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Galioja nuo 2022 06 01 
E. SĄSKAITOS TEIKIMO TAISYKLĖS 

 

1. Šiose E. sąskaitos teikimo taisyklėse vartojamos sąvokos turi tokią reikšmę: 
1.1. Allianz - Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB, lėšų gavėjas, teikiantis E. sąskaitas E. sąskaitos gavėjui. 
1.2. Bankas – E. sąskaitos gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas, juridinis asmuo, turintis teisę teikti mokėjimo paslaugas pagal 
Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymą. 
1.3. E. sąskaita – Allianz pateikiama dalinė elektroninė sąskaita gyvybės draudimo įmokai pagal gyvybės draudimo sutartį 
E. sąskaitos gavėjui už jam arba kitam asmeniui teikiamas gyvybės draudimo paslaugas, kurioje pateikiami tik duomenys, 
būtini E. sąskaitai apmokėti. 
1.4. E. sąskaitos gavėjas – draudėjas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris turi IBAN formato sąskaitą ir pateikia prašymą 
teikti E. sąskaitą E. sąskaitos pateikimo adresu. 
1.5. E. sąskaitos pateikimo adresas – Prašyme teikti e. sąskaitą nurodytas E. sąskaitos gavėjo Banko sąskaitos numeris IBAN 
formatu. 
1.6. Mokėtojo / Kliento kodas – draudimo liudijimo numeris: skaičiai ir didžiosios raidės. 
1.7. Operatorius – juridinis asmuo, kuris veikia Allianz vardu pateikdamas E. sąskaitas Bankui. 
1.8. Prašymas teikti e. sąskaitą – E. sąskaitos gavėjo Allianz arba Bankui pateiktas prašymas teikti E. sąskaitas E. sąskaitos 
pateikimo adresu. 

2. Bendroji dalis 
2.1. Allianz pagal Prašymą teikti e. sąskaitą teikia elektroninių duomenų rinkmeną pats arba per Operatorių E. sąskaitos gavėjo 
Bankui. Bankas E. sąskaitos gavėjui E. sąskaitos pateikimo adresu pateikia E. sąskaitą.  
2.2. E. sąskaitos gavėjui pateikta E. sąskaita gali būti apmokama automatiniu pervedimu, E. sąskaitos gavėjui sudarius E. 
sąskaitos automatinio mokėjimo sutartį su Banku, arba vienkartiniu pervedimu. 
2.3. E. sąskaitos pateikimo E. sąskaitos gavėjui taisyklės nustatytos Elektroninių sąskaitų pateikimo mokėtojams taisyklėse, kurias 
galima rasti Lietuvos bankų asociacijos tinklapyje. 
2.4. E. sąskaitos apmokėjimo taisykles nustato Bankas paslaugų teikimo sąlygose ar taisyklėse. 
2.5. Allianz neįsipareigoja E. sąskaitoje pateikti informacijos daugiau nei būtina apmokėjimui už paslaugas pagal gyvybės 
draudimo sutartį atlikti. 
2.6. Draudėjo pareiga mokėti draudimo įmokas pagal gyvybės draudimo sutartį nepriklauso nuo E. sąskaitos teikimo E. sąskaitos 
gavėjui. 

3. Įkainiai 
3.1. Prašymo teikti e. sąskaitą pateikimas E. sąskaitos gavėjui yra nemokamas. 
3.2. E. sąskaitos pateikimo ir jos apmokėjimo įkainius nustato Bankas, kuriuos skelbia savo paslaugų teikimo kainynuose. 

4. Prašymo teikti e. sąskaitą pateikimas 
4.1. E. sąskaitos gavėjas, pageidaujantis iš Allianz gauti E. sąskaitą, turi pateikti Prašymą teikti e. sąskaitą Allianz per 
aptarnaujantį finansų konsultantą arba atvykęs į Allianz skyrių, ar pateikti per savitarnos svetainę Mano Allianz arba Banke. 
4.2. Prašymas teikti e. sąskaitą laikomas priimtu Allianz, jei Prašymą teikti e. sąskaitą pateikė draudėjas pagal galiojančią 
gyvybės draudimo sutartį. Jei Prašymą teikti e. sąskaitą Allianz pateikia kitas asmuo nei draudėjas, Prašymas teikti e. sąskaitą 
laikomas priimtu Allianz po to, kai draudėjas pasirašo sutikimą dėl E. sąskaitų teikimo E. sąskaitos gavėjui. 
4.3. Pagal kiekvieną gyvybės draudimo sutartį, kurią galima identifikuoti pagal Mokėtojo / Kliento kodą, turi būti pateikiamas 
atskiras Prašymas teikti e. sąskaitą. 
4.4. Kai Prašymas teikti e. sąskaitą užpildomas kartu su prašymu sudaryti gyvybės draudimo sutartį, E. sąskaitos pradedamos 
teikti, kai pagal šį prašymą sudaryti gyvybės draudimo sutartį išduodamas gyvybės draudimo liudijimas. 
4.5. Jeigu Prašyme teikti e. sąskaitą pateikti duomenys yra klaidingi ar netikslūs, pateiktas Prašymas teikti e. sąskaitą neįsigalioja 
ir E. sąskaitos neteikiamos E. sąskaitos gavėjui. E. sąskaitos gavėjas turi patikslinti duomenis užpildydamas naują Prašymą teikti 
e. sąskaitą. 

5. E. sąskaitos teikimo taisyklės 
5.1. Allianz teikia E. sąskaitas, jeigu pagal gyvybės draudimo sutartį nėra sustabdytas draudimo rizikos galiojimas arba draudimo 
įmokų mokėjimas, ir yra mokėtina draudimo įmoka ar jos dalis. 
5.2.  Allianz teikia E. sąskaitas ne dažniau nei gyvybės draudimo sutartyje numatytu draudimo įmokos mokėjimo periodiškumu. 
5.3. Allianz neįsipareigoja siųsti E. sąskaitos E. sąskaitos gavėjui, jeigu E. sąskaitos gavėjas nėra draudėjas. 

6. Prašymo teikti e. sąskaitą galiojimas ir atsisakymas 
6.1.  Jei gautas Prašymas teikti e. sąskaitą pagal tą pačią gyvybės draudimo sutartį, kuriai jau galioja E. sąskaita, tai anksčiau 
pateiktas Prašymas teikti e. sąskaitą netenka galios ir įsigalioja naujas Prašymas teikti e. sąskaitą.  
6.2. Prašymas teikti e. sąskaitą galioja iki gyvybės draudimo sutarties pabaigos, E. sąskaitos gavėjo rašytinio prašymo nutraukti 
E. sąskaitos teikimą pateikimo Allianz arba Bankui. 
6.3. Allianz gali nutraukti E. sąskaitų teikimą, jeigu gyvybės draudimo įmokos pagal gyvybės draudimo sutartį yra apmokamos 
kitais būdais nei pagal pateiktą E .sąskaitą ilgiau nei 6 mėnesius. 
6.4. Allianz nutraukia E. sąskaitų teikimą E. sąskaitos gavėjui, jeigu E. sąskaitos gavėjas nutraukia Banko sutartį, pasikeičia E. 
sąskaitos pateikimo adresas ar dėl kitų priežasčių nėra galimybės pateikti E. sąskaitos gavėjo nurodytu E. sąskaitos pateikimo 
adresu. 

7. Asmens duomenų tvarkymas 
7.1. E. sąskaitos gavėjo asmens duomenys, pateikti Prašyme teikti e. sąskaitą, bus perduodami kitiems asmens duomenų 
gavėjams, siekiant įgyvendinti Allianz taikomą teisinę prievolę bei vykdyti su draudėju sudarytą draudimo sutartį.  
7.2. Išsami informacija apie asmens duomenų tvarkymą ir asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimą skelbiama Privatumo 
politikoje, esančioje tinklapyje www.allianz.lt, skiltyje „Teisinė informacija“. 


