
Mokėjimo kortelės blokavimo lauke turite pasirinkti norimą blokuoti mokėjimo kortelės sąskaitą ir paspausti
„Blokuoti kortelę“. Blokavus kortelę, naują kortelę reikia užsakyti unijoje.

9.3. Sąskaitų limitai
Prisijungus mobiliu parašu arba „Smart-ID“ sąskaitų limitų skiltyje galima patiems keisti sąskaitų limitus.
Prisijungus SMS būdu limitų dėl saugumo keisti negalima. Limitai yra priskirti kiekvienai sąskaitai atskirai:

✓ Operacijos limitas – 10,00 (10,00) reiškia, kad maksimalus vienos operacijos limitas rodo 10,00 EUR;
✓ Dienos operacijos limitas – 0,00 (10,00) parodo, kad 0,00 tai yra dienos metu panaudota suma
sąskaitoje. Suma skliausteliuose nurodo koks yra bendras dienos sąskaitos limitas;

✓ Mėnesio operacijų limitas - 0,00 (10,00) parodo, kad 0,00 tai yra mėnesio bėgyje panaudota suma
sąskaitoje. Suma skliausteliuose nurodo, koks yra bendras mėnesio sąskaitos limitas.
Prisijungus Mparašu sąskaitų limitų skiltyje atsiras mygtukas „Keisti sąskaitų limitus“.

Paspaudus „Keisti sąskaitų limitus“ atsiras laukeliai, kuriuos galima redaguoti. Pakeitus limitus į norimus,
spauskite „Keisti“. Paspaudus privalėsite patvirtinti pasirinkimą Mparašu arba „Smart-ID“.

9.4. Sąskaitų valdymas
Šioje skiltyje galima nustatyti teises asmenims sąskaitų valdymui. Pavyzdžiui, jeigu Vardenis Pavardenis yra
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Petro Petraičio sąskaitos administratorius, jis gali nustatyti sąskaitos valdymo teises Petrui Petraičiui kaip
pateikta žemiau:

✓ Jokių – vartotojas neturi jokių teisių;
✓ Peržiūrėti – suteikia teisę tik peržiūrėti turimas sąskaitas, jų likučius, atliktas operacijas, pasikeisti
Sistemos slaptažodį;

✓ Įvesti – suteikia teisę peržiūrėti turimas sąskaitas, likučius, atliktas operacijas ir sukurti mokėjimo
nurodymus, pasikeisti Sistemos slaptažodį;
✓ Patvirtinti – suteikia teisę peržiūrėti turimas sąskaitas, likučius, atliktas operacijas, sukurti mokėjimų
nurodymus, tvirtinti sukurtus mokėjimų nurodymus, sudaryti ir tvirtinti sutartis, pasikeisti Sistemos
slaptažodį.

9.5. Kliento anketa
Šioje skiltyje galite atnaujinti savo anketą. Pasirinkus „Kliento anketa“ atsivers pildymo laukas. Jums reikės
užpildyti/pakoreguoti reikalaujamą informaciją. Patvirtinus informaciją anketa bus atnaujinta, tačiau turės būti
patvirtinta unijos darbuotojo.

10.ATASKAITOS
Prisijungus prie el. bankininkystės ir paspaudus mygtuką „Ataskaitos“ galite atsisiųsti šio tipo ataskaitas:

✓ Komisinio atlygio ataskaita
✓ Pajamų ir turto deklaracija
✓ Paskolos suvestinė
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11.ELEKTRONINIAI VALDŽIOS VARTAI
Prisijungus prie el. bankininkystės, ekrano viršuje galite pasirinkti „Elektroniniai valdžios vartai“. Šioje dalyje
galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e.
paslaugas. Dalį jų galima užsisakyti pačiame portale, o jei paslauga užsakoma tik jos teikėjo tinklapyje, į jį
vartotojas nukreipiamas automatiškai.

Norimos paslaugos paieškos neužtrunka, nes svetainės struktūra sukurta taip, kad būtų nesudėtingai
suprantama naudotojui. Elektroninių valdžios vartų pagrindiniame puslapyje pateikiamos trys portalo
naudotojų grupės: „Gyventojams ", „Verslo subjektams ", „Paslaugų teikėjams ".

12.ŽINUTĖS
El. bankininkystės sistemoje taip pat galima matyti visas Unijos siunčiamas žinutes:

Žinučių modulyje galima:

✓ Rašyti pranešimus į uniją;
✓ Gauti pranešimus iš unijos;
✓ Gauti bendrus informacinius pranešimus iš unijos.
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Kuriant naują pranešimą, pasirinkite šio pranešimo temą. Iš atsiveriančio langelio pasirinkite vieną iš temų:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Mokėjimai ir Mokėjimo kortelės;
Kreditai;
Indėliai;
Elektroninė bankininkystė;
Aptarnavimo kokybė;
Pretenzija;
Kita.

Rašymo laukelyje užpildykite informaciją ir spauskite „Siųsti“ ir Unija žinutę gaus akimirksniu.
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