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Pagrindinio meniu funkcijos 
neautorizuotiems vartotojams 

• Naujienos – galimybė peržiūrėti aktualią banko 
informaciją. 

• Banko skyriai – galimybė, pasinaudojus 
išplėstąja realybe ar žemėlapiu, rasti artimiausią 
kelią iki banko padalinio, sužinoti aktualią 
informaciją, darbo laiką. 

• Valiutos kursai – galimybė sužinoti valiutos 
kursus, apskaičiuoti keičiamos valiutos sumą. 

• Banko kontaktai – bendrieji Medicinos banko 
kontaktai. 

• Indėliai - galimybė peržiūrėti indėlių palūkanų 
normas, apskaičiuoti gautinas palūkanas. 

• m. piniginė – galimybė gauti sąskaitą iš paslaugų 
teikėjo tiesiai į mobiliąją programėlę. Plačiau 
skaityti čia. 

• Prisijunkite – galimybė prisijungti prie banko 
sistemos ir tvarkyti finansus, naudojant PIN/TAN 
kodų korteles ar mobiliuojį elektroninį parašą. 

 

Pagrindinio meniu funkcijos 
autorizuotiems vartotojams 

• Sąskaitos – galimybė sužinoti sąskaitų likučius ir 
operacijų sumas, peržiūrėti grafinę sąskaitos 
informaciją. 

• Mokėjimai – galimybė atlikti vietinį pervedimą 
banko viduje ar į kitą LR registruotą banką, 
valiutos keitimą, peržiūrėti, pasirašyti, atšaukti, 
šalinti per internetinę bankinę sistemą (IBS) ar 
mobiliąją bankinę sistemą (MBS) suvestą 
operaciją. 

• Paslaugų apmokėjimas – galimybė sumokėti 
mokesčius už komunalines ir kitų paslaugų teikėjų 
paslaugas. Unikali galimybė – paslaugų 
apmokėjimas, fotografuojant sąskaitas.  

• m. piniginė – galimybė atsiskaityti tiesiogiai 
paslaugų teikimo vietoje. Plačiau skaityti čia. 

• Taip pat ir kitos funkcijos skirtos neautorizuotiems 
vartotojams. 
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Banko naujienos 

• Galimybė susipažinti su banko naujienomis. 

• Pasirinkus naujieną, tame pačiame lange galima 
peržiūrėti kitas naujienas, pasinaudojus 
mygtukais Kita ar Ankstesnė. 

• Bankui paskelbus naujieną, apie tai 
informuojamas vartotojas.  

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktai 

• Galimybė greituoju būdu paskambinti į banką.  

• Galimybė peržiūrėti banko puslapius socialiniuose 
tinkluose Facebook, Twitter ar video klipus 
Youtube paskyroje.  

• Aktyvi banko tinklapio nuoroda. 
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Banko skyriai 

Žemėlapis 

• Galimybė surasti reikiamą banko padalinį, 
peržiūrėti jo darbo laiką, adresą, kontaktinę 
informaciją ir paskambinti, pasirinkus funkciją – 
Skambinti į banko padalinį. 

• Informacija yra pateikiama ir sąrašo pavidalu. 

Žemėlapyje pateikiamus banko padalinius 
galimarasti pagal:  

� savo buvimo vietą. Šiuo atveju programėlė 
nustato buvimo koordinates ir žemėlapyje 
parodo artimiausius šalia vartotojo esančius 
objektus; 

� pasirinktą miestą ar gatvę. 

 

Išplėstoji realybė 

• Naudojantis telefono vaizdo kamera, galima 
ekrane matyti filmuojamą vaizdą, kuriame yra 
pridėtos nuorodos į šalia esančius Medicinos 
banko padalinius ar kitus Banko nurodytus 
objektus. Kairiajame, viršutiniame ekrano kampe 
langelyje Accurracy nurodoma, kokiu tikslumu 
pateikiami duomenys iki pažymėto padalinio. 

• Dešiniajame, viršutiniame ekrano kampe 
esančiame skritulyje pateikiami visi šalia esantys 
objektai pasirinktu spinduliu.  Spindulį valdyti 
galima, pasirinkus mygtuką „i“. 

• Keičiant filmavimo kampą pagrindiniame lange, 
objektai atnaujinami pasirinkta kryptimi. 

• Pasirinkus ieškomą banko padalinį, galima 
peržiūrėti jo darbo laiką, adresą, kontaktinę 
informaciją.  

• Pasirinkus funkciją „Take me there“, galima gauti 
maršrutą iki nurodyto padalinio. 

Pastaba. Norint naudotis šia funkcija išmaniuoju 

telefonu su Android operacine sistema, reikia 

papildomai instaliuoti programėlę „Layar“. 
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Valiutų kursai 

Valiutų sąrašas 

• Galima peržiūrėti aktualų Banko valiutų kursų 
sąrašą banko Centro filiale, adresu Pamėnkalnio 
g. 40, Vilnius.  

• Pateikiami grynieji, negrynieji ir oficialūs valiutų 
kursai. 

• Paspaudus nuorodą ant konkrečios valiutų poros 
ar mygtuką „Skaičiuoklė“, patenkama į Valiutų 
kursų skaičiuoklę. 

 

 

 

 

 

 

Valiutų skaičiuoklė 

• Valiutų skaičiuokl leidžia sužinoti dominančios 
valiutų poros santykį. 

• Pasirinkus mygtuką , vienu paspaudimu 
galima pakeisti pasirinktas valiutų poras vietomis. 

• Valiutos keitimą galima atlikti programėlėje 
prisijungus prie banko sistemos. Plačiau skaityti: 
Valiutos keitimas. 
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Indėliai 

Indėlių palūkanos  

• Galima peržiūrėti aktualias banke siūlomų indėlių 
metines palūkanų normas pagal skirtingus 
laikotarpius. 

• Palūkanos pateikiamos tiek privatiems, tiek verslo 
klientams. 

• Paspaudus mygtuką „Skaičiuoklė“, patenkama į 
Indėlių palūkanų skaičiuoklę. 

 

 

 

 

 

 

Indėlių skaičiuoklė 

• Galimybė paskaičiuoti, kiek galima gauti 
palūkanų, padėjus tam tikros rūšies indėlį 
pasirinkta valiuta ir nurodytam terminui banko 
padalinyje.  

• Programėlė apskaičiuoja, kiek galima gauti 
palūkanų termino pabaigoje. 

Padėjus indėlį internetu, siūlomas palūkanų priedas 

prie banke galiojančių metinių palūkanų. Indėlį 

internetu padėti galima tik jungiantis per naršyklę, 

adresu https://ibs.medbank.lt/login.aspx. 
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Sąskaitos  

• Pateikiamos visos banko sąskaitos, su kuriomis 
galima atlikti operacijas pagal Sąskaitos tvarkymo 
internetu sutartį. 

• Paspaudus nuorodą ant pasirinktos sąskaitos 
pateikiamas sąskaitos išrašas. 

• Kad būtų pateikiama informacija, reikia pasirinkti 
norimą periodą, paspaudus mygtuką >: 

� Vakar. 
� Šiandien. 
� Praėjusi savaitė. 
� Šis mėn. 
� Praėjęs mėn. 
� Praėję 3 mėn. 
� Praėję 6 mėn. 
� Praėję 12 mėn. 

 
• Išraše žalia spalva atvaizduojamos įplaukos, 

raudona – nurašymai.Detalesnę informaciją 
galima peržiūrėti paspaudus ant konkrečios 
operacijos. 

 

 

Sąskaitos grafinė informacija 

• Paspaudus mygtuką , galima peržiūrėti 
sąskaitos išrašo grafinę informaciją. 

• Sąskaitos grafike pateikiamos pasirinkto periodo 
sąskaitos likučio kitimas ir įvykdytos operacijos 
sąskaitoje: 

� Ruda spalva vaizduoja sąskaitos likučio 
kreivę. 

� Žalia spalva vaizduoja įplaukas į sąskaitą. 

� Raudona spalva vaizduoja nurašytas sumas iš 
sąskaitos. 

• Paspaudus ant kreivės ar stulpelio, parodoma 
operacijos informacija: suma ir operacijos data. 
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Mokėjimai 

Galima pasirinkti šias funkcijas: 

• Mokėjimų apžvalga. 
• Tarp savo sąskaitų. 
• Valiutos keitimas. 
• Vietinis mokėjimas. 

 
Tarptautinis pervedimas atliekamas prisijungus prie 

banko per internetinę naršyklę šiuo adresu: 

https://ibs.medbank.lt/login.aspx. 

 

Mokėjimų apžvalga 

Skiltyje Mokėjimų apžvalga galima peržiūrėti 
aktualius mokėjimus iš savo sąskaitų ir mokėjimų 
archyvą. 

Aktualūs - šioje skiltyje pateikiami šios dienos 
mokėjimai su būsenomis „Įvykdytas“ ir „Atmestas“ ir 
visi mokėjimai su būsenomis „Nepasirašytas“, 
„Vykdomas“, „Laukia kitų parašų“.  

• Galima filtruoti pagal tipą: įvykdytas, atmestas, 
laukia kitų parašų, vykdomas, nepasirašytas, 
įvykdytas. 

• Pasirinkus tam tikrą, mokėjimą jį galima 
pasirašyti, atmesti, pašalinti priklausomai nuo 
mokėjimo būsenos. 

• Pažymėjus mygtuką „Pažymėti visus“, galima 
pasirašyti visus nepasirašytus mokėjimus. 

Visi – pateikiami visi mokėjimai už pasirinktą 
laikotarpį: 

� Vakar. 
� Šiandien. 
� Praėjusi savaitė. 
� Šis mėn. 
� Praėjęs mėn. 
� Praėję 3 mėn. 
� Praėję 6 mėn. 
� Praėję 12 mėn. 

 
• Paspaudus nuorodą ant pasirinkto mokėjimo, 

galima peržiūrėti operacijos duomenis, taisyti ar 
sukurti naują dokumentą pagal to paties 
mokėjimo duomenis. 

Norint atlikti išplėstinę paiešką pagal mokėjimo tipą, 

gavėją / mokėtoją, gavėjo sąskaitą, mokėjimo 

paskirtį ar sumą, reikia jungtis per naršyklę adresu 

https://ibs.medbank.lt/login.aspx. 
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Valiutos keitimas 

Norint atlikti valiutos keitimą, reikia užpildyti 
mokėjimo formą: 

• Pasirinkti sąskaitą, iš kurios bus nurašoma 
valiuta. 

• Pasirinkti sąskaitą, į kurią bus pervesta nupirkta 
valiuta. 

• Nurodyti keičiamą mokėjimo sumą skaičiais. 
Valiutos laukelyje pasirinkti, kuria valiuta 
nurodoma keitimo suma. 

• Paspaudus mygtuką Skaičiuoti  sistema 
automatiškai parodys keitimo kursą ir ekvivalentą 
kita valiuta. 

 
Jei su valiutų dileriu yra suderintas  nestandartinis 

keitimo kursas, reikia pažymėti Keisti sutartu 

kursu ir įrašyti sutartą kursą. 

 
•  Paspaudus mygtuką Toliau, galima peržiūrėti 

suvestus duomenis, taisyti ar atšaukti mokėjimą. 

 

Tarp savo sąskaitų 

Pasirinkus šį mokėjimą, galima atlikti pinigų 
pervedimą iš vienos savo sąskaitos esančios 
Medicinos banke į kitą. Šio mokėjimo nereikia 
patvirtinti nei mobiliuoju elektroniniu parašu, nei 
kodu iš TAN kodų lentelės.  

Reikia užpildyti privalomus laukus: 

• Pasirinkti sąskaitą , iš kurios bus nuskaityti 
pinigai. 

• Pasirinkti sąskaitą, į kurią bus pervesti pinigai. 

• Suma – nurodoma norima suma. 

Paspaudus mygtuką Toliau, galima peržiūrėti 
suvestus duomenis, taisyti mokėjimą ar jį atšaukti. 
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Vietinis mokėjimas 

Galima atlikti vietinį mokėjimą gavėjui banko viduje 
ir į kitus LR bankus litais ir užsienio valiuta. 

Įprasta forma 

• Šablonas: jeigu yra sukurtas mokėjimo, kurį 
norima atlikti, ruošinys, laukelyje šablonas reikia 
pasirinkti jį ir visi mokėjimo laukai užsipildys 
automatiškai. 

• Sąskaita: reikia pasirinkti sąskaitą, iš kurios bus 
nuskaityti pinigai.  

• Gavėjo sąskaita: 

� Jeigu pirmą kartą atliekamas mokėjimas 
pasirinktam gavėjui, reikia nurodyti jo 
sąskaitą,. 

� Jeigu jau buvo atliktas mokėjimas gavėjui, 
paspaudus nuorodą Gavėjo paieška ir 
atsidariusiame lange mygtuką Rodyti, galima 
pasirinkti iš sąrašo gavėją ir sistema juos 
pateiks automatiškai pagal vieną iš paieškos 
fragmentų: kliento pavadinimą, kodą arba 
sąskaitą. Kiekvieną kartą atlikus vietinį 
mokėjimą naujam gavėjui, jis automatiškai 
išsisaugos gavėjų sąraše. 

• Užpildžius mokėjimo sumą ir mokėjimo paskirtį, 
spaudžiamas mygtukas Toliau,  tuomet sistema 
nukreips į mokėjimų patvirtinimų puslapį, kur bus 
galima: patvirtinti mokėjimą mobiliuoju 
elektroniniu parašu arba kodu iš TAN kodų 
lentelės; Taisyti mokėjimą; Išsaugoti); Atšaukti. 

Jeigu sąskaita valdoma vienu parašu, tuomet 

mokėjimas bus įvykdomas iš karto, jeigu ne –  

mokėjimas įtraukiamas į „Laukia kitų parašų“ ir jis 

nebus vykdomas, kol nepasirašys kitas asmuo, 

turintis parašo teisę. 

Pilna forma 

Norint užpildyti daugiau mokėjimo rekvizitų (įmokos 
kodas, mokėtojo kodas, pradinio mokėtojo/galutinio 
gavėjo duomenys ir pan.)  ar pakeisti mokėjimo 
vykdymo prioritetą, reikia pasirinkti vietinio 
mokėjimo „Pilna forma“ skirtuką. Suvedus visus 
duomenis atsidariusioje formoje, galima atlikti tokius 
pat veiksmus, kaip ir pasirinkus Įprastos formos 
mokėjimą. 
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Paslaugų apmokėjimas 

 

   

 

Įmokos ir mokesčiai 

Galimybė pasirinkti įmoką iš šablono arba atlikti 
įmokos paiešką, į paeiškos lauką įvedus ne mažiau 
nei 3 simbolius (pvz.:  jeigu mokama UAB „Omnitel“  
-  galima vesti omn,  jeigu pagal  atsiskaitymo 
knygelę -  ats arba kny; jeigu  UAB “Lazdijų šiluma” 
-  laz arba šil). Iš pateikto sąrašo lieka išsirinkti 
reikiamą mokėjimo dokumentą arba lėšų gavėją. 

Pasirinkus  Toliau, perkeliama į kitą mokėjimo 
kūrimo žingsnį. 

Jeigu ankstesniame žingsnyje buvo pasirinktas 
šablonas, laukai užpildomi automatiškai, jeigu ne - 
galima tai padaryti ir antrame mokėjimo kūrimo 
žingsnyje. 

Jeigu mokėjimo šablonas nėra sukurtas arba 
šablono duomenys yra nebegaliojantys, reikia 
užpildyti atsidariusius laukus pagal paslaugų teikėjo 
sąskaitos ar atsiskaitymo knygelės duomenis. 

Kitame žingsnyje galima peržiūrėti įvestus 
mokėjimo duomenis, juos Taisyti ar Atšaukti. 
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Sąskaitų skenavimas 

Galimybė atsiskaityti už ryšio, televizijos ar kitas 
paslaugas, fotografuojant specialų brūkšninį kodą, 
gaunamą kartu su paslaugos teikėjo sąskaita.  

Telefoną nukreipus į sąskaitos apačioje esantį 
brūkšninį kodą, kuris pateikiamas prie mokėjimo 
nurodymo pervesti įmoką, sistema po kelių 
sekundžių automatiškai atpažįsta paslaugų teikėją ir 
pati užpildo privalomus laukus ir suformuoja 
mokėjimą.  

Patikrinus, ar mokėjime pateikti duomenys teisingi, 
mokėjimas patvirtinamas  elektroniniu mobiliuoju 
parašu arba kodu iš TAN kortelės (priklausomai nuo 
to, kokiu būdu buvo įvykdyta autorizacija). 

Pastaba! Ne visų paslaugų teikėjų sąskaitas, galima 

apmokėti tokiu būdu, kadangi ne visuose yra 

brūkšninis kodas, o taip pat ne visuose 

brūkšniniuose koduose pateikiama visa 

reikalaujama informacija. 

 

m. piniginė 

• Galimybė atsiskaityti paslaugų teikimo vietoje 
(pvz. restoranas, boulingas, degalinė ir t.t.) bei 
internetiniuose portaluose. 

Atsiskaitymas: 

� Telefonas nukreipiamas į specialų QR 
kodą, kuris pateikiamas paslaugų teikimo 
vietoje ar interneto portale. 

� Sistema automatiškai atpažinusi paslaugos 
teikėją, suformuoja sąskaitą. 

� Patvirtinus, kad pateikta sąskaita yra 
tinkama, vyksta autorizacija.  

� Įvykus autorizacijai, pateikiama mokėjimo 
informacija. 

� Patikrinus, ar mokėjimas suformuotas 
teisingai, tvirtinama m. parašu arba kodu iš 
TAN kortelės. 

Pastaba! Vartotojas, įvedęs savo telefono numerį ir 

tęsdamas mokėjimo operaciją, tokiu būdu patvirtina, 

kad yra susipažinęs su m. piniginės paslaugų 

teikimo sąlygomis bei sutinka, kad jo asmens 

duomenys būtų tvarkomi bei perduodami paslaugos 

teikėjui, kiek tai būtina mokėjimo paslaugai suteikti. 
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Programos funkcijos 

Mygtuku  žemutinėje meniu juostoje, galima 
atlikti šiuos veiksmus: 

• Keisti kalbą. 
• Keisti klientą. 
• Atsijungti. 

Keisti kalbą 

Galima pakeisti programėlės kalbą iš lietuvių į anglų 
ar rusų kalbas. Prisijungus kitą kartą prie 
programėlės, automatiškai bus pajungta kalba, 
kuria buvo prisijungta paskutinį kartą. 

Keisti klientą 

Galima neišėjus iš sistemos pasikeisti atstovaujamą 
klientą ir tvarkyti jo finansus Medicinos banke 

Atsijungti 

Atsijungiama iš sistemos. 


