Informacija apie įkainius už atskiras mokėjimo paslaugas
Elemento pavadinimas
districts
id
title
intitution_types
id
title
institutions
id
title
district
type_id
indicator_types
id
title
description
indicators
id
depend
indicatortype_id
title
description
rates
id
date_from
date_to
value2

measure2
notice2
comment2
institution_id
indicator_id

Paaiškinimas
Apskričių sąrašas. Kai paslaugas teikia kredito unija, nurodoma, kurioje
apskrityje ji yra įsikūrusi.
Apskrities ID.
Apskrities pavadinimas.
Mokėjimo paslaugų teikėjų tipų sąrašas. Tipas „Mokėjimo įstaiga“ apima
mokėjimo įstaigas ir elektroninių pinigų įstaigas.
Tipo ID.
Tipo pavadinimas.
Mokėjimo paslaugų teikėjų (MPT) sąrašas.
MPT ID.
MPT pavadinimas
Apskrities, kuriai priklauso MPT, ID iš „districts“ sąrašo. Apkritis nurodoma tik
kredito unijoms, kitais atvejais pateikiama reikšmė „0“.
MPT tipo ID iš „intitution_types“ sąrašo.
Mokėjimo paslaugų sąrašas. Nurodoma bendra kelias paslaugas apimanti
grupė, kuri paskui skaidoma į konkrečias paslaugas.
Paslaugos ID.
Paslaugos pavadinimas.
Paslaugos aprašymas.
Konkrečių paslaugų/rodiklių, kurių įkainiai skelbiami, sąrašas. Reikia žiūrėti
kartu su „indicator_types“.
Rodiklio ID.
Nurodoma, kurio tipo MPT priskirta šis konkretus rodiklis. 0 arba 1 – bankų,
mokėjimo ir el. pinigų įstaigų paslaugos; 2 arba 3 – kredito unijų paslaugos.
Paslaugos ID iš „indicator_types“ sąrašo.
Paslaugos pavadinimas.
Paslaugos aprašymas.
Įkainių už atskiras mokėjimo paslaugas sąrašas.
Įkainio/įrašo ID.
Pirma nurodyto įkainio galiojimo diena.
Paskutinė nurodyto įkainio galiojimo diena. Nenurodoma, jei įkainis dar
galioja ir jo paskutinė galiojimo diena nenurodyta/nežinoma.
Įkainis (skaitinė reikšmė). Jei įkainio reikšmę galima pateikti vienu skaičiumi
(eurais), elementai „measure2“ ir „notice2“ lieka tušti. Įkainio reikšmę reikia
vertinti žiūrint į visus 3 elementus: „value2“, „measure2“ ir „notice2“.
Matavimo vienetai. Jei neužpildyta – eurai.
Išplėstinė informacija. Pateikiama, kai įkainio reikšmė nėra vienas skaičius,
pvz., 1 proc., min. 1 Eur.
Komentaras, kai įkainio reikšmė paaiškinama plačiau.
Mokėjimo paslaugų teikėjo ID iš „institutions“ sąrašo.
Rodiklio ID iš „indicators“ sąrašo.

Informacija apie mokėjimo paslaugų paketus
Elemento pavadinimas
districts
id
title

Paaiškinimas
Apskričių sąrašas. Kai paslaugas teikia kredito unija,
nurodoma, kurioje apskrityje ji yra įsikūrusi.
Apskrities ID.
Apskrities pavadinimas.

intitution_types
id
title
institutions
id
title
district

type_id

Mokėjimo paslaugų teikėjų tipų sąrašas. Tipas „Mokėjimo
įstaiga“ apima mokėjimo įstaigas ir elektroninių pinigų įstaigas.
Tipo ID.
Tipo pavadinimas.
Mokėjimo paslaugų teikėjų (MPT) sąrašas.
MPT ID.
MPT pavadinimas
Apskrities, kuriai priklauso MPT, ID iš „districts“ sąrašo.
Apkritis nurodoma tik kredito unijoms, kitais atvejais
pateikiama reikšmė „0“.
MPT tipo ID iš „intitution_types“ sąrašo.

cart_categories
id
title

Paslaugų paketų kategorijų sąrašas.
Paslaugų paketo kategorijos ID.
Paslaugų paketo kategorijos pavadinimas.

carts

Paslaugų paketų sąrašas ir informacija apie juos
Paslaugų paketo/įrašo ID.
Unikalus kiekvieno skirtingo paslaugų paketo ID, jis nesikeičia,
jei keičiasi konkretaus paketo kaina ar sudėtis.
Paslaugų paketo pavadinimas.
MPT, kuris teikia nurodytą paketą, ID iš „institutions“ sąrašo.
Paslaugų paketo kategorijos ID iš „cart_categories“ sąrašo.
Pateikiama informacija, kas (kokie asmenys) gali gauti
konkretų paslaugų paketą.
Paslaugų paketo kaina
Kita kaina, už kurią tam tikromis sąlygomis galima gauti
konkretų paslaugų paketą, taip pat nurodomos ir sąlygos.
Pirma nurodyto paslaugų paketo galiojimo diena.
Paskutinė nurodyto paslaugų paketo galiojimo diena.
Nenurodoma, jei paslaugų paketas dar galioja ir jo paskutinė
galiojimo diena nenurodyta/nežinoma.
Nurodoma, ar į paketą įeina sąskaitos tvarkymas. 1 – taip
įeina, 0 – ne, neįeina.
Nurodoma, kelių sąskaitų tvarkymą apima paslaugų paketas.
Nurodoma, ar į paketą įeina prisijungimo prie el.
bankininkystės priemonė. 1 – taip įeina, 0 – ne, neįeina.
Prisijungimo prie el. bankininkystės priemonės pavadinimas.
Nurodoma, ar į paketą įeina debeto kortelė. 1 – taip įeina, 0 –
ne, neįeina.
Debeto kortelės pavadinimas.
Nurodoma, ar į paketą įeina kredito kortelė. 1 – taip įeina, 0 –
ne, neįeina.
Kredito kortelės pavadinimas
Nurodoma, ar į paketą įeina kredito pervedimai SEPA
(internetu). 1 – taip įeina, 0 – ne, neįeina.
Nurodoma, ar į paketą įeina neribotas skaičius elektroninių
mokėjimų. 1 – taip, 0 – ne.
Elektroninių pervedimų, įeinančių į paketą, skaičius (jei
skaičius nėra neribotas).
Nurodoma, ar į paketą įeina tiesioginis debetas. 1 – taip įeina,
0 – ne, neįeina.
Nurodoma, ar į paketą įeina gautų mokėjimų eurais
įskaitymas. 1 – taip įeina, 0 – ne, neįeina.
Nurodoma, ar į paketą įeina neribotas gautų mokėjimų eurais

ID
UNIQUEBAGID
NAME
BANK_ID
BAGCATEGORY_ID
BAGRECEIVERS
PRICE
OTHERPRICEANDCONDITIONS
FROM_DATE
TO_DATE
ISACCOUNTMAINTAINED
ACCOUNTMAINTENANCE
ISINTERNETBANKLOGIN
INTERNETBANKLOGINOPTIONS
ISDEBITCARD
DEBITCARDNAME
ISCREDITCARD
CREDITCARDNAME
ISANYFREEINTERNETPAYMENT
ISINTERNETPAYMENTLIMITLESS
FREEINTERNETPAYMENTS
ISDIRECTDEBITINCLUDED
ISINCLUDINGEUR
ISINCLUDINGUNLIMITEDEUR

FREEINCLUDINGS
ISCASHOUT
CASHOUTPRICEOVERLIMIT
ISCASHIN
ADDITIONALSERVICES
cashoutOperations
ID
ISCASHOUTSUMLIMITLESS
CASHOUTSUMLIMIT
ISCASHOUTOPERATIONSLIMITLESS
FREECASHOUTOPERATIONS
CASHOUTPAYMENTCHANNEL
cashinOperations:
ID
ISCASHOUTSUMLIMITLESS
CASHOUTSUMLIMIT
ISCASHOUTOPERATIONSLIMITLESS
FREECASHOUTOPERATIONS
CASHOUTPAYMENTCHANNEL

skaičius. 1 – taip, 0 – ne.
Gautų pervedimų eurais, įeinančių į paketą, skaičius (jei
skaičius nėra neribotas).
Nurodoma, ar į paketą įeina grynųjų pinigų išėmimas. 1 – taip
įeina, 0 – ne, neįeina.
Kaina, kuri taikoma už grynųjų pinigų išėmimą, jei viršijamas
nurodytas limitas.
Nurodoma, ar į paketą įeina grynųjų pinigų įmokėjimas. 1 –
taip įeina, 0 – ne, neįeina.
Papildomos paslaugos, kurios įeina į paketą.
Informacija apie grynųjų pinigų išėmimo operacijas paslaugų
pakete. Gali būti keli bloko „cashoutOperations“ pasikartojimai.
Informacijos apie grynųjų pinigų išėmimo operacijas bloko ID.
Nurodoma, ar į paketą įeina neribota grynųjų pinigų išėmimo
suma. 1 – taip, 0 – ne.
Grynųjų pinigų išėmimo suma per mėnesį, kuri įeina į paketą
(jei suma nėra neribota).
Nurodoma, ar į paketą įeina neribotas grynųjų pinigų išėmimo
operacijų skaičius. 1 – taip, 0 – ne.
Grynųjų pinigų išėmimo operacijų skaičius per mėnesį, kuris
įeina į paketą (jei skaičius nėra neribotas).
Kanalas, kuriame galima pasiimti į paketą įeinančią grynųjų
pinigų sumą.
Informacija apie grynųjų pinigų įmokėjimo operacijas paslaugų
pakete.
Informacijos apie grynųjų pinigų įmokėjimo operacijas bloko
ID.
Nurodoma, ar į paketą įeina neribota grynųjų pinigų įmokėjimo
suma. 1 – taip, 0 – ne.
Grynųjų pinigų įmokėjimo suma per mėnesį, kuri įeina į paketą
(jei suma nėra neribota).
Nurodoma, ar į paketą įeina neribotas grynųjų pinigų
įmokėjimo operacijų skaičius. 1 – taip, 0 – ne.
Grynųjų pinigų įmokėjimo operacijų skaičius per mėnesį, kuris
įeina į paketą (jei skaičius nėra neribotas).
Kanalas, kuriame galima įmokėti į paketą įeinančią grynųjų
pinigų sumą.

