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1. Sutarties objektas 

 
1.1. Ši Internetinės bankininkystės sutartis reguliuoja tik iš šios Sutarties kylančius santykius tarp 

Kliento, Naudotojo ir įmonės „ConnectPay“: 

1.1.1. Naudotojo paskyros atidarymą įmonėje „ConnectPay“;  

1.1.2. Naudotojo paskyros ir susijusių Paskyrų/Sąskaitų valdymą;  

1.1.3. operacijų atlikimą Naudotojo paskyroje ir susijusiose Kliento Paskyrose/Sąskaitose per 

Elektroninius kanalus, įskaitant Mokėjimo Operacijų vykdymą. 

1.2. Nebent Sutartyje nurodyta kitaip, laikoma, kad šią Sutartį pasirašęs asmuo (t.y. taikoma įgaliotam 

Kliento atstovui, pasirašiusiam Specialiąją Sutarties dalį; Naudotojas) turi teisę valdyti visas 

įmonėje „ConnectPay“ Kliento atidarytas Paskyras/Sąskaitas per Naudotojo paskyrą, įskaitant ir 

Paskyras/Sąskaitas, kurias įmonė „ConnectPay“ atidarys Klientui ateityje, kai ši Sutartis įsigalios. 

1.3. Siekiant išvengti abejonių, ši Sutartis yra neatskiriama Bendrųjų sąlygų dalis ir turi būti suprantama 

bei aiškinama kartu su Bendrosiomis sąlygomis. 

1.4. Sutartis įsigalioja ir neapibrėžtam laikotarpiui tampa teisiškai įpareigojančiu dokumentu tarp 

Kliento, Naudotojo ir įmonės „ConnectPay“ po to, kai Klientas ir Naudotojas pareiškia sutikimą 

naudotis Internetine bankininkyste, ir sutinka su dokumente numatytomis prievolėmis. 

1.5. Ši Sutartis sudaroma su kiekvienu Kliento įgaliotu Naudotoju, kuris Kliento vardu naudosis 

Naudotojo paskyra. 

2. Sutartyje vartojamos sąvokos:  

 
2.1. “Sutartis” reiškia šią Internetinės bankininkystės sutartį, įskaitant ir jos Specialiąją dalį. 

2.2. “Elektroniniai kanalai” reiškia įmonės „ConnectPay“ nurodytas ir Kliento arba Naudotojo pasirinktas 

ir/arba naudojamas priemones ir būdus, kurie įgalina Klientą/Naudotoją įmonės „ConnectPay“ 

paslaugomis naudotis nuotoliniu būdu (pvz.: per internetinę bankininkystę). 

2.3. “Asmens tapatybės patvirtinimo priemonės” reiškia prisijungimo vardą, registracijos slaptažodį, 

įmonės „ConnectPay“ duodamą vienkartinį slaptažodį (kodą) arba kitus tapatybės patvirtinimo 

būdus, pateiktus Klientui Naudotojo tapatybei patvirtinti. 

2.4. “Vienkartinis slaptažodis” reiškia unikalų vieną kartą galiojantį slaptažodį, kuris naudojamas vietoje 

Kliento/Naudotojo parašo, ir yra skirtas Kliento/Naudotojo asmens tapatybei bei įmonei 

„ConnectPay“ Elektroniniais kanalais siųstų Nurodymų patvirtinimui. 

2.5. „Bendrosios sąlygos“ reiškia bendrąsias sąlygas, kurios reguliuoja visus santykius tarp Klientų ir 

įmonės „ConnectPay“, publikuotas įmonės „ConnectPay“ internetinėje svetainėje. 

2.6. Kitos Sutartyje esančios sąvokos, prasidedančios didžiosiomis raidėmis, atitinka sąvokas, 

išdėstytas Bendrosiose sąlygose ir Mokėjimo paslaugų sąlygose, kurios yra patalpintos įmonės 

„ConnectPay“ internetinėje svetainėje. 

 

3. Naudotojo paskyros atidarymas  

 
3.1. Norint atidaryti ir valdyti Naudotojo paskyrą, Klientas turi sutikti su Bendrosiomis sąlygomis ir turi 

būti užregistruotas Internetinės bankininkystės sistemoje.  

3.2. Naudotojo paskyra gali būti sukurta tik fiziniam asmeniui. Todėl, jei Klientas yra juridinis asmuo 

arba fizinis asmuo veikiantis per atstovą, atstovo teisė veikti Kliento vardu ir sukurti Naudotojo 

paskyrą turi būti suteikta vadovaujantis Bendrosiose sąlygose išdėstyta procedūra. Klientas gali 

nustatyti skirtingas teises atskiriems įgaliotiems asmenims (Naudotojams) Naudotojo paskyros 

naudojimo ir Sąskaitos lėšų valdymo atžvilgiu. Skirtingos teisės gali būti nustatomos Specialiojoje 

Sutarties dalyje. Šiame skirsnyje minimi asmenys turi visas teises ir atsakomybes, kurias ši Sutartis 

priskiria Klientui. Klientas gali pridėti papildomus Naudotojus pagal įmonės „ConnectPay“ 

instrukcijas pateikdamas prašymą Internetinės bankininkystės sistemoje.  

3.3. Naudotojui draudžiama turėti daugiau nei vieną Naudotojo paskyrą Internetinės bankininkystės 

sistemoje. 

https://www.connectpay.com/
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3.4. Atidarant Naudotojo paskyrą, Kliento Paskyros/Sąskaitos susiejamos su Naudotojo paskyra. 

Klientas, įmonei „ConnectPay“ teikdamas Nurodymą, gali pasirinkti konkrečią Paskyrą/Sąskaitą, 

kurioje bus vykdomas Nurodymas. 

3.5. Naudotojas, atsidaręs Naudotojo paskyrą ir prisijungęs per Asmens tapatybės patvirtinimo 

priemones, turi teisę Elektroniniais kanalais atlikti nurodytus veiksmus Kliento vardu: 

3.5.1. teikti Nurodymus įmonei „ConnectPay“ dėl Paslaugų teikimo; 

3.5.2. gauti ir peržiūrėti Sąskaitų išrašus; 

3.5.3. teikti pranešimus ir juos gauti iš įmonės „ConnectPay“; 

3.5.4. kitus veiksmus ir operacijas, susijusias su įmonės „ConnectPay“ Paslaugomis, kurios gali 

būti atliktos Elektroniniais kanalais.  

4. Įmonės „ConnectPay“ teisės ir prievolės: 

 
4.1. Atsižvelgiant į tai, kad Klientas ir Naudotojas yra identifikuoti, įmonė „ConnectPay“ leidžia 

Naudotojui naudotis nuotoliniu būdu teikiamomis Paslaugomis Kliento vardo, jei prisijungimo prie 

Naudotojo paskyros metu buvo naudojamos teisingos Asmens tapatybės patvirtinimo priemonės. 

Nurodymai, prašymai, pastabos, kurias Kliento vardu per Elektroninius kanalus pateikia Naudotojas 

arba kiti atlikti veiksmai yra atskirai patvirtinami atitinkamomis Asmens tapatybės patvirtinimo 

priemonėmis. 

4.2. Tinkamai vykdyti Kliento vardu veikiančio Naudotojo Nurodymus, pateiktus per Naudotojo paskyrą, 

remiantis Bendrosiomis sąlygomis ir Mokėjimo paslaugų sąlygomis, jeigu: 

4.2.1. Naudotojo pateikti Sąskaitos operacijų Nurodymai atitinka Sutarties sąlygas, Bendrąsias 

sąlygas, Mokėjimo paslaugų sąlygas ir kitus įmonės „ConnectPay“ nustatytus 

reikalavimus; 

4.2.2. Sąskaitoje yra pakankamai lėšų pateiktam Nurodymui vykdyti ir nuskaičiuoti Mokestį už 

Nurodymo vykdymą pagal įmonės „ConnectPay“ patvirtintus įkainius (išskyrus atvejus, 

kai Šalys susitaria kitaip); 

4.2.3. Sąskaitoje esančios lėšos nėra areštuotos arba teisės disponuoti Sąskaitos lėšomis nėra 

suvaržytos kitais būdais; 

4.2.4. nėra kitokių teisinių arba tarp įmonės „ConnectPay“ ir Kliento sudarytoje Paslaugų 

sutartyje išvardytų ribojimų dėl Kliento pateikto Nurodymo ir kai įmonė „ConnectPay“ turi 

teisę arba įsipareigoja vykdyti Nurodymus, kad pervestų lėšas į Kliento Sąskaitą. 

4.2.5. Klientas įsipareigoja neviršyti Mokėjimo operacijų limito, kurį įmonė „ConnectPay“ 

nustato konkrečiai Asmens tapatybės patvirtinimo priemonei arba kurį pasirenka 

Klientas. 

4.3. Įmonė „ConnectPay“ įsipareigoja duoti Naudotojui patarimus dėl naudojimosi Naudotojo paskyra. 

Įmonė „ConnectPay“ turi teisę įrašinėti telefoninius pokalbius tarp Įmonės „ConnectPay“ ir 

Naudotojo, kai Klientas paprašo užblokuoti Naudotojo paskyrą ir Sąskaitą bei prieigą prie nuotolinių 

paslaugų arba atblokuoti prieigos teises. Pokalbių įrašai yra laikomi įkalčiais galimuose ginčuose 

tarp įmonės „ConnectPay“ ir Kliento. 

 

5. Kliento ir Naudotojo teisės ir pareigos: 

 
5.1. Klientas ir Naudotojas turi šias pagrindines pareigas: 

5.1.1. laikytis Sutartyje pateiktų reikalavimų; 

5.1.2. užtikrinti, kad nuotoliniu būdu prie Naudotojo paskyros priskirta Asmens tapatybės 

patvirtinimo priemone prisijungia tik Naudotojas ir tik jis naudojasi Naudotojo paskyra bei 

Sąskaita. 

5.1.3. prisiimti visas pareigas, kylančias naudojantis Naudotojo paskyra ir Sąskaita, jeigu 

nuotolinio prisijungimo prie Naudotojo paskyros metu ir teikiant Nurodymą naudojamos 

atitinkamos Kliento Asmens tapatybės patvirtinimo priemonės; 

5.1.4. užtikrinti įmonės „ConnectPay“ suteiktų Asmens tapatybės patvirtinimo priemonių 

saugumą, neužrašinėti Asmens tapatybės patvirtinimo priemonių duomenų ant kartu su 

jomis laikomų daiktų ir neleisti tretiems asmenims gauti prieigą ir/arba jomis disponuoti; 

https://www.connectpay.com/
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5.1.5. mokėti mokesčius įmonei „ConnectPay“ už Asmens tapatybės patvirtinimo priemonių 

išdavimą ir pakeitimą, už Elektroniniais kanalais pateiktų Nurodymų vykdymą, už kitas 

įmonės „ConnectPay“ suteiktas Paslaugas ir užtikrinti, kad Sąskaitoje yra pakankamai 

lėšų Nurodymams įvykdyti. 

5.1.6. informuoti įmonę „ConnectPay“ nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas, jei 

Specialiojoje Sutarties dalyje nurodyti duomenys pasikeičia. Šio reikalavimo nesilaikymo 

atveju, Klientas negali kelti pretenzijų ir prieštaravimų, kad įmonės „ConnectPay“ 

veiksmai, atlikti paskutinių Kliento pateiktų duomenų pagrindu, neatitinka Sutarties arba 

, kad Klientas negavo pranešimo su šia informacija ir/arba negalėjo prisijungti prie 

Naudotojo paskyros ir valdyti Sąskaitos bei teikti Nurodymų. 

5.1.7. Internetinės bankininkystės sistemoje teisingai teikti prašymą pridėti papildomus 

Naudotojus pagal įmonės „ConnectPay“ instrukcijas. 

6. Asmens tapatybės patvirtinimo priemonių įsigijimas, naudojimas, modifikavimas ir blokavimas 

 
6.1. Įmonė „ConnectPay“, Naudotojas ir Klientas sutinka, kad įmonės „ConnectPay“ Naudotojui ir 

Klientui suteiktos Asmens tapatybės patvirtinimo priemonės turi būti naudojamos patvirtinti 

Kliento ir Naudotojo tapatybes bei veiksmus, atliktus naudojantis Elektroniniais kanalais. Jeigu 

nuotolinio prisijungimo prie Naudotojo paskyros metu buvo naudojamos tinkamos Asmens 

tapatybės patvirtinimo priemonės, Kliento tapatybė yra laikoma patvirtinta. Elektroniniais kanalais 

Kliento pateikti Nurodymai gali būti vykdomi tik tada, kai jie yra patvirtinami Vienkartiniu 

slaptažodžiu. Elektroniniais kanalais įmonei „ConnectPay“ pateikti ir Asmens tapatybės 

patvirtinimo priemonėmis patvirtinti Nurodymai visais atvejais laikomi lygiais Kliento 

pasirašytiems, įmonei „ConnectPay“ pateiktiems Nurodymams. 

6.2. Naudotojas ir Klientas turi naudotis įmonės „ConnectPay“ paslaugomis Elektroniniais kanalais, 

prisijungiant prie įmonės „ConnectPay“ Internetinės bankininkystės sistemos, įmonės 

„ConnectPay“ nurodytu adresu. Įmonė „ConnectPay“ atpažįsta Naudotoją ir Klientą pagal Klientui 

suteiktus prisijungimo duomenis, registracijos slaptažodį ir Vienkartinį slaptažodį. Prisijungimo 

duomenys Klientui suteikiami pasirašius Sutartį ir galioja visą Sutarties galiojimo laiką. 

6.3. Naudotojas ir Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Asmens tapatybės patvirtinimo priemonės bus 

žinomos tik Specialiojoje dalyje nurodytam Naudotojui ir nei Klientas, nei šia sutartimi įgaliotas 

Naudotojas neatskleis šių duomenų tretiems asmenims.  

6.4. Jei Naudotojas pameta mobilųjį telefoną į kurį SMS žinute siunčiamas Vienkartinis slaptažodis, 

įtariant, kad juo gali neteisėtai naudotis tretieji asmenys, Klientas arba Naudotojas įsipareigoja 

nedelsiant pateikti įmonei „ConnectPay“ prašymą užblokuoti prieigą prie Paslaugų, Naudotojo 

paskyros ir Sąskaitos. Prašymas gali būti pateiktas žodžiu, telefonu +44 7480 549333. Pateikiant 

prašymą Klientas ar Naudotojas privalo nurodyti savo vardą ir pavardę, asmens kodą ir telefonu 

atsakyti į Saugos klausimą, kuris naudojamas Klientui atpažinti ir nurodyti priežastį, kodėl yra 

blokuojamos aukščiau paminėtos prieigos. Įmonė „ConnectPay“ turi teisę reikalauti papildomos 

informacijos, siekdama nustatyti prašymą teikiančio asmens tapatybę. Įmonė „ConnectPay“ 

blokuoja prieigas prie Paslaugų, Naudotojo paskyros ir Sąskaitos gauto prašymo pagrindu. 

6.5. Įmonė „ConnectPay“ turi teisę užblokuoti prieigą prie nuotoliniu būdu teikiamų Paslaugų: 

6.5.1. jeigu įmonė „ConnectPay“ buvo informuota apie Asmens tapatybės patvirtinimo 

priemonių praradimą ar jų atskleidimą tretiems asmenims, arba yra pagrįstas pagrindas 

manyti, kad Asmens tapatybės patvirtinimo priemonės galėjo tapti arba tapo žinomos 

(prieinamos) tretiems asmenims; 

6.5.2. jeigu SMS žinute siunčiamas Vienkartinis slaptažodis neteisingai suvedamas 5 (penkis) 

kartus prieš naudojantis įmonės „ConnectPay“ paslaugomis. 

6.6. Prieiga prie Paslaugų, Naudotojo paskyros ir Sąskaitos atblokuojama Klientui ar Naudotojui 

pateikus tinkamai pasirašytą raštišką prašymą, siunčiamą adresu clientcare@connectpay.com. 

Įmonė „ConnectPay“ turi teisę atsisakyti atblokuoti prieigą, jeigu yra pagrindo manyti, kad 

užblokavimo priežastis dar nedingo. Jeigu prieiga prie Paslaugų, Naudotojo paskyros ir Sąskaitos 

buvo užblokuota įmonės „ConnectPay“ iniciatyva, prieiga atblokuojama tik tada, kai, įmonės 

„ConnectPay“ nuomone, nėra priežasties prieigai užblokuoti. 

https://www.connectpay.com/
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6.7. Įmonė „ConnectPay“ nėra atsakinga už Kliento nuostolius, kylančius dėl užblokuotos prieigos prie 

Paslaugų ir atblokavimo, jeigu įmonė „ConnectPay“ veikė pagal Taisykles ir procedūrą, pateiktą 

Sutartyje, Bendrosiose sąlygose ir Mokėjimo paslaugų sąlygose. 

 

7. Mokesčiai 

 
7.1. Klientas įmonei „ConnectPay“ už Paslaugas, atliktas Elektroniniais kanalais turi sumokėti pagal tuo 

metu galiojančiame Kainoraštyje nurodytus Mokesčių įkainius.  

7.2. Kliento įmonei „ConnectPay“ mokėtini Mokesčiai turi būti mokami pagal procedūrą, nurodytą 

Bendrosiose sąlygose, Mokėjimo paslaugų sąlygose, Paslaugos atlikimo dieną arba vykdant 

Mokėjimo operaciją, jeigu nenurodyta kitaip. 

 

8. Atsakomybė 

 
8.1. Iš dalies Šalių atsakomybė nėra reglamentuojam šia Sutartimi. Šalių atsakomybė yra reguliuojama 

Bendrųjų sąlygų ir Mokėjimo paslaugų sąlygų bei kitų Paslaugų sutarčių, sudarytų tarp Šalių. 

8.2. Įmonės „ConnectPay“ atsakomybė nustatyti Naudotojo ar Kliento tapatybę apima tik Asmens 

tapatybės patvirtinimo priemonių, suteiktų Naudotojui ir Klientui, tikrinimą. 

8.3. Naudotojui ir Klientui draudžiama atlikti bet kokius veiksmus su Asmens tapatybės patvirtinimo 

priemonėmis ar leisti tretiems asmenims atlikti su jomis veiksmus, kuriais siekiama pakeisti, 

sutrikdyti ar kitaip paveikti Elektroniniais kanalais įmonės „ConnectPay“ teikimas Paslaugas 

(operacijas). Tokių modifikacijų ar bandymų modifikuoti atveju, įmonė „ConnectPay“ yra 

atleidžiama nuo atsakomybės, kylančios iš šios Sutarties vykdymo. 

8.4. Šalys neturi teisės perleisti šioje Sutartyje nurodytų prievolių tretiems asmenims prieš tai negavus 

kitos Šalies sutikimo raštu, išskyrus atvejus kai to reikalauja įstatymai. 

8.5. Įmonė „ConnectPay“ nėra atsakinga, jeigu Asmens tapatybės patvirtinimo priemonės, kurias 

pasirenka Naudotojas ar Klientas, neveikė arba neveikė tinkamai, Naudotojas ar Klientas neturėjo 

techninės įrangos, programinės įrangos ar kitos įrangos arba įrangos gedimo atveju. 

8.6. Įmonė „ConnectPay“ nėra atsakinga, jeigu Klientas negali naudotis Paslaugomis nuotoliniu būdu 

per Elektroninius kanalus dėl telekomunikacijų tinklo gedimų arba jeigu dėl telekomunikacijų tinklo 

gedimų informacija yra prarandama, iškreipiama ir t.t. 

8.7. Vykdant Elektroniniais kanalais Kliento vardu Naudotojo pateiktą Nurodymą, kuris neatitinka 

Kliento pateikto spausdintinio Nurodymo išrašo, Šalys turi spręsdamos ginčą vadovautis 

Elektroniniais kanalais pateiktu Nurodymu ir jame nurodyta informacija. 

8.8. Klientas arba Naudotojas yra kartu arba atskirai atsakingas už Sutarties nevykdymą arba 

netinkamą Sutarties vykdymą. Šioje Sutartyje įgalioti asmenys įsipareigoja tinkamai vykdyti visas 

prievoles, kurias pagal šią Sutartį prisiima Klientas.  

8.9. Įmonė „ConnectPay“ nėra atsakinga, jeigu Naudotojas ar Klientas negalėjo patekti į trečios šalies 

išorinį tinklapį dėl telekomunikacijų tinklo gedimų, kurių nekontroliuoja įmonė „ConnectPay“ arba 

Kliento atpažinimo duomenys, įmonės „ConnectPay“ perduoti trečiai šaliai buvo prarasti arba 

iškreipti dėl tokių gedimų. 

8.10. Įmonė „ConnectPay“ nėra atsakinga trečių šalių teikiamas paslaugas, produktus ir jų kokybę, 

trečios šalies elektroninės sistemos gedimus Klientui ar Naudotojui bandant ją pasiekti arba už 

mokėjimus už trečios šalies prekes ar paslaugas, įsigytas naudojantis įmonės „ConnectPay“ 

elektroninėmis paslaugomis. Įmonė „ConnectPay“ nenagrinės pretenzijų dėl trečiųjų asmenų 

elektroninių sistemų, jų produktų ir paslaugų. Tokios pretenzijos turi būti teikiamos tiesiogiai 

tretiems asmenims. 

 

9. Sutarties galiojimas, keitimas ir nutraukimas  

9.1. Sutartis pradeda galioti jos pasirašymo dieną ir galioja neribotą laiką. 

9.2. Sutartis laikoma pasibaigusia, jeigu Klientas atšaukia Naudotojo teises prieigai prie Naudotojo 

paskyros. 

9.3. Sutartis gali būti keičiama arba papildoma raštu, bendru abiejų Šalių sutarimu. Šalys gali keisti arba 

papildyti Sutartį sudarydamos atskirą susitarimą, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.  

https://www.connectpay.com/
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9.4. Sutartis gali būti nutraukta vienos iš Šalių, pagal Bendrosiose sąlygose aprašytą procedūrą. 

Sutartis automatiškai nustoja galioti tą pačią dieną, kai nutraukiamos visos Sąskaitą 

aptarnaujančios sutartys, sudarytos su įmone „ConnectPay“. 

 

10. Ginčų sprendimas ir taikomi įstatymai 

10.1. Pretenzijų peržiūrėjimą ir ginčų sprendimą reguliuoja Bendrosios sąlygos.  

10.2. Šiai Sutarčiai taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.  

 

11. Kitos Sutarties sąlygos 

11.1. Šalys sutinka, kad visi įmonės „ConnectPay“ tvarkomi Asmens duomenys yra apdorojami pagal 

įmonės „ConnectPay“ Privatumo politiką ir Lietuvos Respublikos įstatymus.  

11.2. Šalys turi komunikuoti, siųsti ir gauti pranešimus Bendrosiose sąlygose nurodytu būdu. 

11.3. Kiti reikalai, Šalių teisės ir prievolės, kurios gali būti svarbios tinkamam šios Sutarties vykdymui ir 

kurios nėra aprašytos šiame dokumente, yra reguliuojamos Bendrųjų sąlygų, Mokėjimo paslaugų 

sąlygų ir/arba tarp Šalių sudarytų Paslaugų sutarčių. 

 

12. Baigiamosios nuostatos 

12.1. Jeigu Klientas yra vartotojas, įmonė „ConnectPay“ įsipareigoja sudaryti šią Sutartį arba atidėti jos 

sudarymą ne ilgesniam nei 10 (dešimties) Darbo dienų laikotarpiui nuo tos dienos, kai gaunamas 

Kliento (vartotojo) prašymas, reikalingi dokumentai ir informacija. 

12.2. Šalys pareiškia, kad Sutarties pasirašymo metu nežino jokių aplinkybių, kurios galėtų apriboti Šalių 

teisę sudaryti šią Sutartį arba Šalims uždraustų tai daryti. Klientas ir Naudotojas pareiškia, kad 

visos Sutarties sąlygos yra aiškios, o Sutarties sudarymo pasekmės - suprantamos. 

12.3. Klientas ir Naudotojas, pasirašydami Sutartį pareiškia, kad susipažino ir laikysis Bendrųjų sąlygų, 

Mokėjimo paslaugų sąlygų, Kainoraščio ir kitų dokumentų, kurie gali būt aktualūs Klientui dėl 

Sutarties vykdymo ir kurie yra neatsiejama šios Sutarties dalis.  

12.4. Šalys sutinka, kad pasirašius šią Sutartį, bus laikoma, jog ankstesni susitarimai, reguliuojantys 

santykius tarp Šalių dėl Kliento naudojimosi elektroninėmis Paslaugomis yra nutraukti ir, ginčo 

atveju, Šalys vadovausis vėliausiu susitarimu, sudarytu tarp Šalių ir reguliuojančiu jų santykius. 

12.5. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 

 

 

 

 

  

https://www.connectpay.com/
https://www.connectpay.com/


 
 

 

Puslapis7 | 
7 

 

www.connectpay.com 
 

Specialioji Internetinės bankininkystės sutarties dalis 
Įsigaliojimo data:  

 
Klientas pripažįsta, kad atidžiai perskaitė ir sutinka sudaryti Sutartį su visomis jos neatskiriamomis dalimis, 
t.y.: 
 
a. Bendrosiomis sąlygomis; 
b. Mokėjimo paslaugų sąlygomis; 
c. Privatumo politika; 
d. Aplikacijų programavimo sąsajos (API) taisyklėmis; 
e. Technine specifikacija. 
 
Aukščiau nurodytus dokumentus galima rasti čia: https://connectpay.com/ 

1. Šalių rekvizitai 

1.1. Įmonė „ConnectPay“  
 

Pavadinimas UAB „ConnectPay“ 

Įmonės kodas 304696889 

Adresas  Algirdo g. 38, Vilnius, Lietuva 

Licencija 2018 m. sausio 16d. Lietuvos Banko valdybos 
išduota Elektroninių pinigų įstaigos licencija Nr. 24. 

Reguliatorius Lietuvos Bankas, juridinio asmens kodas 188607684, 
adresas: Gedimino pr. 6, Vilnius, Lietuva, el. pašto 
adresas: info@lb.lt, telefono numeris. +370 5 268 05 
01, www.lb.lt 

Atstovas Verslo vystymo direktorius Mangirdas Šapranauskas 

 
1.2. Klientas 
 

Įmonės pavadinimas arba vardas ir pavardė  

Įmonės kodas arba asmens kodas  

Adresas  

Atstovas  

Atstovavimo pagrindas  

2. Informacija apie savininko įgaliotą atstovą Naudotojo paskyrai valdyti (Naudotoją) 

Naudotojo Nr.  
 

Vardas, pavardė:  Asmens dokumento 
numeris: 

Gimimo data: 

    

3. Naudotojo teisės ir limitai 

Gali įvesti tik 
mokėjimo 
nurodymus 

Vienos operacijos 
sumos limitas, EUR  

Dienos limitas, 
EUR 

Mėnesio limitas, 
EUR 

Yra Sutarties 
administratorius 

    TAIP 

 
4. Parašai 
 

Įmonė „ConnectPay“ Klientas 

  

 

https://www.connectpay.com/
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