Sąskaitų/ataskaitų gavimo Internetu susitarimas
Data
Klientas:
Aš jau esu E-Pay
paslaugos Naudotojas
(pažym÷ti)

Mano naudotojo ID
E-pay sistemoje yra

Šį lauką pildo tik jau esami E-pay
sistemos naudotojai

Juridinio asmens pavadinimas
Įgaliojimo
Nr.*

Įgaliotas asmuo (V. Pavard÷)*
Tel./mob.tel. Nr.
Elektroninis paštas
Adresas
Įmon÷s kodas

Šiame lauke Mok÷tojas nurodo savo kodą, kuriuo jis identifikuojamas Paslaugos
teik÷jo apskaitos sistemoje

Mok÷tojo įmon÷s kodas
Motinos mergautin÷ pavard÷ arba kitas
slaptažodis

Informacija bus naudojama Klientui identifikuoti
kilus problemoms.

Aš, Mok÷tojas (klientas), patvirtinu, kad pateikti duomenys yra teisingi, ir pageidauju, kad sąskaitos už UAB "DHL Lietuva" suteiktas paslaugas būtų pateiktos tik elektroniniu būdu per E-pay
sistemą.
V. Pavard÷, parašas
A. V.

Paslaugos teik÷jas
Paslaugos teik÷jo pavadinimas

UAB "DHL Lietuva"

Pildo Paslaugos teik÷jo atsakingas asmuo:

Susitarimo Nr.

D

H

L

I

Atsakingas asmuo (V. Pavard÷)
Pareigos

Parašas
A. V.

MOKĖTOJO SUTIKIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS
1. Naudojamos sąvokos
1.1. E-pay sistema - internetin÷ svetain÷ http://www.epay.lt, kurioje Mok÷tojas gali peržiūr÷ti Paslaugos teik÷jų jam pateiktas sąskaitas ir duoti sutikimą jas
apmok÷ti. EBILL - tai šios sistemos savyb÷ tik peržiūr÷ti sąskaitas.
1.2. Paslaugos teik÷jas- Juridinis asmuo, ar juridinio asmens teisių neturinti įmon÷, įregistruota Lietuvos Respublikos Įmonių registre ir turinti teisę reikalauti
mokesčio už suteiktas paslaugas ir prekes bei turinti sąskaitą banke.
1.3. Mok÷tojas - Fizinis ar juridinis asmuo, kuris atsiskaito su Paslaugos teik÷ju negrynaisiais pinigais už jam suteiktas paslaugas.
1.4. ITELLA – UAB "Itella Information" yra Lietuvos Respublikos Įmonių registre įregistruota įmon÷, kuri teikia Atsiskaitymų informacijos apdorojimo
paslaugas Paslaugos teik÷jams ir Bankams.
2. Mok÷tojo sutikimo pasirašymas ir įsigaliojimas
2.1. Patvirtindamas savo asmens tapatybę, Mok÷tojas privalo pasirašyti šį sutikimą ir grąžinti Paslaugos teik÷jui. Mok÷tojo sutikimas įsigalioja nuo
Mok÷tojo įtraukimo į ITELLA E-pay Mok÷tojų duomenų bazę dienos.
2.2. Paslaugos teik÷jas turi patvirtinti Mok÷tojo sutikimą.
3. Pakeitimai ir nutraukimas
3.1. Mok÷tojas gali nutraukti šį Mok÷tojo sutikimą bet kuriuo metu. Apie nutraukimą būtina raštu pranešti Paslaugos teik÷jui. Mok÷tojo sutikimas
nutraukiamas per 5 (penkias) darbo dienas nuo tos dienos, kai Paslaugos teik÷jas gauna pranešimą apie nutraukimą.
3.2. Pasikeitus Mok÷tojo rekvizitams, Mok÷tojas privalo tuoj pat informuoti Paslaugos teik÷ją. Turi būti pasirašytas naujas Mok÷tojo sutikimas. Pasirašius
naują Mok÷tojo sutikimą, šis sutikimas netenka galios.
1.

