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I. Paslaugų plano taikymo sąlygos 

1.1. Paslaugų planas MB Plius – tai fiziniam asmeniui (toliau – Klientas) skirtas Medicinos banko (toliau – Banko) paslaugų 

rinkinys už nustatytą mėnesio mokestį. 

1.2. Susipažinti su į paslaugų planą įtrauktomis paslaugomis ir joms taikomu mėnesio mokesčiu Klientas gali Banko interneto 

svetainėje www.medbank.lt arba Banko padaliniuose. 

1.3. Paslaugų planas Klientui taikomas pagal Kliento pateiktą Banko padalinyje arba Interneto banke prašymą taikyti/ 

netaikyti paslaugų planą (toliau – Prašymas). 

1.4. Paslaugų planas Klientui pradedamas taikyti nuo kito mėnesio pirmos dienos po Kliento pateikto Bankui tinkamai 

užpildyto ir pasirašyto Prašymo. 

1.5. Paslaugų planas galioja neterminuotai, kol Klientas arba Bankas nenutraukia jo galiojimo.  

1.6. Klientas, naudodamasis į paslaugų planą įtrauktomis Banko paslaugomis, nemoka už šias paslaugas standartinių 

mokesčių, kurie nustatyti Paslaugų ir operacijų kainyne (toliau – Kainynas), išskyrus paslaugų plano mokesčius. 

Paslaugoms, neįtrauktoms į paslaugų planą, taikomi Kainyne nurodyto dydžio mokesčiai.  

1.7. Kai Klientui taikomos kitos nuolaidos, akcijos ar individualūs įkainiai už paslaugas, įtrauktas į paslaugų planą, paslaugų 

planas šių paslaugų apimtyje Klientui neteikiamas. 

1.8. Klientas, naudodamasis paslaugos planu, įsipareigoja: 

1.8.1. nenaudoti paslaugų plano nesąžiningo ekonominės naudos teikimo arba gavimo bei savo piniginės naudos 

(pasipelnymo) tikslais; 

1.8.2. nenaudoti į paslaugų planą įtrauktų paslaugų neprotingai dideliu mastu, t.y. ženkliai viršijant įprastą Kliento 

veiklai maksimalų inicijuojamų ir priimamų operacijų skaičių, pakankamą asmeninėms reikmėms. 

1.9. Bankas, nustatęs, kad paslaugos planu Klientas naudojasi nesąžiningai ar kitaip pažeidžia su Banku sudarytos Banko 

sąskaitos sutartį, paslaugos plano naudojimą Klientui gali apriboti ir/ar visiškai nutraukti. Apie paslaugos plano 

apribojimus ar nutraukimą Klientas informuojamas Banko sąskaitos sutartyje numatyta tvarka ir terminais.  

 

II. Paslaugų plano MB Plius mokesčių mokėjimo tvarka 

2.1. Paslaugų plano mėnesio mokestis mokamas kiekvieno mėnesio paskutinę kalendorinę dieną, nepriklausomai nuo to, ar 

Klientas pasinaudojo į paslaugų planą įtrauktomis paslaugomis.  Neišnaudotos paslaugos neperkeliamos į kitą kalendorinį 

mėnesį. 

2.2. Klientas privalo užtikrinti, kad, paskutinę mėnesio kalendorinę dieną Banko sąskaitoje būtų pakankama lėšų suma 

paslaugų plano mokesčiui nurašyti.            

2.3. Paslaugų plano mokesčiai yra mokami iš Kliento nurodytos Banko sąskaitos. Jei Banko sąskaitoje nepakanka lėšų 

Kainyne nustatytam komisiniam atlyginimui sumokėti, Bankas turi teisę nurašyti mokesčius iš bet kurios kliento 

sąskaitos bet kuria valiuta, taikant mokesčio nurašymo momentu galiojantį pagrindinį valiutos keitimo kursą. 

2.4. Kai paslaugų plano naudojimas nutraukiamas nepasibaigus kalendoriniam mėnesiui, paslaugų plano mėnesio mokestis 

taikomas už kalendorinį mėnesį nepriklausomai nuo nutraukimo dienos ir nurašomas mėnesio paskutinę kalendorinę 

dieną.  

 

III. Paslaugų plano keitimas ir atsisakymas 

3.1. Klientas turi teisę atsisakyti paslaugų plano informavęs Banką prieš 30 kalendorinių dienų, užpildydamas Prašymą Banko 

padalinyje arba Interneto banke. 

3.2. Bankas turi teisę keisti į paslaugų planą įeinančių Banko teikiamų paslaugų skaičių ir pačias paslaugas, taip pat paslaugų 

planui taikomą mėnesinį mokestį, informuodamas Klientą ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki 

pasikeitimų įsigaliojimo datos, paskelbdamas pranešimą Banko interneto svetainėje ir/ar informuodamas Klientą 

asmeniškai Interneto banke. Klientas, nesutinkantis su paslaugų plano pakeitimais, turi teisę jo atsisakyti, raštu 

informuodamas apie tai Banką šiose sąlygose numatyta tvarka ir terminais. 

3.3. Bankas turi teisę nutraukti paslaugų plano taikymą, išsiųsdamas apie tai Klientui pranešimą, jeigu Klientas nesilaiko 

Mokėjimo paslaugų teikimo taisyklių ir šiame dokumente išdėstytų sąlygų arba Bankas nebetaiko paslaugų plano ar į jį 

įtrauktos paslaugos. 

3.4. Klientui atsisakius paslaugų plano ar Bankui nutraukus paslaugų plano taikymą, Klientui nuo kito mėnesio pradedami 

taikyti Kainyne nurodyti komisiniai mokesčiai už suteiktas paslaugas ar atliktas operacijas. 

 

http://www.medbank.lt/

