ĮMOKŲ MOKĖJIMO BŪDAI

Apmokant e. sąskaitas elektroninėje bankininkystėje ar banko skyriuje
E. sąskaita – elektroninė sąskaita, kurioje nurodomi nustatyti sąskaitos rekvizitai ir kuri yra sukuriama ir saugoma mokėtojo el.
bankininkystėje. Nesinaudojantiems el. bankininkyste, sąskaitos gali būti pateikiamos atvykus į banko skyrių.
Kaip užsisakyti e. sąskaitas?
Prašymą gauti e. sąskaitas galite pateikti:
 Elektroninėje bankininkystėje ar banko padalinyje. Pildydami skiltį „Kliento ar mokėtojo kodas”, nurodykite prašymo
registracijos Nr. (10 skaitmenų), esantį Jūsų draudimo liudijimo kairiajame apatiniame kampe.
 Mandatum Life bendrovėje. Bus reikalingas Jūsų banko ar kortelės sąskaitos numeris IBAN formatu, pvz., LT00 0000
0000 0000 0000.
 Užpildę mūsų puslapyje patalpintą prašymą. Užpildytą formą atspausdinkite, pasirašykite ir nuskenavę ar nufotografavę
atsiųskite adresu info@mandatumlife.lt. Jeigu naudojatės sertifikuotu el. parašu, užpildytą formą pasirašykite ir
atsiųskite tuo pačiu adresu.
Užsisakius e. sąskaitas, rekomenduojame el. bankininkystėje ar banko skyriuje užsisakyti automatinį sąskaitų apmokėjimą.
Draudimo įmokos iš Jūsų nurodytos banko sąskaitos reikiamu laiku ir nemokamai bus automatiškai pervedamos į Mandatum
Life Insurance Company Limited Lietuvos filialo sąskaitą. Tai pats patogiausias įmokų mokėjimo būdas. Apmokant e. sąskaitas
rankiniu būdu (vienkartiniu pavedimu) gali būti taikomas banko nustatytas mokestis.
Naudojant kitas elektroninės bankininkystės paslaugas
„Įmokos ir mokesčiai“ – Mokėjimo atlikimo nuorodos, paminėtiems bankams:





„Swedbank“, AB: „Kasdienės paslaugos“ → „Įmokos ir mokesčiai“
AB SEB bankas: „Pervedimai“ → „Įmokos ir mokesčiai“
Luminor Nordea: „Operacijos“ → „Įmokos ir mokesčiai“ → „Įmokos“ → pasirinkite Mandatum Life įmokos mokėjimo
formą skiltyje „Nauja įmoka“
Danske Bank A/S Lietuvos filialas: „Operacijos“ → „Įmokos ir mokesčiai“ → pasirinkite tiekėją „Draudimo
bendrovės“ → pažymėkite "Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas“

Atlikdami mokėjimą aukščiau nurodytu būdu ar darydami pavedimą internetu į vieną iš žemiau nurodytų įmonės sąskaitų, būtinai
nurodykite draudimo sutarties, už kurią mokate įmoką, seriją ir numerį. Pvz., ID123456, GD123456 arba SV123456.
„Vietinis pervedimas“
Atliekant įmokos mokėjimą banko paslaugos internetu sistemoje (Danske bank, SEB bankas, Swedbank, Luminor, Medicinos
bankas, Šiaulių bankas ir Citadele bankas) reikia suvesti mokėjimo gavėjo duomenis:
Mokėjimo gavėjo pavadinimas: Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas
Mokėjimo gavėjo kodas: 300625720
Mokėjimo gavėjo banko sąskaitos numeris: nurodyti vieną iš įmonės sąskaitų a. s. LT93 7044 0600 0149 9596 AB SEB bankas,
a. s. LT63 7300 0100 0018 8848 AB Swedbank,
a. s. LT59 7400 0000 2212 3623 Danske Bank A/S Lietuvos filialas.
Mokėjimo paskirtis: nurodykite paskirtį (pvz., periodinė įmoka arba papildoma įmoka) bei draudimo liudijimo seriją ir numerį
(pvz., ID123456, GD123456 arba SV123456) ar prašymo registracijos numerį (10 skaitmenų).
Mokestis už paslaugą – pagal tuose bankuose numatytus įkainius.

