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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos banko pakaitinių identifikatorių paieškos sistemos taisyklėse (toliau – Taisyklės)
apibrėžta Pakaitinių identifikatorių paieškos sistemos (toliau – Sistema) paskirtis, Sistemos dalyvių
priėmimo ir pašalinimo tvarka, Sistemos valdytojo ir Sistemos dalyvių teisės ir pareigos, pakaitinių
identifikatorių paieškos paslaugos teikimo tvarka, operacinės rizikos valdymo priemonės ir veiklos
tęstinumas, paslaugų įkainių apskaičiavimo tvarka.
2. Neatskiriamos Taisyklių dalys:
2.1. Pakaitinių identifikatorių paieškos sistemos dalyvio registracijos forma (1 priedas);
2.2. Pakaitinių identifikatorių paieškos sistemos dalyvio sutartis (2 priedas);
2.3. Mokesčių apskaičiavimo ir atsiskaitymo už Sistemos paslaugas tvarkos aprašas
(3 priedas).
3. Taisyklėse vartojamos sąvokos ir santrumpos:
3.1. bendra mokėjimų eurais erdvė (SEPA) (angl. Single Euro Payments Area) – erdvė,
kurioje elektroninės atsiskaitymų eurais paslaugos teikiamos taikant vienodą mokėjimų formą ir
taisykles;
3.2. darbo diena – bet kuri savaitės diena, išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir Lietuvos
Respublikos darbo kodekse nurodytas švenčių dienas;
3.3. BIC – identifikacinis įmonės kodas;
3.4. klientas – asmuo, kuriam mokėjimo paslaugų teikėjas (Sistemos dalyvis) yra
įsipareigojęs teikti mokėjimo paslaugas;
3.5. mokėjimo nurodymas – mokėtojo arba gavėjo nurodymas savo mokėjimo paslaugų
teikėjui (Sistemos dalyviui) įvykdyti mokėjimo operaciją;
3.6. MSISDN – mobilaus telefono numeris;
3.7. IBAN – banko sąskaitos numeris;
3.8. pakaitinis identifikatorius –su kliento IBAN susieti MSISDN arba URI;
3.9. P2P – tarpasmeninis (angl. peer to peer) mokėjimas arba komunikacija;
3.10. PLS – pakaitinių identifikatorių paieškos paslauga (angl. Proxy Lookup Service);
3.11. Sistemos dalyvis – subjektas, su kuriuo Lietuvos bankas yra sudaręs Pakaitinių
identifikatorių paieškos sistemos dalyvio sutartį (toliau – Sutartis);
3.12. Sistemos valdytojas – Lietuvos bankas, kuris teikia Sistemos kūrimo ir eksploatacijos
paslaugas ir nustato Sistemos veiklą reglamentuojančius teisės aktus;
3.13. standartizuota pakaitinių identifikatorių paieškos paslauga (SPL) (angl.
Standartised Proxy Lookup Service) – Europos mokėjimų tarybos Mobiliųjų pakaitinių
identifikatorių forumo (angl. Mobile Proxy Forum) inicijuota paneuropinė pakaitinių identifikatorių
paieškos paslauga;
3.14. techniniai Sistemos dokumentai – visi Sistemos valdytojo arba jo nurodytų institucijų
parengti, pagal poreikį atnaujinami ir keičiami dokumentai, įtvirtinantys techninius reikalavimus,
susijusius su dalyvavimu Sistemoje ir pranešimų Sistemai teikimu;
3.15. URI – elektroninis pašto adresas;
3.16. UTC – Coordinated Universal Time.
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4. Taisyklės parengtos atsižvelgiant į Lietuvos mokėjimų paslaugų teikėjų bendruomenės
pakaitinių identifikatorių paslaugos įgyvendinimo darbo grupės parengtus bendruosius PLS
paslaugos reikalavimus ir Mobile Proxy Forum parengtas SPL paslaugos taisykles.
II SKYRIUS
SISTEMOS PASKIRTIS
5. Sistemos paslauga – sąskaitos IBAN paieška pagal Sistemos dalyvio klientui žinomą
pakaitinį identifikatorių – MSISDN arba URI.
6. Sistemos dalyviai, naudodamiesi Sistemos paslauga, palengvina savo klientams
tarpasmeninių (angl. peer to peer, P2P) mokėjimų inicijavimą naudojantis Sistemos dalyvių
suteiktais internetinės prieigos sprendimais ir (arba) suteikta bei įdiegta programine įranga klientų
įrenginiuose, kai lėšų siuntėjas ir gavėjas naudojasi skirtingų Sistemos dalyvių teikiamomis
mokėjimo paslaugomis ir užtikrina Sistemos dalyvių apsikeitimą duomenimis. Taip pat Sistemos
dalyvis gali naudotis Sistemos paslauga siekdamas palengvinti tarpasmeninių mokėjimų inicijavimą
tarp savo vidinių klientų.
7. Sistemoje įdiegta sąsaja su Lietuvos banko apsikeitimo elektroniniais dokumentais sistema
LITAS.
8. Sistemos paskirčiai įgyvendinti Sistema gali prisijungti prie kitų Europos ekonominės
erdvės šalyse veikiančių ir PLS paslaugą teikiančių sistemų, o šios sistemos gali prisijungti prie
Sistemos.
III SKYRIUS
SISTEMOS PASLAUGOS VEIKIMO PRINCIPAI
9. Sistemos paslaugos teikiamos 24 valandas per parą visomis kalendorinėmis metų dienomis
užtikrinant 99,8 proc. paslaugos prieinamumo lygį.
10. Sistema užtikrina Sistemos dalyvių galimybę teikti klientams paslaugas, kai formuojant
mokėjimo nurodymą realiuoju laiku klientų nurodomi pakaitiniai identifikatoriai konvertuojami į
susietųjų sąskaitų IBAN ir asmens duomenis, reikalingus kliento mokėjimo nurodymui inicijuoti.
11. Vienas unikalus Sistemos dalyvio kliento pakaitinis identifikatorius Sistemoje yra
susiejamas tiktai su vienos kliento sąskaitos IBAN, tačiau kliento sąskaitos unikalus IBAN gali būti
susiejamas su skirtingais pakaitiniais identifikatoriais.
12. Sistema dalyvių pateikiamą informaciją (nurodytą Taisyklių 22 punkte), susietą su
pakaitiniais identifikatoriais, kaupia, tvarko ir saugo Sistemos centralizuotoje duomenų bazėje.
Šioje duomenų bazėje saugoma informacija prieinama visiems Sistemoms dalyviams,
pateikiantiems nustatytos formos užklausas.
13. Sistema užtikrina Sistemos dalyvių pateikiamų informacijos (nurodytos 22 punkte),
susietos su pakaitiniu identifikatoriumi, užklausų kaupimą ir apdorojimą bei Sistemos ir jos dalyvių
apsikeitimą pranešimais.
14. Visa informacija tarp Sistemos ir jos dalyvių perduodama elektroniniais dokumentais
saugiu LITAS tinklu – dedikuotu ryšio kanalu MPLS (angl. multi-protocol label switching),
naudojant numatytas apsikeitimo elektroniniais dokumentais paslaugas, arba pagal susitarimą su
dalyviu – šifruotu interneto kanalu.
15. Visi Sistemoje vykdomi veiksmai protokoluojami.
16. Pranešimai ir apsikeitimas pranešimais tarp Sistemos ir jos dalyvių aprašyti Lietuvos
banko parengtuose techniniuose ir funkciniuose dokumentuose.
17. Sistemos naudojami pranešimai parengti atsižvelgiant į ISO 20022 standartą.
18. Pranešimai, naudojami Sistemos ir jos dalyvių, kad apsikeistų informacija, pasirašomi
elektroninio sertifikavimo sistemos priemonėmis – Lietuvos banko išduotais LITAS sertifikatais.
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19. Pranešimai realiuoju laiku tikrinami pagal techninėje Sistemos dokumentacijoje nustatytus
tikrinimo kriterijus, o apie atmestus pranešimus pranešama jį pateikusiam Sistemos dalyviui,
nurodant priežastį, dėl kurios pranešimas buvo atmestas.
20. Sistemos saugomą su pakaitiniu kliento identifikatoriumi susietą informaciją Sistemos
dalyviai gali naudoti tik klientų mokėjimo nurodymams formuoti, t. y. kiekviena Sistemos dalyvio
užklausa Sistemai turi būti konvertuojama į kliento mokėjimo nurodymą.
21. Lietuvos bankas gali atlikti Sistemos dalyvių teikiamų užklausų auditą (patikrą / analizę)
siekdamas užtikrinti tinkamą Sistemos teikiamų paslaugų naudojimą ir užkirsti kelią Sistemos
dalyviui ir (arba) jo galutiniams klientams Sistemos teikiamas paslaugas naudoti nenumatytais,
nesąžiningais ir netinkamais tikslais.
IV SKYRIUS
INFORMACIJOS KAUPIMAS IR SAUGOJIMAS
22. Sistema centralizuotoje duomenų bazėje kaupia ir saugo šią Sistemos dalyvių pateiktą
informaciją:
22.1. kliento pakaitinį identifikatorių;
22.2. kliento sąskaitos, kurią klientas pasirinko susieti su pakaitiniu identifikatoriui, IBAN;
22.3. Sistemos dalyvio, atidariusio klientui IBAN turinčią sąskaitą, BIC;
22.4. kliento vardą ir pavardę arba juridinio asmens pavadinimą;
22.5. laiko žymą (UTC), kada Sistemos dalyvis gavo kliento sutikimą atskleisti asmens
duomenis kitiems Sistemos dalyviams.
23. Sistemos dalyvių pateikti duomenys apie kliento pakaitinio identifikatoriaus susiejimą su
pasirinktu IBAN kaupiami Sistemos centralizuotoje duomenų bazėje chronologine tvarka naudojant
Lietuvos banko duomenų saugojimo infrastruktūrą bei elektroninio parašo ir autentifikavimo
infrastruktūrą.
24. Sistemos dalyvis, prieš pateikdamas Taisyklių 22 punkte nurodytą informaciją Sistemai,
privalo gauti iš kliento aiškų sutikimą, atitinkantį Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016 m.
balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) 7 straipsnio nuostatas,
atskleisti mokėjimo nurodymui formuoti būtinus asmens duomenis kitiems Sistemos dalyviams ir
atlikti kitus su tuo susijusius asmens duomenų tvarkymo veiksmus.
25. Sistema užtikrina, kad 95 proc. atvejų Sistemos dalyvių pateikta informacija apie
pakaitinius identifikatorius ne vėliau kaip po 2 sekundžių tampa prieinama kitiems Sistemos
dalyviams.
26. Sistema, gavusi Sistemos dalyvio nurodymą saugoti kliento asmens duomenis, susietus su
pakaitiniu identifikatoriumi, nedelsdama daro įrašą centralizuotoje duomenų bazėje ir patikrina, ar
Sistemoje jau nesaugoma informacija, susieta su pateikiamu kliento pakaitiniu identifikatoriumi.
Sistemai nustačius, kad Sistemoje jau yra įrašas su kliento pasirinktu pakaitiniu identifikatoriumi,
senas įrašas pažymimas kaip negaliojantis. Įrašai, pažymėti kaip negaliojantys, nenaudojami
vykdant pakaitinių identifikatorių paiešką Sistemoje.
27. Sistemai nustačius, kad Sistemos dalyvio pateiktame pranešime nurodytas pakaitinis
identifikatorius jau yra susietas su kitu IBAN, Sistema įrašo naujai pateiktą informaciją į Sistemos
centralizuotą duomenų bazę ir informuoja Sistemos dalyvį, kuris buvo anksčiau pateikęs
informaciją apie pakaitinio identifikatoriaus susiejimą su kitu IBAN, kad jo esamas arba jau buvęs
klientas nusprendė susieti savo pakaitinį identifikatorių su kitu IBAN (galimai suteiktu klientui kito
Sistemos dalyvio).
28. Siekiant užtikrinti duomenų atsekamumą, Sistema klientų atšauktų sutikimų iš
centralizuotos duomenų bazės nešalina, o pažymi kaip negaliojančius. Duomenys iš Sistemos
pašalinami XIII skyriuje nustatyta tvarka.
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V SKYRIUS
DALYVIŲ UŽKLAUSŲ VYKDYMAS
29. Sistema užtikrina, kad Sistemos dalyvių informacijos iš Sistemos užklausos įvykdomos
realiuoju laiku ir ne ilgiau kaip per 2 sekundes.
30. Sistemos dalyvis tiktai prieš vykdydamas kliento mokėjimo nurodymą gali Sistemai
pateikti nustatytos formos informacijos, susietos su pakaitiniu identifikatoriumi, užklausą.
31. Sistemos dalyvis vienu pranešimu gali pateikti Sistemai tiktai dėl vieno kliento
informacijos, susietos su pakaitiniu identifikatoriumi (IBAN, BIC, kliento vardas ir pavardė arba
pavadinimas), būtinos mokėjimo nurodymui suformuoti, užklausą.
32. Sistemai vykdant Sistemos dalyvio pateiktą užklausą ir centralizuotoje duomenų bazėje
radus su pakaitiniu identifikatoriumi susietą informaciją (IBAN, BIC, kliento vardas ir pavardė arba
pavadinimas), suformuojamas ir Sistemos dalyviui perduodamas pranešimas, kuriame pateikiama
galiojančiame įraše esanti informacija.
33. Sistemai vykdant Sistemos dalyvio užklausą ir radus centralizuotoje duomenų bazėje
daugiau nei vieną įrašą su vienodu pakaitiniu identifikatoriumi, galiojančiu įrašu laikomas įrašas,
turintis naujausią laiko žymą (Taisyklių 22.5 papunktis).
VI SKYRIUS
SISTEMOS VEIKLOS TĘSTINUMAS
34. Sistemos veiklos tęstinumui užtikrinti taikomos Lietuvos banko įdiegtos veiklos tęstinumo
ir veiklos atkūrimo procedūros ir sprendimai. Lietuvos banko veiklos saugumo politikoje,
patvirtintoje Lietuvos banko valdybos 2015 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 03-100, numatyti
Lietuvos banko padaliniai, atsakingi už informacinių sistemų apsaugą ir veiklos rizikos valdymo bei
veiklos tęstinumo procesų vykdymą. Vadovaujantis Informacinių sistemų rizikos valdymo
procedūrų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos pirmininko 2011 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 02-57,
nuostatomis, nustatomi sistemos apsaugos, veikimo atkūrimo, jeigu sugenda programinė ir techninė
įranga bei užsitęsia incidentai, veiklos tęstinumo užtikrinimo reikalavimai ir numatomos reikalingos
priemonės.
VII SKYRIUS
SISTEMOS DALYVIŲ PRIĖMIMO TVARKA
35. Sistemos dalyviais gali būti Europos ekonominės erdvės šalyse įsteigti ir kompetentingų
priežiūros įstaigų prižiūrimi mokėjimo paslaugų teikėjai (MPT).
36. MPT, norintys tapti Sistemos dalyviais, Lietuvos bankui turi pateikti Taisyklių 1 priede
nurodytos formos prašymą dalyvauti Sistemoje ir privalo:
36.1. turėti BIC pagal ISO 9362:2014 standartą „Bankininkystė. Telekomunikacijų kanalais
perduodami bankiniai pranešimai. Identifikacinis įmonės kodas (BIC)“;
36.2. galėti identifikuoti savo ir savo klientų sąskaitų numerius pagal ISO 13616-1:2007
standartą „Finansinės paslaugos. Tarptautinis banko sąskaitos numeris (IBAN). 1 dalis. IBAN
struktūra“;
36.3. turėti pakankamai technologinių sistemos išteklių ir tinkamas sistemas bei procedūras
pakaitinių identifikatorių paieškai vykdyti ir operacinei rizikai valdyti.
37. Potencialaus Sistemos dalyvio įgaliotieji atstovai turi gauti Lietuvos banko elektroninio
sertifikavimo sistemoje parengtus skaitmeninio parašo sertifikatus.
38. Sprendimą dėl MPT prašymo dalyvauti Sistemoje Lietuvos bankas priima ne vėliau kaip
per 10 darbo dienų nuo visų dokumentų ir informacijos, patvirtinančios, kad MPT atitinka Taisyklių
36 punkte nurodytus reikalavimus, gavimo dienos ir su minėtus reikalavimus atitinkančiu MPT
sudaro Sutartį.
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39. Lietuvos bankas atsisako tenkinti MPT prašymą dalyvauti Sistemoje, jeigu MPT
neatitinka Taisyklių 36 punkte nurodytų reikalavimų arba, Lietuvos banko vertinimu, MPT
dalyvavimas Sistemoje keltų grėsmę Sistemos stabilumui, patikimumui arba saugumui, ir ne vėliau
kaip per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos tai praneša prašymą pateikusiam MPT.
40. Sistemos dalyvis gali pradėti naudotis Sistemos paslauga, kai Lietuvos bankas gauna
teigiamus testų, įrodančių, kad Sistemos dalyvis turi parengtas vidines informacines sistemas,
skirtas sąveikai su klientais ir Sistema užtikrinti, ir kad Sistemos dalyvio vidinės sistemos yra
parengtos ir geba veikti pagal Sistemos valdytojos techniniuose Sistemos dokumentuose nustatytus
reikalavimus, rezultatus.
VIII SKYRIUS
LIETUVOS BANKO, KAIP SISTEMOS VALDYTOJO, TEISĖS IR PAREIGOS
41. Lietuvos bankas asmenims, norintiems dalyvauti Sistemoje ir pateikusiems Pakaitinių
identifikatorių paieškos sistemos dalyvio registracijos formą (1 priedas) bei konfidencialumo
susitarimą (jei potencialus Sistemos dalyvis nesinaudoja Lietuvos banko sistemos LITAS ir (arba)
CENTROlink infrastruktūra), pateikia techninius Sistemos dokumentus: informacinių sistemų,
prisijungimo stočių techninės ir sisteminės programinės įrangos reikalavimus ir rekomendacijas,
informacijos apsikeitimo srautų ir pranešimų struktūrų aprašymus.
42. Lietuvos bankas iš anksto Sistemos dalyvius informuoja apie numatomus Sistemos
pakeitimus ir nurodo ne trumpesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį (arba kitą su Sistemos dalyviais sutartą
laikotarpį), per kurį Sistemos dalyviai turi pasirengti šiuos pakeitimus įgyvendinti.
43. Lietuvos bankas užtikrina patvarų Sistemos funkcionavimą, informuoja Sistemos dalyvius
apie Sistemos sutrikimus ir konsultuoja dėl Sistemos dalyvių pranešimų ir užklausų įvykdymo
problemų.
44. Lietuvos bankas kuria ir tvarko Sistemos žinynus. Žinynai atnaujinami kartą per mėnesį
arba atsiradus pasikeitimų ir platinami techniniuose Sistemos dokumentuose nurodytais pranešimais
ir tvarka.
45. Lietuvos bankas turi teisę iš Sistemos dalyvio gauti įrodymus, patvirtinančius, kad su
pakaitiniu identifikatoriumi susieta informacija, kuri buvo perduota Sistemos dalyviui atsakant į jo
užklausą, buvo panaudota tiktai klientų mokėjimo nurodymams formuoti.
46. Lietuvos bankas turi teisę Sistemoje saugomą informaciją pateikti kitiems Sistemos
dalyviams ir kitoms PLS sistemoms, jeigu ši informacija yra būtina klientų mokėjimo nurodymams
formuoti.
47. Lietuvos bankas turi teisę viešai skelbti Sistemos dalyvių sąrašą.
48. Lietuvos bankas turi teisę savo nuožiūra tam tikrus arba visus savo iš Taisyklių kylančius
įsipareigojimus pavesti vykdyti trečiosioms šalims (apie tokį pavedimą Sistemos dalyviai gali būti
informuojami). Tokiu atveju Lietuvos bankas išlieka atsakingas už tinkamą trečiosioms šalims
pavestų įsipareigojimų vykdymą pagal Taisyklių XII skyriaus nuostatas.
IX SKYRIUS
SISTEMOS DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
49. Sistemos dalyvis turi teisę:
49.1. realiuoju laiku teikti į Sistemą informaciją apie klientų pasirinktų pakaitinių
identifikatorių susiejimą tik su kliento pasirinktos sąskaitos, kuri atidaryta informaciją teikiančio
Sistemos dalyvio klientui, IBAN;
49.2. realiuoju laiku teikti užklausas ir gauti informaciją, reikalingą kliento mokėjimo
nurodymui formuoti, apie Sistemoje saugomus klientų sąskaitų IBAN ir kitą informaciją, susietą su
pakaitiniais identifikatoriais;
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49.3. pateikus nustatytos formos užklausas, gauti iš Sistemos visą galiojančių pakaitinių
identifikatorių sąrašą. Siekiant išvengti asmens duomenų atskleidimo trečiosioms šalims rizikos,
dalyviams teikiamas pakaitinių identifikatorių sąrašas yra šifruojamas naudojant su dalyviais
suderintą vienpusį šifravimo (angl. one-way encryption) algoritmą;
49.4. gauti iš Lietuvos banko informaciją apie Taisyklių 3 priede nustatyta tvarka
apskaičiuotus mokesčius.
50. Sistemos dalyvis privalo:
50.1. laikytis Taisyklių nuostatų ir techninių Sistemos dokumentų reikalavimų;
50.2. už Sistemos suteiktas paslaugas mokėti Taisyklių 3 priede nustatyta tvarka apskaičiuotus
mokesčius;
50.3. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu arba el. paštu informuoti Lietuvos banką apie
savo pavadinimo, kodo, buveinės ir licencijos arba kito priežiūros institucijos išduoto dokumento
rekvizitų pasikeitimus;
50.4. užtikrinti į Sistemą teikiamos ir gaunamos informacijos saugumą ir teisingumą;
50.5. užtikrinti tinkamą sąsajos su Sistema organizacinių, techninių ir programinių priemonių
funkcionavimą;
50.6. paskirti prisijungimo prie Sistemos programinės įrangos administratorių, įgaliotą valdyti
šios įrangos parametrus ir vartotojų teises;
50.7. gauti ir saugoti kliento, kaip duomenų subjekto, pateiktą aiškų sutikimą atskleisti
asmens duomenis, susietus su pakaitiniu identifikatoriumi, kitiems Sistemos dalyviams ir jų
klientams;
50.8. informuoti savo klientus, kad jų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi pakaitinių
identifikatorių paieškos Sistemoje ir gali būti perduoti kitiems Sistemos dalyviams ir jų klientams,
taip pat kitoms PLS sistemoms, veikiančioms ES ir EEE šalyse (įskaitant šių sistemų dalyvius ir jų
klientus), jeigu jų reikia klientų mokėjimo nurodymams formuoti;
50.9. gauti ir saugoti atšauktą kliento pateiktą sutikimą atskleisti asmens duomenis, susietus
su pakaitiniu identifikatoriumi, kitiems Sistemos dalyviams ir jų klientams. Šie kliento duomenys
turi būti saugomi 10 metų;
50.10. jeigu Lietuvos bankas reikalauja, pateikti saugomus savo klientų rašytinius arba
elektroninius sutikimus ir atšauktus sutikimus kartu su įrodymu, kaip ir kada jie buvo pateikti;
50.11. perduoti į Sistemą klientų pasirinktus pakaitinius identifikatorius ir su jais susietą
kliento nurodytą asmens informaciją;
50.12. klientui atšaukus Taisyklių 50.7 papunktyje nurodytą sutikimą atskleisti asmens
duomenis, nedelsiant pateikti atitinkamą pranešimą į Sistemą;
50.13. uždarius kliento sąskaitą, kurios IBAN susietas su kliento nurodytu pakaitiniu
identifikatoriumi, informuoti Sistemą apie kliento informacijos panaikinimą;
50.14. gautą iš kliento informaciją apie pasikeitusius duomenis perduoti į Sistemą;
50.15. nedelsiant perduoti į Sistemą kliento užklausas dėl kliento sąskaitos IBAN ir kitų
asmens duomenų, susietų su nurodytu pakaitiniu identifikatoriumi;
50.16. užtikrinti, kad užklausų pagrindu gauta su pakaitiniu identifikatoriumi susieta
informacija yra panaudota tiktai klientų mokėjimo nurodymams formuoti ir, jeigu Lietuvos bankas
reikalauja, pateikti tai patvirtinančius įrodymus.
X SKYRIUS
SISTEMOS DALYVIŲ ĮSITRAUKIMAS Į SISTEMOS TOBULINIMĄ
51. Sistemos funkcijos plečiamos ir tobulinamos Lietuvos banko ir Sistemos dalyvių
sutarimu, kuris įgyvendinamas šiame skyriuje nustatyta tvarka.
52. Pasiūlymus dėl Sistemos funkcionalumo plėtros ir tobulinimo gali teikti kiekvienas
Sistemos dalyvis, taip pat Lietuvos bankas.
53. Konkretus pasiūlymas dėl Sistemos funkcionalumo plėtros ir tobulinimo įgyvendinamas
tik tada, jeigu Lietuvos bankas pritaria ir jeigu:
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53.1. pasiūlymui dėl Sistemos funkcionalumo plėtros ir tobulinimo pritaria ne mažiau kaip
pusė visų Sistemos dalyvių. Visas Sistemos funkcionalumo plėtros ir tobulinimo išlaidas atlygina
visi Sistemos dalyviai lygiomis dalimis; arba
53.2. pasiūlymui dėl Sistemos funkcionalumo plėtros ir tobulinimo pritarė mažiau kaip pusė
visų Sistemos dalyvių, tačiau nusprendus jį įgyvendinti, visas su pasiūlymo dėl Sistemos
funkcionalumo plėtros ir tobulinimo įgyvendinimu susijusias išlaidas atlygina šiam pasiūlymui
pritarę Sistemos dalyviai.
54. Pagal Taisyklių 53.1 papunkčio nuostatas priimtas sprendimas dėl Sistemos funkcijų
plėtros ir tobulinimo privalomas visiems Sistemos dalyviams, nesvarbu, ar konkretus Sistemos
dalyvis dalyvavo ar nedalyvavo jį priimant, pritarė ar nepritarė šiam sprendimui.
XI SKYRIUS
DALYVAVIMO SISTEMOJE SUSTABDYMAS IR SUTARTIES SU SISTEMOS DALYVIU
NUTRAUKIMAS
55. Dalyvavimas Sistemoje yra neterminuotas, nebent Taisyklėse nustatyta tvarka
dalyvavimas Sistemoje sustabdomas arba Sutartis nutraukiama.
56. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu Lietuvos banko ir Sistemos dalyvio susitarimu, taip
pat vienašališkai šiame skyriuje nustatytais atvejais ir tvarka.
57. Sistemos dalyvis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, ne vėliau kaip prieš 30 darbo
dienų raštu įspėjęs Lietuvos banką.
58. Lietuvos bankas turi teisę be išankstinio įspėjimo sustabdyti arba apriboti Sistemos
dalyvio dalyvavimą Sistemoje arba vienašališkai nutraukti Sistemos dalyvio ir Lietuvos banko
sudarytą Sutartį, jeigu:
58.1. Sistemos dalyviui pradėtos bankroto, restruktūrizavimo arba kitos nemokumo
procedūros (įskaitant paskelbimą apie nemokumo procedūrą) ir apribota arba atimta teisė verstis
mokėjimo paslaugų teikimo veikla;
58.2. Sistemos dalyvis nevykdo arba netinkamai vykdo įsipareigojimus, nustatytus
Taisyklėse, Sutartyje ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Sistemos veiklą;
58.3. Sistemos dalyvis neatitinka bent vieno iš reikalavimų, nustatytų Taisyklių 36 ir
37 punkte;
58.4. įvyksta su Sistemos dalyviu susijęs įvykis, Lietuvos banko vertinimu, galintis kelti
grėsmę bendram Sistemos stabilumui, patikimumui ir saugumui, arba tokią grėsmę kelia Sistemos
dalyvio veikla;
58.5. Sistemos dalyviui taikomos Lietuvos Respublikos ir (arba) tarptautinės sankcijos arba
komptetetinga institucija nustato, kad Sistemos dalyvis nesilaiko pinigų plovimo ir terorizmo
finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų.
59. Lietuvos bankas turi teisę vienašališkai be išankstinio įspėjimo nutraukti Sutartį su
Sistemos dalyviu, jeigu Sistemos dalyvio dalyvavimas Sistemoje sustabdytas ilgiau nei 30 darbo
dienų ir per šį laikotarpį nepanaikinamos arba neišnyksta priežastys, dėl kurių Sistemos dalyvio
dalyvavimas Sistemoje buvo sustabdytas.
60. Lietuvos bankas, priėmęs sprendimą nutraukti Sistemos veiklą, turi teisę vienašališkai
nutraukti su Sistemos dalyviu sudarytą Sutartį, Sistemos dalyvį įspėjęs prieš tris mėnesius.
61. Sistemos dalyvio, su kuriuo nutraukiama Sutartis, dalyvavimas Sistemoje nutraukiamas.
62. Lietuvos bankas, sustabdęs arba nutraukęs Sistemos dalyvio dalyvavimą Sistemoje,
sustabdymo arba nutraukimo priežastis nedelsdamas praneša Sistemos dalyviui, kurio dalyvavimas
Sistemoje sustabdytas arba nutrauktas.
63. Apie sustabdytą arba nutrauktą Sistemos dalyvio dalyvavimą Sistemoje informuojami kiti
Sistemos dalyviai. Visi Sistemos dalyviai, įskaitant ir Sistemos dalyvį, kurio dalyvavimas Sistemoje
sustabdytas arba nutrauktas, laikomi apie Sistemos dalyvio dalyvavimo sustabdymą arba
nutraukimą tinkamai informuotais nuo to momento, kai Lietuvos bankas tokią informaciją pateikia
elektroniniu paštu Sistemos dalyvių nurodytais adresais.
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64. Nuo to momento, kai informacija apie Sistemos dalyvio dalyvavimo Sistemoje
sustabdymą arba nutraukimą pateikiama Sistemoje, iš šio Sistemos dalyvio nepriimami ir jam
neteikiami jokie pranešimai ir užklausos.
65. Lietuvos bankas, prieš sustabdydamas, apribodamas Sistemos dalyvio dalyvavimą
Sistemoje arba vienašališkai nutraukdamas Sistemos dalyvio ir Lietuvos banko sudarytą Sutartį
Taisyklių 58.2 arba 58.3 papunktyje nustatytu pagrindu, turi teisę Sistemos dalyviui suteikti
galimybę per Lietuvos banko nustatytą terminą pažeidimą pašalinti.
XII SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ UŽ ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMĄ
66. Lietuvos bankas atsako tik už tiesioginius Sistemos dalyvių nuostolius, patirtus dėl
dalyvavimo Sistemoje ir dėl Lietuvos banko darbuotojų tyčinių veiksmų arba didelio neatsargumo.
67. Lietuvos bankas niekada neatsako už:
67.1. Sistemos dalyvių netiesioginius nuostolius;
67.2. Sistemos dalyvio nuostolius, kurių jis patyrė dėl savo kaltės;
67.3. bet kokius nuostolius, atsirandančius dėl Sistemos techninės infrastruktūros sutrikimų
arba gedimų, jeigu jų atsirado nepaisant to, kad Lietuvos bankas įgyvendino priemones, pagrįstai
reikalingas Sistemos infrastruktūrai nuo sutrikimų arba gedimų apsaugoti ir jų padariniams šalinti;
67.4. Sistemos dalyvio ir (arba) jam neteisingai pateiktą informaciją, jeigu Sistemos dalyvis ir
(arba) kiti Sistemos dalyviai, pateikdami Sistemai pranešimus, nesilaikė techniniuose Sistemos
dokumentuose nustatytų reikalavimų, ir (arba) už kitų Sistemos dalyvių padarytas klaidas.
68. Lietuvos bankas negarantuoja Sistemos dalyviui pateiktos „Dalyvių prisijungimo stotis“
programinės įrangos sąsajos su Sistemos dalyvio technine ir programine įranga. Taip pat
negarantuojamas programinės įrangos arba apsikeitimo elektroniniais dokumentais sistemos
kompiuterių tinklo nenutrūkstamas ir saugus darbas, kai trečiosios šalys arba Sistemos dalyvis
vykdo tokią veiklą, kaip operacinės sistemos taisymai, ryšio sutrikimai dėl ryšio tiekėjo kaltės ir
t. t., net ir laikydamiesi visų Sistemos dalyviui techniniuose Sistemos dokumentuose nustatytų
reikalavimų. Tačiau, sutrikus Lietuvos banko Sistemos dalyviui pateiktos programinės įrangos
veiklai, Lietuvos bankas įsipareigoja Sistemos dalyvį konsultuoti arba pakeisti Sistemos dalyviui
pateiktą ir sugadintą programinę įrangą.
69. Sistemos dalyvis atsako už visus tiesioginius nuostolius, kuriuos Lietuvos bankas ir (arba)
Sistemos dalyviai patyrė dėl jo veiklos Sistemoje, Taisyklių ir (arba) Sutarties nevykdymo.
70. Lietuvos bankas ir Sistemos dalyvis atleidžiami nuo atsakomybės už įsipareigojimų
nevykdymą, jeigu jie įrodo, kad įsipareigojimai nevykdomi dėl nenugalimos jėgos aplinkybių
(įskaitant, bet neapsiribojant, techninės įrangos gedimus, telekomunikacijų ir ryšio paslaugų
sutrikimus, stichines nelaimes, ligų epidemijas, streikus ir darbo ginčus). Apie tokių aplinkybių
atsiradimą Sistemos dalyvis privalo nedelsdamas pranešti Lietuvos bankui ir imtis visų reikalingų
priemonių joms pašalinti. Lietuvos bankas apie nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą pagal
galimybes, bet kaip įmanoma greičiau, informuoja Sistemos dalyvius ir imasi reikalingų priemonių
joms pašalinti.
71. Lietuvos bankas ir Sistemos dalyviai privalo imtis visų pagrįstų ir protingų priemonių
Taisyklių XII skyriuje aptartiems nuostoliams sumažinti, jeigu tokių nuostolių atsirastų.
XIII SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
72. Lietuvos bankas Sistemoje nurodytus asmens duomenis valdo ir tvarko Bendrojo
duomenų apsaugos reglamento (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo
tokių duomenų judėjimo) 6 straipsnio 1 dalies e punkto nuostatų pagrindu.
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73. Duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti pakaitinių identifikatorių duomenų (vardas ir
pavardė arba pavadinimas, IBAN, MSISDN ir (arba) URI) ir su jais susietų kitų asmens duomenų
(sutikimo gavimo ir sutikimo atšaukimo laiko žyma paieškos paslaugos vykdymą.
74. Asmens duomenis sudaro: dalyvio kliento pakaitinis identifikatorius, kliento sąskaitos
numeris, vardas ir pavardė arba pavadinimas.
75. Lietuvos bankas, tvarkydamas asmens duomenis, nepasitelkia kitų duomenų tvarkytojų.
76. Lietuvos bankas, tvarkydamas asmens duomenis:
76.1. tvarko asmens duomenis pagal Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus;
76.2. užtikrina, kad asmens duomenis tvarkyti įgalioti asmenys būtų įsipareigoję užtikrinti
konfidencialumą arba jiems būtų taikoma atitinkama teisės aktuose nustatyta konfidencialumo
prievolė;
76.3. atsižvelgdamas į tvarkomų duomenų pobūdį, padeda Sistemos dalyviams taikydamas
tinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų įvykdyta dalyvių, kaip duomenų valdytojų,
prievolė atsakyti į prašymus pasinaudoti duomenų subjekto teisėmis;
76.4. suteikia Sistemos dalyviui duomenų valdytojui visą reikalingą informaciją, susijusią su
duomenų saugai taikomomis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis, kiek tai nepažeidžia
Lietuvos banko paslaptį sudarančios informacijos ar kitos jautrios informacijos, sudarančios
Europos Centrinio Banko arba Europos centrinių bankų sistemos konfidencialią informaciją.
77. Sistemoje nustatytos administracinės, techninės, programinės ir kitos priemonės,
apsaugančios sistemos duomenis nuo sunaikinimo, neteisėto pakeitimo, naudojimo ar atskleidimo:
77.1. prieigai prie Sistemos taikoma dviguba autentifikacija ir tik su skaitmeninio parašo
sertifikatais;
77.2. Sistemos operatoriai gali atlikti tik tuos veiksmus, kuriuos leidžia jiems priskirtos teisės;
77.3. visi Sistemoje atlikti veiksmai protokoluojami;
77.4. prisijungti prie Sistemos galima iš uždaro tinklo arba per saugų ryšio kanalą,
prisijungiant internetu identifikuojamas dalyvio įrenginys, autentifikuojamas dalyvis, tinklo srautas
šifruojamas ir filtruojamas.
78. Asmens duomenys Sistemoje saugomi kliento sutikimo galiojimo laikotarpiu ir 10 metų
nuo Sistemos dalyvio pranešimo apie sutikimo atšaukimą gavimo dienos.
79. Asmens duomenys, kuriems atskleisti panaikintas kliento sutikimas, saugomi 10 metų nuo
dalyvio pranešimo gavimo dienos. Jeigu klientas, prieš tai davęs sutikimą vienam Sistemos
dalyviui, davė sutikimą kitam Sistemos dalyviui, laikoma, kad kliento duotas sutikimas ankstesniam
Sistemos dalyviui nustoja galioti nuo to momento, kai įsigalioja kliento duotas sutikimas kitam
Sistemos dalyviui. Pasibaigus šiame punkte nurodytam duomenų saugojimo laikotarpiui duomenys
neatkuriamai sunaikinami.
80. Lietuvos bankas gali pakaitinius identifikatorius ir susietus klientų asmens duomenis,
reikalingus klientų mokėjimo nurodymams formuoti, perduoti kitoms PLS sistemoms, veikiančioms
ES ir EEE šalyse.
81. Asmens duomenis Lietuvos bankas teikia trečiosioms šalims tik Europos Sąjungos ir
Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.
82. Lietuvos bankas, sužinojęs apie asmens duomenų saugumo, vientisumo ar
konfidencialumo pažeidimą, nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, praneša
Sistemos dalyviui duomenų valdytojui saugumo pažeidimo datą ir laiką, aplinkybes, asmens
duomenų, kurių saugumas pažeistas, skaičių, priemones, kurių imtasi siekiant pašalinti pažeidimą ar
sumažinti jo pasekmes.
83. Sistemos dalyviai, atlikdami duomenų valdytojų pareigas, informuoja savo klientus, kad
jų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi Sistemoje.
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XIV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
84. Sistemos dalyviai privalo užtikrinti visų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų
apsaugą, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevenciją, taip pat tarptautinių sankcijų
įgyvendinimą, laikymąsi.
85. Sistema ir jos funkcionalumas negali būti naudojami Sistemos dalyvio rinkodaros tikslais,
klientų duomenys negali būti panaudoti reklaminėms kampanijoms arba kitiems su Sistemos
paslauga nesusijusiems pranešimams perduoti. Sistemos dalyvis yra atsakingas už visus tokio
panaudojimo padarinius.
86. Lietuvos bankas Sistemos dalyvius supažindina su Taisyklių pakeitimų ir papildymų
projektais ir nustato ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų terminą pasiūlymams ir pastaboms teikti.
Trumpesnis kaip 10 darbo dienų terminas gali būti nustatytas, jeigu:
86.1. Taisyklių pakeitimo arba papildymo pagrindas – naujai priimtas, pakeistas ar papildytas
Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktas arba teismo sprendimas;
86.2. Taisyklių pakeitimai būtini Sistemos saugumui kilusiai grėsmei pašalinti arba dėl kitų
svarbių priežasčių.
87. Lietuvos bankas turi teisę vienašališkai keisti Taisykles, pranešęs Sistemos dalyviams,
kaip nustatyta Taisyklių 86 punkte.
88. Esant prieštaravimų tarp Taisyklių ir Sutarties nuostatų, taikomos Taisyklių nuostatos,
jeigu Sutarties šalys aiškiai nesusitaria, kad atitinkama Sutarties nuostata taikoma nepaisant to, kad
Taisyklėse nustatyta kitaip. Esant prieštaravimų tarp Taisyklių ir techninės Sistemos
dokumentacijos nuostatų, taikomos Taisyklių nuostatos, jeigu Lietuvos bankas ir Sistemos dalyvis
nesusitaria kitaip.
_______________________

Lietuvos banko
identifikatorių
sistemos taisyklių
1 priedas

pakaitinių
paieškos

PAKAITINIŲ IDENTIFIKATORIŲ PAIEŠKOS SISTEMOS
DALYVIO REGISTRACIJOS FORMA

Data
Dok. nr .*
Mokėjimo
paslaugų teikėjas

Kredito
įstaiga

Elektroninių
pinigų įstaiga

Mokėjimo įstaiga

PLS sistema

Dalyvio
pavadinimas
SWIFT BIC

Testinis SWIFT BIC

Kandidato kontaktinis asmuo
Vardas ir pavardė
Telefonas
El. paštas
Kandidatas naudoja IBAN standarto (ISO 13616-1:2007) sąskaitas (TAIP
/NE)
Mokėjimo sistemos, kurios
paslaugomis naudojasi dalyvis,
pavadinimas
Kredito institucijos, kurios
paslaugomis naudojasi dalyvis,
pavadinimas (elektroninių pinigų arba
mokėjimo įstaiga)

Numatomų saugoti klientų pakaitinių identifikatorių skaičius
Sistemoje

vnt.

Numatomų pateikti užklausų gauti klientų duomenų, susietų su
pakaitiniu identifikatoriumi, skaičius per metus

vnt.

Pranešimai priimami su lietuviškosiomis raidėmis

Taip

Ne

Pasirašantis asmuo patvirtina, kad yra įgaliotas (-a) ir gali pasirašyti šią formą atstovaujamo
subjekto vardu.

Data

vardas ir pavardė

------* Dokumento nr. formatas – 4 pirmi BIC simboliai, toliau 3 skaitmenys eil. nr. (pvz., LIAB001).

parašas

Lietuvos
banko
identifikatorių
sistemos taisyklių
2 priedas

pakaitinių
paieškos

PAKAITINIŲ IDENTIFIKATORIŲ PAIEŠKOS SISTEMOS DALYVIO SUTARTIS
Nr.
201__ m.__________ ___d.
Vilnius
Lietuvos bankas, atstovaujamas _____________________________________________,
veikiančio pagal _______________________________________________, (toliau – Lietuvos
bankas) ir _____________________________________________ (toliau – Sistemos dalyvis),
atstovaujamas __________________________________________________, veikiančio pagal
_________________________________________, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas
atskirai – Šalimi, susitarė ir sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis) tokiomis sąlygomis:
I. SUTARTIES OBJEKTAS
1. Sutartimi Lietuvos banko pakaitinių identifikatorių paieškos sistemos (toliau – Sistemos)
dalyvis įsipareigoja Lietuvos banko Pakaitinių identifikatorių paieškos sistemos taisyklėse (toliau –
Taisyklės), taip pat kituose Sutarties 2 punkte nurodytuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir
sąlygomis dalyvauti Sistemos veikloje ir mokėti Lietuvos bankui Taisyklėse nustatytus mokesčius,
o Lietuvos bankas įsipareigoja Taisyklėse ir minėtuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis
suteikti galimybę naudotis Sistemos dalyviui Sistemos paslaugomis.
2. Su Sistemos dalyvio dalyvavimu Sistemoje susijusias Šalių teises ir pareigas
reglamentuoja Taisyklės, prisijungimą prie Lietuvos banko sistemų reglamentuojantys teisės aktai ir
Sutartis.
II. BENDROSIOS NUOSTATOS
3. Sutartis įsigalioja pasirašymo dieną ir yra neterminuota.
4. Perleisti savo įsipareigojimų įvykdymą arba kitaip suvaržyti iš Taisyklių arba Sutarties
kylančias teises ir (arba) įsipareigojimus Sistemos dalyvis gali tik turėdamas išankstinį rašytinį
Lietuvos banko sutikimą.
5. Sistemos dalyviui nevykdant visų ar dalies įsipareigojimų, nurodytų Sutartyje, Taisyklėse
arba kituose Sistemos veiklą ir teikiamas paslaugas reglamentuojančiuose teisės aktuose, arba esant
pakankamam pagrindui tikėtis, kad šie įsipareigojimai nebus vykdomi ateityje, Lietuvos bankas turi
teisę pasinaudoti Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme nustatytomis
teisėmis, taip pat imtis kitų būtinų veiksmų savo teisėms ir interesams apsaugoti.
6. Sistemos dalyvis įsipareigoja atlyginti visas Lietuvos banko patirtas išlaidas, susijusias su
Sistemos dalyvio dalyvavimu Sistemos veikloje. Šias išlaidas Sistemos dalyvis Lietuvos bankui
atlygina mokėdamas Taisyklėse nustatyto dydžio mokesčius Taisyklėse nustatyta apimtimi, tvarka
ir terminais.
7. Sistemos dalyviui pažeidus Taisykles, Sutartį ar susijusių teisės aktų reikalavimus arba
esant kitoms Sutartyje ir Taisyklėse nustatytoms sąlygoms, Lietuvos bankas turi teisę skirti
Taisyklėse ir (arba) Sutartyje nustatytas sankcijas, įskaitant Sistemos dalyvio teisės apribojimą
dalyvauti Sistemos veikloje, taip pat taikyti kitas Taisyklėse nurodytas poveikio priemones.
8. Šalys neatsako už Sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą dėl nenugalimos jėgos
aplinkybių (įskaitant, bet neapsiribojant, techninės įrangos gedimus, telekomunikacijų ir ryšio
paslaugų sutrikimus, stichines nelaimes, ligų epidemijas, streikus ir darbo ginčus). Šalis nedelsdama
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praneša kitai Šaliai apie šias atsiradusias aplinkybes ir imasi visų reikalingų priemonių joms
pašalinti.
III. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
9. Sutarties nutraukimo sąlygos, tvarka ir terminai nurodyti Taisyklėse.
10. Jeigu atsiranda Taisyklėse nurodytos sąlygos, kurioms esant Lietuvos bankas įgyja teisę
be išankstinio įspėjimo savo nuožiūra sustabdyti arba apriboti Sistemos dalyvio dalyvavimą
Sistemoje arba vienašališkai nutraukti Sutartį ir Lietuvos bankas šia teise pasinaudoja, Sistemos
dalyvis privalo sumokėti Lietuvos bankui visus pagal Taisykles jam priklausančius sumokėti
mokesčius.
11. Sutartį vienašališkai nutraukęs Sistemos dalyvis Lietuvos bankui privalo sumokėti visus
pagal Taisykles (Taisyklių 3 priedas) jam priklausančius sumokėti mokesčius.
12. Nutraukus Sutartį ar kitaip Sutarčiai pasibaigus, Šalių pagal Sutartį prisiimti ir
neįvykdyti įsipareigojimai lieka galioti iki visiško šių įsipareigojimų įvykdymo dienos.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Sutartis sudaryta pagal Lietuvos Respublikos teisę. Sutarčiai, jos aiškinimui, galiojimui ir
vykdymui, su Sistemos dalyvio dalyvavimu Sistemos veikloje susijusioms teisėms ir
įsipareigojimams, taip pat šių paslaugų teikimo metu Šalių sudarytiems sandoriams taikoma
Lietuvos Respublikos teisė.
14. Šalių ginčai, kilę dėl Sutarties arba kitaip susiję su Sutartimi, taip pat ginčai, kilę dėl su
Sistemos dalyvio dalyvavimu Sistemos veikloje susijusių teisių ir įsipareigojimų arba šių operacijų
metu Šalių sudarytų sandorių, jeigu ginčų nepavyksta išspręsti Šalių derybomis, sprendžiami tik
Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
15. Šalys susitaria, kad telefoninių pokalbių įrašai, elektroniniu paštu, kitomis elektroninio
ryšio priemonėmis arba faksu perduoti pranešimai yra tinkamos įrodinėjimo priemonės sprendžiant
su Sutartimi susijusius ginčus. Sutarties Šalys sutinka, kad jų tarpusavio telefoniniai pokalbiai gali
būti įrašomi.
16. Sistemos dalyvis, pasirašydamas Sutartį, patvirtina, kad susipažino ir sutinka su
Taisyklėmis ir Sutartimi ir kad Taisyklių bei Sutarties nuostatos jam yra aiškios.
17. Sutartis pakeičia visas Šalių anksčiau sudarytas preliminariąsias sutartis ir kitus
susitarimus dėl pakaitinių identifikatorių paieškos paslaugos objekto.
18. Sutartis laikoma neatskiriama Taisyklių dalimi, o esant prieštaravimų arba kitokių
Taisyklių ir Sutarties neatitikimų, taikomos Taisyklių nuostatos.
19. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Sutarties
egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.
20. Šalių adresai ir rekvizitai:
Lietuvos bankas
Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius, Lietuva
Juridinio asmens kodas 188607684
PVM mokėtojo kodas LT886076811

Juridinio asmens kodas
PVM mokėtojo kodas

______________________________________ ______________________________________
(vardas ir pavardė, parašas)

(vardas ir pavardė, parašas)

Lietuvos banko pakaitinių
identifikatorių
paieškos
sistemos taisyklių
3 priedas
MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMO IR ATSISKAITYMO UŽ SISTEMOS PASLAUGAS
TVARKOS APRAŠAS
1. Lietuvos bankas, teikdamas Lietuvos banko pakaitinių identifikatorių paieškos sistemos
(toliau – Sistema) paslaugas Sistemos dalyviams, nesiekia pelno, tačiau Sistemos dalyviai lygiomis
dalimis turi padengti visas Sistemos kūrimo, paslaugų teikimo, plėtros ir funkcijų tobulinimo
išlaidas.
2. Sistemos dalyviai moka šiuos mokesčius:
2.1. Sistemos kūrimo mokestį;
2.2. Sistemos paslaugų teikimo metinį mokestį;
2.3. Sistemos plėtros mokestį.
3. Lietuvos bankas pasibaigus kalendoriniams metams per 20 darbo dienų apskaičiuoja
Sistemos dalyvių visus mokėtinus mokesčius ir parengia bei išsiunčia Sistemos dalyviui
elektroniniu paštu sąskaitą faktūrą už praėjusius kalendorinius metus.
4. Lietuvos bankas Sistemos dalyvių (kurie yra Lietuvos banko administruojamų mokėjimo
sistemų TARGET2-LIETUVOS BANKAS ir (arba) „CENTROlink“ dalyviai) šio aprašo 2.1–2.3
papunkčiuose įvardytus mokesčius debeto nurodymais nurašo nuo Sistemos dalyvio sąskaitos
mokėjimų sistemos TARGET2-LIETUVOS BANKAS mokėjimų modulyje ir (arba) finansinio
užstato sąskaitos mokėjimo sistemoje „CENTROlink“ per 10 darbo dienų nuo sąskaitos faktūros
išrašymo dienos. Lietuvos bankas taip pat nusirašo ir visas kitas pagal Taisykles ir (arba) Sutartį
mokėtinas sumas nuo šiame punkte minėtų sąskaitų. Sistemos dalyvis minėtose sąskaitose privalo
užtikrinti pakankamą sąskaitos likutį minėtoms sumoms nurašyti.
5. Sistemos dalyvis, kuris nėra mokėjimų sistemų TARGET2-LIETUVOS BANKAS ir (arba)
„CENTROlink“ dalyvis, privalo sumokėti šio aprašo 2.1–2.3 papunkčiuose įvardytus mokesčius per
10 darbo dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Sistemos dalyvis taip pat privalo sumokėti
visas kitas pagal Taisykles ir (arba) Pakaitinių identifikatorių paieškos sistemos sutartį (toliau –
Sutartis) mokėtinas sumas.
6. Jeigu Sistemos dalyvis nesutinka su apskaičiuotu mokesčiu, Lietuvos bankas gautą
Sistemos dalyvio pretenziją išnagrinėja per 5 darbo dienas ir informuoja Sistemos dalyvį apie
priimtą sprendimą. Jeigu mokestis buvo apskaičiuotas klaidingai, Lietuvos bankas atitinkamai
tikslina mokėtiną sumą ir pateikia naują sąskaitą faktūrą.
7. Sistemos kūrimo išlaidas, kurios sudaro ne daugiau kaip 100 tūkst. Eur, visi Sistemos
dalyviai 2018–2022 metais per Sistemos kūrimo mokestį atlygina lygiomis dalimis laikydamiesi šių
principų:
7.1. 50 proc. Sistemos kūrimo išlaidų padengia Sistemos dalyviai, iki 2018 metų pabaigos
pasirašę Sutartį su Lietuvos banku;
7.2. kitus 50 proc. Sistemos kūrimo išlaidų visi Sistemos dalyviai turi padengti per 2019–2022
metus (t. y. 12,5 proc. Sistemos kūrimo išlaidų per metus);
7.3. 2019–2022 metais Sutartį pasirašantis subjektas sumoka proporcingą Sistemos kūrimo
išlaidų padengimo mokesčio, kuris visiems Sistemos dalyviams buvo apskaičiuotas mokėti už visus
prieš tai buvusius kalendorinius metus (nuo 2018 metų), dalį, padalytą iš Sistemos dalyvių skaičiaus
šio Sistemos dalyvio Sutarties pasirašymo metų pabaigoje;
7.4. 2019–2022 metais prisijungusių Sistemos dalyvių sumokėto Sistemos kūrimo išlaidų
padengimo mokesčio dalis naudojama anksčiau prisijungusių Sistemos dalyvių sumokėto Sistemos
kūrimo padengimo mokesčio daliai kompensuoti, kad būtų užtikrinta, jog visas Sistemos kūrimo
išlaidas padengs visi Sistemos dalyviai lygiomis dalimis.
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8. Sistemos paslaugų teikimo metines išlaidas lygiomis dalimis atlygina visi Sistemos
dalyviai, mokėdami Sistemos paslaugų teikimo metinį mokestį, kurio bendra suma yra tokia:
8.1. už 2018 metus negali viršyti 3,3 tūkst. Eur;
8.2. 2019–2020 metais negali viršyti 10 tūkst. Eur per metus;
8.3. 2021–2022 metais ir vėliau bendros Sistemos paslaugų teikimo išlaidos nustatomos pagal
faktines Sistemos paslaugų teikimo sąnaudas.
9. Sistemos dalyviai lygiomis dalimis per sutartą laiką turi atlyginti visas papildomas Lietuvos
banko išlaidas dėl Sistemos funkcijų plėtros ir tobulinimo bei jungčių su kitomis pakaitinių
identifikatorių paieškos paslaugų sistemomis, dėl kurių kūrimo ir įgyvendinimo buvo buvo priimtas
sprendimas Taisyklių X skyriuje nustatyta tvarka, mokėdami Sistemos plėtros mokestį.
10. Nutraukus Sutartį pagal Taisyklių 57, 58 arba 59 punkto nuostatas, Sistemos dalyvis
privalo Lietuvos bankui kompensuoti:
10.1. visas Sistemos kūrimo ir prisijungimo prie kitų pakaitinių identifikatorių paieškos
paslaugų sistemų išlaidas, kurios apskaičiuojamos šio aprašo 7 punkte nurodytą ir pagal šio aprašo 9
punkto nuostatus apskaičiuotą sumas padalijus iš Sistemos dalyvių skaičiaus Sutarties nutraukimo
momentu ir iš gautos sumos atėmus minėto Sistemos dalyvio sumokėtas įmokas iki Sutarties
nutraukimo momento; ir
10.2. visas Sistemos eksploatacijos išlaidas už kalendorinius metus, kurios apskaičiuojamos 8
punkte nurodytą sumą padalijus iš Sistemos dalyvių skaičiaus Sutarties nutraukimo momentu ir
proporcingai mėnesių, kiek buvo naudotasi Sistemos paslaugomis (apvalinant iki didesnio
skaičiaus) iki Sutarties nutraukimo momento, skaičiui.
11. Nutraukus Sutartį pagal Taisyklių 60 punkto nuostatas, Sistemos dalyvis privalo
kompensuoti visas Lietuvos banko patirtas ir Sistemos dalyvio nekompensuotas Sistemos kūrimo
išlaidas.
––––––––––––––––

