Naudojimosi SMS paslauga sutartis MB-5-6848115-424-1
2016-11-16
Kliento vardas, pavardė arba įmonės, įstaigos, organizacijos
pavadinimas:
Asmens arba įmonės kodas:

Tiziano
48505140562

Klientas prašo mobiliuoju ryšiu teikti informaciją apie šias sąskaitas, esančias AB DNB banke (toliau - Bankas):
Sąskaitos numeris

Valiuta

LT514010049500418084

EUR

Mobilaus ryšio telefono numeris:

Siųsti SMS
apie
įskaitymus
Taip

Minimali
įskaitymo suma
120.00

Siųsti SMS
apie
nurašymus
Taip

Minimali
nurašymo suma
50.00

XXX XXXXX
+37068667267

1. Vienkartinį registravimo mokestį ir mokesčius už Banko suteiktas SMS paslaugas Bankas nurašys iš Kliento sąskaitos Nr.
LT514010049500418084 arba kitų, jei šios sąskaitos likučio neužtenka mokesčiui sumokėti pagal Banko patvirtintus įkainius.
2. Bankas turi teisę neteikti paslaugos, jei nei vienos Kliento sąskaitos likučio neužtenka SMS paslaugos mokesčiui sumokėti.
3. Bankas nutraukia paslaugų pagal Sutartį teikimą ir Sutartis netenka galios, jei Bankui tampa žinoma, kad Sutartyje nurodytu mobilaus ryšio
telefono numeriu, kuriuo teikiama informacija, naudojasi kitas asmuo.
4. Klientas patvirtina, kad jis susipažino su Banko SMS paslaugos sąlygomis ir įkainiais bei su jais sutinka.
5. Bankas neatsako už tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, kuriuos gali patirti Klientas, besinaudodamas šia paslauga. Bankas taip pat
neatsako už Kliento nuostolius, patirtus dėl telekomunikacijos tinklų gedimų.
6. Kiekviena šalis turi teisę nutraukti šią sutartį prieš 30 dienų įspėjusi apie tai kitą šalį.
7. Papildomai prie šioje sutartyje nurodytų sąlygų, šalių santykiams pagal šią sutartį bei visas kitas tarp Banko ir Kliento sudarytas sutartis dėl
Banko paslaugų teikimo Klientui taip pat taikomos Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės, kurios yra neatskiriama sutarčių dalis. Klientas
patvirtina, jog susipažino ir sutinka su Banko paslaugų teikimo bendrosiomis taisyklėmis bei gavo jų egzempliorių. Banko paslaugų teikimo
bendrosios taisyklės bei jų pakeitimai ir papildymai skelbiami viešai Banko interneto svetainėje www.dnb.lt.
Šalių rekvizitai
Bankas
AB DNB bankas

Klientas
Tiziano

Adresas

Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva

Sąskaitos Nr.

LT594010049500047594

Telefonas

(5) 239 3444, 1608

(vardas, pavardė)

48505140562
(asmens kodas, paso Nr.)

10 Menes Rd.
(gyvenamoji vieta, telefono Nr.)

(banko darbuotojo pareigos)
(parašas)

(vardas, pavardė)

A.V.

(parašas)

