„Danske Bank A/S" Lietuvos filialas atsakymai

Pritariame, kad pertvarkyti grynųjų pinigų valdymą reikia. Tačiau daug yra ir atvirų klausimų. Mes
siūlome pradėti bent mažais žingsneliais judėti pirmyn ir pradėti nuo siūlomos schemos, kurios aprašymą
pridedame.
Dabar naudojama schema norint pristatyti arba užsakyti grynuosius iš Lietuvos banko (toliau – LB).

1 – Bankas siunčia paraišką DPS sistema;
2 – Vykdomas apmokėjimas už grynuosius pinigus tarp Banko ir LB;
3 – bankas siunčia nurodymus pinigų pervežimo įmonei G4S arba EC1 (toliau – įmonė);
4 – Įmonė atveža/pasiima grynuosius iš LB.
Tokia sistema atima daug laiko sąnaudų, jei įvyksta nesklandumai. Pvz. įvyko vairuotojų pakeitimai –
įmonė siunčia pakeitimus Bankui, bankas atlieka pakeitimus paraiškose DPS sistemoje, tada siunčia
informaciją vėl įmonei. Būna ir sudėtingesnių atvejų. Bankas pervežimo metu yra daugiau tarpininko
vaidmenyje.
Todėl siūloma šią sistemą pakoreguoti:

1 – Bankas siunčia paraišką įmonei;
2 – Įmonė siunčia paraišką DPS sistema;
3 – Vykdomas apmokėjimas už grynuosius pinigus tarp Banko ir LB;
4 – Įmonė atveža/pasiima grynuosius iš LB.
Siūlomu atveju įmonė su LB bendrautų tiesiogiai, todėl galėtų iš karto tarpusavyje išsiaiškinti dėl
barkodų, vairuotojų ar kitokių neatitikimų. Taupomas darbuotojų laikas, mažinami telefoninių
skambučių kaštai ir t.t.
Jei norėtų Bankas bankui parduoti pinigus - ir dabar tai galėtų daryti, tačiau reikalingos pasirašyti
tarpbankinės trišalės sutartys. Be to, įmonės turėtų drausti saugyklas didesnėmis sumomis, nes išaugtų
saugomų grynųjų pinigų kiekis. Klausimai - ar tai saugu? Kiek pritaikytos jų saugyklos? Ar norėtų
įmonės valdyti pinigus iš dalies panašiai kaip dabar daro LB? Šiuos klausimus pirmiausiai turėtų
suderinti LB ir įmonės.
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