
 

MOKĖTOJŲ TIESOGINIO DEBETO SUTIKIMŲ PAKEITIMO Į E. SĄSKAITOS 

APMOKĖJIMO AUTOMATINIU KREDITO PERVEDIMU PASLAUGĄ GAIRĖS 

Šios gairės skirtos Mokėjimo paslaugų teikėjams ir Lėšų gavėjams, inicijuojantiems ir 

vykdantiems tiesioginio debeto operacijas. 

1. SĄVOKOS 

Pakeitimo data –  Lėšų gavėjo ir Mokėtojo MPT sutarta data, kai: 

 Lėšų gavėjo naudojama tiesioginio debeto nurodymo pateikimo paslauga keičiama į E. 

sąskaitos pateikimo paslaugą,  

  Mokėtojo duoti MPT tiesioginio debeto sutikimai pakeičiami į Mokėtojo nurodymus MPT 

dėl E. sąskaitos apmokėjimo automatiniu kredito pervedimu. 

Mokėtojas – MPT klientas, atliekantis mokėjimą Lėšų gavėjui tiesioginio debeto būdu. 

Lėšų gavėjas – MPT klientas, sudaręs tiesioginio debeto paslaugos teikimo sutartį. 

Kitos dokumente vartojamos sąvokos turi reikšmes numatytas Elektroninių sąskaitų pateikimo 

mokėtojams taisyklėse. 

2. MOKĖTOJŲ TIESOGINIO DEBETO SUTIKIMŲ PAKEITIMAS Į E. SĄSKAITOS 

APMOKĖJIMO AUTOMATINIU KREDITO PERVEDIMU PASLAUGĄ 

 

1. Pakeitimas vykdomas iki 2015 m. gruodžio mėn. 31 d. 

2. Iki Pakeitimo datos Lėšų gavėjas privalo būti sudaręs E. sąskaitos teikimo sutartį su pasirinktu 

(-ais) MPT. Lėšų gavėjas apie pasirinktą (-us) MPT informuoja visus MPT, su kuriais yra sudaręs 

Tiesioginio debeto paslaugos teikimo sutartis, ne vėliau kaip 70 dienų iki Pakeitimo datos. 

3. Lėšų gavėjas Pakeitimo datą turi suderinti individualiai raštu su kiekvienu MPT, su kuriuo yra 

sudaręs Tiesioginio debeto paslaugos teikimo sutartį, ne vėliau kaip iki 2015 m. rugsėjo 1 d.  

4. Ne vėliau nei prieš 60 dienų iki Pakeitimo datos Mokėtojų MPT informuoja Mokėtojus apie 

Mokėtojų sutikimų dėl tiesioginio debeto paslaugos pakeitimą į Mokėtojų nurodymus MPT dėl E. 

sąskaitų apmokėjimo automatiniu kredito pervedimu. Iki Pakeitimo datos Mokėtojas turi teisę 

išreikšti nesutikimą su numatytais pakeitimais. Jei Mokėtojas neišreiškia prieštaravimo, laikoma, kad 

Mokėtojas sutiko su mokėjimo paslaugos pakeitimu, jei tokia pakeitimo galimybė numatyta 

Mokėtojo su MPT sudarytoje mokėjimo paslaugų teikimo sutartyje, kuri reglamentuoja tiesioginio 

debeto paslaugos teikimą. 

5. Laikotarpiu nuo Mokėtojų informavimo iki Pakeitimo datos Mokėtojų MPT ir Lėšų gavėjai, 

jei priima Tiesioginio debeto sutikimus, informuoja Mokėtojus, naujai sudarančius tiesioginio debeto 

sutikimus, apie būsimą tiesioginio debeto paslaugos pakeitimą. 

6. Sutartą dieną Mokėtojo MPT ir Lėšų gavėjas apsikeičia sąrašais Mokėtojų, atsisakiusių E. 

sąskaitos paslaugos. Po informacijos perdavimo nauji tiesioginio debeto sutikimai ir esamų 

tiesioginio debeto sutikimų nutraukimai nepriimami nei pas MPT, nei pas Lėšų gavėją. 
7. Lėšų gavėjas gali teikti E. sąskaitas Lėšų gavėjo MPT kitą MPT darbo dieną po Pakeitimo 

datos. 

8.  Po Pakeitimo datos Mokėtojo tiesioginio debeto sutikimuose nurodytos specialiosios sąlygos 

(operacijų limitai, pasirinktos mokėjimo datos (jei tokios nurodytos) ir kita) turi būti taikomas 

vykdant Mokėtojo nurodymus MPT dėl E. sąskaitos apmokėjimo automatiniu kredito pervedimu. 
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3. TIESIOGINIO DEBETO PATEIKIMO SUTARTYS TARP MPT IR LĖŠŲ GAVĖJŲ  

 Jei Lėšų gavėjas numato teikti E. sąskaitas, Lėšų gavėjas ir MPT privalo iki Pakeitimo datos 

pasirašyti esamų tiesioginio debeto  pateikimo sutarčių pakeitimus, kuriuose be kita ko būtų 

numatyta,  kad Pakeitimo datą galiojantys Mokėtojų tiesioginio debeto sutikimai pakeičiami į 

Mokėtojo nurodymus MPT dėl E. sąskaitos apmokėjimo automatiniu kredito pervedimu. 

4. PAKEITIMO PLANAS 

Veiksmai Data 

E. sąskaitos paslaugos vystymas MPT ir Lėšų gavėjų 

pusėse  

2015 03 01– 2015 09 30 

Vieša komunikacija Mokėtojams dėl paslaugos 

pakeitimo 

Ne vėliau kaip 2015 10 31 

Lėšų gavėjo sprendimas dėl E. sąskaitos paslaugos  Ne vėliau kaip 2015 09 01 

Tiesioginio debeto paslaugos teikimo sutarčių su Lėšų 

gavėjais ir Mokėtojų tiesioginio debeto sutikimų 

pakeitimai 

2015 09 30 – 2015 12 31 

 

 

 

 

 

 

 

 


