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PRAŠYMAS TEIKTI E. SĄSKAITAS
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Prašymo registracijos Nr. (pildo draudikas) Data Miestas

Vardas ir pavardė / Įmonės pavadinimas
Asmens kodas / Įmonės kodas
Mob. tel. nr.
El. paštas

MOKĖTOJAS

MOKĖTOJO SĄSKAITOS DUOMENYS

Bankas, kuriame yra atidaryta draudėjo sąskaita:

  AB SEB bankas     „Swedbank”, AB     Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

  AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas   AB Šiaulių bankas     UAB Medicinos bankas

E. SĄSKAITOS PATEIKIMO ADRESAS (draudėjo sąskaitos numeris)

E. SĄSKAITOS TIPAS 

  E. sąskaita   Dalinė e. sąskaita

Dalinė e. sąskaita – e. sąskaita, kurioje pateikiami tik tie duomenys, kurie būtini norint apmokėti e. sąskaitą. Dalinėje e. sąskaitoje nepateikiama informacija 
apie suteiktas paslaugas ar prekes. Dalinė e. sąskaita pateikiama Mokėtojui, kuris nėra paslaugų, už kurias pateikiama e. sąskaita, gavėjas, arba kitais 
Lėšų gavėjo nustatytais atvejais ar Mokėtojo pageidavimu.

Svarbu: užsakant automatinį sąskaitų apmokėjimą rekomenduojame nenustatyti limito arba jį nustatyti pakankamai didelį – reikia atsižvelgti į tai, kad 
įmokos ateityje gali didėti arba susidaryti skola. 

LĖŠŲ GAVĖJAS

„INVL Life“, uždaroji akcinė draudimo bendrovė Įmonės kodas: 305859887

MOKĖTOJO SUTIKIMAS

Prašau šiame prašyme nurodytu e. sąskaitos pateikimo adresu pateikti Lėšų gavėjo e. sąskaitą, atitinkančią prašyme nurodytus e. 
sąskaitos duomenis, sudaromoje/sudarytoje draudimo sutartyje nurodyto dydžio ir periodiškumo draudimo įmokų mokėjimui.

Sutinku, kad prašyme nurodyti mano asmens duomenys ir mano banko paslaptį sudarantys duomenys būtų perduoti mokėjimo 
paslaugų teikėjui (-ams) ar operatoriui (-iams) teikiant e. sąskaitas.

Esu informuotas, kad e. sąskaitos teikiamos laikantis aukščiau nurodyto banko Elektroninių sąskaitų teikimo ir apmokėjimo taisyklėmis 
(skelbiamos banko interneto svetainėje).

Bankas galės įvykdyti automatinį e. sąskaitos mokėjimą tik tuo atveju, jeigu draudėjas yra sudaręs sutartį su banku dėl e. sąskaitos 
automatinio mokėjimo ir draudėjo banko sąskaitoje yra pakankama lėšų suma eurais.

Mokėtojas

Vardas, pavardė Parašas

Draudėjas (jei mokėtojas ir Draudėjas ne tas pats asmuo)

Vardas, pavardė Parašas

Tarpininkas
Draudėjo ar / ir mokėtojo tapatybę nustatė ir šį prašymą priėmė:

Vardas, pavardė Parašas
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