SUTARTIS DĖL NAUDOJIMOSI MAINIBAN SISTEMA
(SĄSKAITŲ TURĖTOJAMS)

1. Ši Sutartis sudaroma tarp Kliento ir Paysera LT. Šia Sutartimi Paysera LT suteikia Klientui galimybę
naudotis MainIBAN sistema, pasiekiama adresu MainIBAN.com, kurioje jis gali susieti savo telefono
numerį su savo Atsiskaitomąja sąskaita.

2. Pagrindinės Sutarties sąvokos
2.1. Paysera LT – „Paysera LT“, UAB (juridinio asmens kodas 300060819, buv. Mėnulio g. 7, Vilnius),
kuri administruoja MainIBAN sistemą.
2.2. Sutartis – Sutartis dėl naudojimosi MainIBAN sistema.
2.3. MainIBAN sistema – sistema, kurioje Klientai gali susieti savo telefono numerį tik su savo
atsiskaitomąja sąskaita, o Mokėjimo paslaugų teikėjai gauti Kliento duomenis, reikalingus mokėjimo
operacijai įvykdyti.
2.4. Klientas – fizinis ar juridinis asmuo, besinaudojantis MainIBAN sistema.
2.5. IBAN (angl., international bank account number) — tai tarptautinis banko sąskaitos numerio
formatas, pagal kurį mokėjimo paslaugų teikėjai įskaito lėšas į gavėjo sąskaitą. Jis naudojamas
atliekant tarptautinius ir vietinius pinigų pervedimus.
2.6. Atsiskaitomoji sąskaita – Kliento sąskaita banke, kredito unijoje, elektroninių pinigų ar kitoje
finansų įstaigoje, į kurią Klientas gali gauti atsiskaitymus ir kuri sudaryta IBAN formatu.
2.7. Mokėjimo paslaugų teikėjas – mokėjimo paslaugas teikianti finansų įstaiga, kuri Mokėtojo vardu
vykdo mokėjimo nurodymą Gavėjui.
2.8. Mokėtojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris inicijuoja mokėjimą iš savo sąskaitos.
2.9. Gavėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuriam yra skirtas mokėjimas.

3. MainIBAN sistema ir jos veikimas
3.1. MainIBAN sistema leidžia Klientui susieti savo telefono numerį su savo Atsiskaitomąja sąskaita.
3.2. Toks sąskaitos ir telefono numerio susiejimas leidžia Klientui gauti mokėjimą į savo
Atsiskaitomąją sąskaitą Mokėtojui nurodžius vien gavėjo (Kliento) telefono numerį.
3.3. Kad susietų savo telefono numerį su Atsiskaitomąja sąskaita, Klientas turi užsiregistruoti
MainIBAN sistemoje, pateikti savo duomenis (Sutarties 4 d.), taip pat patvirtinti savo telefono numerį.
Sąskaita gali būti susieta ir perdavus savo duomenis bei pateikus sutikimą savo Mokėjimo paslaugų
teikėjui.

3.4. Telefono numeris patvirtinamas į jį siunčiant aktyvavimo kodą trumpąja žinute. Gautas kodas turi
būti suvedamas MainIBAN sistemoje arba pas savo Mokėjimo paslaugų tiekėją.
3.5. Duomenys mokėjimo nurodymo įvykdymui Mokėjimo paslaugų teikėjui teikiami saugiu,
užšifruotu kanalu per Paysera LT ir Mokėjimo paslaugų teikėjo sąsają.
3.6. Prisijungusių prie MainIBAN sistemos Mokėjimo paslaugų teikėjų sąrašą galite rasti čia:
www.MainIBAN.com

4. Renkami duomenys
4.1. Klientas, susiedamas savo telefono numerį ir Atsiskaitomąją sąskaitą MainIBAN sistemoje turi
pateikti šiuos savo duomenis:
4.1.1. fizinis asmuo: vardas, pavardė, gimimo data (neprivaloma), pilietybė ir/ar rezidavimo šalis,
telefono numeris, Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, sąskaitos palaikoma/os valiuta/os (jeigu
nenurodyta, laikoma, kad Atsiskaitomoji sąskaita palaiko tik eurus);
4.1.2. juridinis asmuo: juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono numeris,
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, sąskaitos palaikoma/os valiuta/os.
4.2. Duomenų pateikimas yra būtinas šios Sutarties tinkamam vykdymui ir mokėjimo nurodymų pagal
telefono numerį vykdymui.

5. Duomenų tvarkymo tikslas, saugojimo terminas
5.1. Kliento duomenys renkami ir tvarkomi šiuo tikslu: asmens mokėjimo sąskaitos susiejimas
su mobilaus telefono numeriu. Duomenų tvarkymo pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant
įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas.
5.2. Duomenys sistemoje saugomi iki kol Klientas išregistruoja juos iš MainIBAN sistemos (dalykinių
santykių su asmeniu pabaiga).

6. Duomenų gavėjai
6.1. Payera LT įsipareigoja pateikti Kliento duomenis Mokėjimo paslaugų teikėjui, susiejusiam savo
sistemą su MainIBAN sistema. Duomenys teikiami mokėjimo nurodymo įvykdymo Klientui tikslais.
6.2. Mokėjimo paslaugų teikėjas Kliento duomenis gali atvaizduoti Mokėtojo sąskaitos išraše ir / ar
mokėjimo patvirtinimo lange prie išsiunčiant mokėjimą.
6.3. MainIBAN sistema taip pat sudaro galimybę patikrinti, ar konkretus telefono numeris yra susietas
su kokia nors Atsiskaitomąja sąskaita (nenurodant konkrečios Atsiskaitomosios sąskaitos ar kitų
išsamių duomenų).

7. Kliento teisės ir pareigos
7.1. Klientas, naudodamasis MainIBAN sistema, turi:
7.1.1. pateikti tikslius MainIBAN sistemos prašomus duomenis;
7.1.2. laiku atnaujinti pasikeitusius savo duomenis;
7.1.3. naudotis MainIBAN sistema sąžiningai, nenaudoti MainIBAN sistemos neteisėtai veiklai;
7.1.4. naudotis MainIBAN sistema tik savo vardu.
7.2. Klientas turi teisę:
7.2.1. bet kada atsieti telefono numerį nuo Atsiskaitomosios sąskaitos, pakeisti Atsiskaitomosios
sąskaitos ir/ar telefono numerio susiejimą;
7.2.2. bet kada atnaujinti duomenis, juos pakeisti, ištrinti, ištaisyti;
7.2.3. bet kada išsiregistruoti iš MainIBAN sistemos.
7.3. Klientas Paysera LT tvarkomus Kliento duomenis mato MainIBAN sistemoje todėl gali pats juos
keisti, ištaisyti; taip pat pateikti atnaujintus duomenis savo Mokėjimo paslaugų teikėjui. Klientas,
keisdamas susieto telefono numerį, turi susieti naują telefono numerį 3.3, 3.4 p. nustatyta tvarka.
7.4. Klientas panaikindamas nors vieną 4.1 p. nurodytą duomenį ir jo neatnaujindamas, pateikdamas
netikslius, klaidingus duomenis, laiku neatnaujindamas duomenų, prisiima riziką, kad Klientas gali
negauti mokėjimo, kad mokėjimas gali būti įskaitytas kitam gavėjui.

8. Kainos, atsiskaitymas
8.1. Paslauga Klientui teikiama nemokamai.
8.2. Paysera LT pasilieka teisę bet kuriuo metu apmokestinti naudojimąsi MainIBAN sistema. Apie
MainIBAN apmokestinimą, paslaugų kainą, mokėjimo tvarką Paysera informuos prieš 60
(šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki kainos įsigaliojimo.

9. Šalių atsakomybė ir jos apribojimas
9.1. Paysera LT neatsako už Klientų negautus mokėjimus, taip pat už Mokėjimo paslaugų teikėjams
teikiamų duomenų tikrumą. Paysera LT perduoda tik tuos duomenis, kuriuos pateikė pats Klientas arba
Kliento vardu – Mokėjimo paslaugų teikėjas.
9.2. Klientas atsako už savo pateiktų duomenų tikrumą ir prisiima visą riziką, susijusią su tuo, kad
pateikė netikslius duomenis, jų laiku neatnaujino ar nepanaikino.

9.3. Paysera LT atsako tik už tiesioginius nuostolius, kurie atsidaro dėl didelės Paysera LT kaltės ir
kurie susiję su Paysera LT perduodamų duomenų atitikimu sukauptiems MainIBAN sistemoje ir
MainIBAN sistemoje saugomų duomenų saugumu.
9.4. Paysera LT atleidžiama nuo atsakomybės už prievolių nevykdymą, jei ji įrodo, kad prievolės
neįvykdytos dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Atleidimas nuo atsakomybės galioja laikotarpį, kurio
metu egzistuoja nenugalimos jėgos aplinkybės. Apie šių aplinkybių atsiradimą Paysera LT nedelsiant
informuoja

10. Sutarties galiojimas
10.1. Sutartis yra patvirtinama (įsigalioja) Klientui jungiantis prie MainIBAN sistemos ir galioja
neterminuotai.
10.2. Klientas turi teisę bet kada nutraukti šią Sutartį, išsiregistruodamas iš MainIBAN sistemos.
10.3. Paysera LT turi teisę nutraukti šią Sutartį, apriboti naudojimąsi paslaugomis, jei: Klientas pateikė
klaidingus, netikslius, nepilnus duomenis, Klientas laiku neatnaujino duomenų, Klientas piktnaudžiauja
MainIBAN sistema, veikia kito asmens vardu, kitaip pažeidžia šią Sutartį.
10.4. Paysera LT turi teisę bet kuriuo metu keisti šią Sutartį, ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų
paskelbimo MainIBAN interneto svetainėje MainIBAN.com.

11. Baigiamosios nuostatos
11.1. Ginčai dėl šios Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo sprendžiami Šalių susitarimu, o
nesutarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme. Teismingumas nustatomas pagal
Paysera LT registruotos buveinės vietą.
11.2. Ši Sutartis yra sudaryta, jai bus taikoma ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
teise.
11.3. Sutarties skyrių ir straipsnių pavadinimai yra skirti tik Šalių patogumui ir jie negali būti
naudojami aiškinant Sutarties nuostatas.
11.4. Jei kuri nors šios Sutarties nuostata pripažįstama negaliojančia, likusios Sutarties nuostatos
nenustoja galioti.

