ĮMOKŲ MOKĖJIMO BŪDAI
Apmokant e. sąskaitas elektroninėje bankininkystėje ar banko skyriuje
E. sąskaita – elektroninė sąskaita, kurioje nurodomi nustatyti sąskaitos rekvizitai ir kuri yra sukuriama bei saugoma mokėtojo el.
bankininkystėje. Nesinaudojantiems el. bankininkyste, sąskaitos gali būti pateikiamos atvykus į banko skyrių.
Kaip užsisakyti e. sąskaitas?
Prašymą gauti e. sąskaitas galima pateikti:
 Elektroninėje bankininkystėje ar banko padalinyje. Pildydami duomenų lauką „Kliento ar mokėtojo kodas”, nurodykite
prašymo registracijos Nr. (10 skaitmenų), esantį Jūsų draudimo liudijimo kairiajame apatiniame kampe.
 Mandatum Life bendrovėje. Bus reikalingas Jūsų banko 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.
E. sąskaita siunčiama įmokos mokėjimo dieną, pvz., jeigu sutartis sudaryta 2019-03-15, e. sąskaitą siųsime kiekvieno mėnesio
15 dieną, o jeigu tai ne darbo diena, artimiausią darbo dieną. E. sąskaita siunčiama, kai mokėtina suma (įmoka) yra ne mažesnė
nei 1 euras.
Rekomenduojame:
 Užsisakius e. sąskaitas 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.
 Nustatant Mokėjimo dieną parinkti variantą – 2 ar 3 dienos po e. sąskaitos pateikimo, tokiu atveju e. sąskaita
automatiškai bus apmokama po 2 ar 3 dienų nuo jos pateikimo el. bankininkystėje.
 Užsisakant automatinį sąskaitų apmokėjimą nenustatyti limito arba nustatyti pakankamai didelį - atsižvelgti į tai, kad
įmokos ateityje gali didėti arba susidaryti skola.

Naudojant kitas elektroninės bankininkystės paslaugas
„Įmokos ir mokesčiai“ – mokėjimo atlikimo nuorodos:
 „Swedbank“, AB, AB: „Kasdienės paslaugos“ → „Mokėjimai“ → „Įmokų ir mokėjimų krepšelis“
 AB SEB bankas: „Mokėjimai“ → „Įmokos ir mokesčiai“
Atlikdami mokėjimą aukščiau nurodytu būdu ar darydami pervedimą internetu į vieną iš žemiau nurodytų įmonės sąskaitų,
būtinai nurodykite draudimo sutarties, už kurią mokate įmoką, seriją ir numerį, pvz., ID123456, GD123456 arba NL123456.
„Vietinis pervedimas“
Atliekant įmokos mokėjimą el. bankininkystėje (SEB bankas, Swedbank, Luminor Bank, 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 „Swedbank“, AB,
a. s. LT09 4010 0510 0359 3211 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius.
Mokėjimo paskirtis: nurodykite paskirtį, pvz., periodinė įmoka arba papildoma įmoka, bei draudimo liudijimo seriją ir numerį,
pvz., ID123456, GD123456 arba NL123456, ar prašymo registracijos numerį (10 skaitmenų).

