Sutinku su sąlygomis ir taisyklėmis.

NAUDOJIMOSI SAVITARNOS SVETAINE EUROFONDAS TAISYKLĖS
1.

BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Naudojimosi savitarnos svetaine MOKĖJIMAI.EUROFONDAS(www.mokėjimai.eurofondas.lt) taisyklės (toliau – Taisyklės)
nustato naudojimosi savitarnos svetaine MOKĖJIMAI.EUROFONDAS (toliau – EUROFONDAS) tvarką ir sąlygas. Klientas
įgyja teisę naudotis svetaine ir EUROFONDAS atsiskaitymais, kai susipažįsta su Taisyklėmis, varnele pažymi, kad su
Taisyklėmis sutinka bei įsipareigoja jų laikytis, ir paspaudžia mygtuką „Aktyvuoti“.
1.2. Mokėjimo paslaugų teikėjas, teikiantis klientui mokėjimo paslaugas – UAB „Eurofondas“, juridinio asmens kodas
303305113 , buveinės adresas: K. Donelaičio g. 33-419, LT-44240, Kaunas, Lietuva; telefono nr.: +370 655 73155, el.
paštas: info@eurofondas.lt.
1.3. EUROFONDAS savitarnos vartotojai– tai privatūs asmenys, aktyvavę tapatybės identifikatorių EUROFONDAS sistemoje.
1.4. EUROFONDAS atsiskaitymų identifikatorius – tai tapatybės identifikatorius: elektroninis moksleivio/ mokytojo
pažymėjimas, popierinis moksleivio pažymėjimas su UAB “Eurofondas” išduotais RFID lipdukais, mokyklos išduotos
specialios kortelės, UAB “ Eurofondas ” išduoti NFC pakabukai bei su UAB “ Eurofondas ” sutarti kiti konkretūs
identifikatoriai.
1.5. EUROFONDAS klientas – fizinis asmuo, kurį su EUROFONDAS sieja sutartiniai teisiniai santykiai ir yra laikomas paslaugos
naudotoju.
1.6. E-piniginė – indentifikatoriuje integruotas e-piniginės modulis, kuris nurodo pinigų sumą, už kurią gali atsiskaityti vartotojas
aptarnavimo vietoje.

2.

EUROFONDAS MOKĖJIMO PASLAUGOS AKTYVAVIMAS IR MOKĖJIMO PASLAUGOS TEIKIMAS

AKTYVAVIMAS
2.1. Paslaugos sutartis tarp EUROFONDAS ir kliento sudaroma klientui aktyvuojant paslaugą internetu.
2.2. EUROFONDAS atsiskaitymų paslauga pradedama teikti nuo atsiskaitymų identifikatoriaus aktyvavimo momento, kai yra
paspaudžiama aktyvi nuoroda, gauta elektroniniu paštu, nurodytu aktyvacijos metu arba aktyvacija atliekama mokyklos
raštinėje pas atsakingą asmenį. Su paslaugos teikimo vietų, kurios sudaro galimybę klientams atsiskaityti per
EUROFONDAS sistemą, sąrašu klientas gali susipažinti interneto svetainėje www.eurofondas.lt .

SĄSKAITOS PAPILDYMAS
2.3. Sėkmingai aktyvavęs atsiskaitymų identifikatorių klientas įgyja teisę papildyti e-piniginę pinigų suma, kuri negali viršyti 30
Eur.
2.4. Klientas EUROFONDAS e-piniginę papildyti gali keliais būdais: naudojantis e-bankininkyste, grynųjų pinigų įnešimu per
EUROFONDAS terminalą paslaugos teikimo vietoje.
2.5. Atliekant sąskaitos papildymą iš AB „Swedbank“, AB „SEB“, AB „DNB“ bankų į atitinkamas UAB „Eurofondas“ sąskaitas ebankininkystės būdu, pinigai į EUROFONDAS vartotojo e-piniginę patenka sekančios darbo dienos ryte.
2.6. Atliekant e-piniginės papildymą iš kitų bankų sąskaitų nenurodytų 2.5. punkte į UAB „Eurofondas“ „Swedbank“, „SEB“,
„DNB“ sąskaitas, pinigai į e-piniginę patenka po dviejų darbo dienų ryte.
2.7. Atliekant e-piniginės papildymą per EUROFONDAS terminalą, pinigai į EUROFONDAS kliento e-piniginę patenka tą pačią
akimirką.
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2.8. Norint sėkmingai atlikti EUROFONDAS sąskaitos papildymą e-bankininkystės būdu, mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti
prisijungimo vardą.
2.9. Naudojantis elektroninių atsiskaitymų sistema ir turint daugiau nei vieną vaiką, pinigų suma, pervesta bankiniu pavedimu
į tėvelio e-piniginę, yra padalijama proporcingai turimam vaikų skaičiui. Ši funkcija gali būti išjungta prisijungus į vartotojo
aplinką.
ATSISKAITYMAS
2.10. Valgykloje moksleivis užsako patiekalą, gėrimą ar kitą užkandį. Priliečiamas kliento atsiskaitymo identifikatorius prie
kortelių skaitytuvo ir apmokėjimas užskaitomas.
2.11. Vykdyti atsiskaitymus per EUROFONDAS sistemą klientas gali, jeigu e-piniginėje yra pakankamas pinigų likutis mokėjimui
vykdyti.
SĄSKAITOS BALANSO PERŽIŪRA
2.12. E-piniginės balansas, išlaidų ir įplaukų istorija yra pateikiama internetinėje svetainėje mokėjimai.eurofondas.lt, prisijungus
prie vartotojo aplinkos.
2.13. E-piniginės likutį klientas gali pasitikrinti mokėjimo vietoje, priglaudus kliento identifikatorių prie kortelių skaitytuvo.
PINIGŲ GRĄŽINIMAS
2.14. Klientui raštiškai paprašius grąžinti e-piniginėje esančius pinigus ir pateikus UAB „Eurofondas“ prašomus kliento
duomenis, UAB „Eurofondas“ įsipareigoja grąžinti e-piniginėje esančią pinigų sumą atskaičius 1 € grąžinimo mokestį.
2.15. Pinigai pervedami į kliento nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų.
3.

SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS
3.1. Klientas sutinka, kad EUROFONDAS tvarkytų jo asmens duomenis, tikslu suteikti jam EUROFONDAS paslaugas, bei vykdyti
kitus įsipareigojimus pagal šią Sutartį.
3.2. EUROFONDAS įsipareigoja tvarkyti tik tuos asmens duomenis, kiek yra būtina tinkamai įvykdyti visas prisiimtas prievoles
pagal šią Sutartį.
3.3. Klientas sutinka, kad šios Sutarties galiojimo laikotarpiu EUROFONDAS informuotų jį apie naujas paslaugas bei kitą
informaciją, tuo tikslu panaudodamas kliento registracijos metu įvestus asmeninius duomenis.
3.4. Klientas sutinka, kad jo duomenys (gimimo data ir adresas) būtų naudojami kliento prekių užsakymo tikslams.
3.5. EUROFONDAS įsipareigoja tvarkyti asmens duomenis griežtai ir be jokių išlygų laikydamasis Lietuvos Respublikos asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nuostatų.

4.

ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
EUROFONDAS įsipareigoja:
4.1. sudaryti vartotojui galimybes prisijungti prie klientui skirtos internetinės vartotojo aplinkos MOKĖJIMAI.EUROFONDAS ir ja
naudotis bet kuriuo paros metu. Vartotojas, pamiršęs ar kitu būdu praradęs slaptažodį, gali pasinaudoti slaptažodžio
priminimo funkcija svetainėje MOKĖJIMAI.EUROFONDAS arba kreiptis į EUROFONDAS klientų aptarnavimo specialistą
telefonu bei elektroniniu paštu.
4.2. informuoti vartotojus apie MOKĖJIMAI.EUROFONDAS sistemos pasikeitimus, kurie gali įtakoti prisijungimą prie
internetinės vartotojo aplinkos ar jos administravimą, ne vėliau kaip prieš 1-2 dienas iki pakeitimų pradžios.
EUROFONDAS turi teisę:

4.3. vienašališkai keisti svetainės funkcijas, slaptažodžio priminimo tvarką bei Taisyklių sąlygas ir nuostatas, prieš tai informavus
klientą jo vartotojo aplinkoje EUROFONDAS, jei tai būtų įprastos svetainės laikino veikimo sutrikimo priežastis.
4.4. blokuoti prisijungimą prie vartotojo aplinkos, kai pagrįstai įtariamas neteisėtas trečiųjų šalių prisijungimas ir disponavimas
kliento elektronine sąskaita, nedelsiant apie tai informuojant klientą, ar 5 kartus iš eilės yra neteisingai suvedami
prisijungimo duomenys.
4.5. apriboti klientui naudojimąsi vartotojo aplinka EUROFONDAS, jei klientas nesilaiko nustatytų vartotojo aplinkos Taisyklių.
Klientas įsipareigoja:
4.6. nurodyti teisingus duomenis aktyvacijos formos laukeliuose bei saugiai priimti EUROFONDAS išsiųstą patvirtinimo nuorodą,
skirtą sėkmingai vartotojo aktyvacijai;
4.7. naudotis visomis įmanomis priemonėmis, siekiant užtikrinti saugumą susikurto slaptažodžio ir kitą vartotojo informaciją,
susijusią su aktyvacija ir prisijungimu, ir tinkamai juos naudoti prisiimant pilną riziką bei atsakomybę dėl prisijungimo
duomenų atskleidimo trečiosioms šalims.
4.8. kilus įtarimams, kad vartotojo slaptažodis atiteko trečiosioms šalims ir kilo grėsmė dėl neteisėto e-piniginės panaudojimo,
nedelsiant pakeisti prisijungimo slaptažodį ir informuoti EUROFONDAS klientų aptarnavimo specialistą.
4.9. Kliento iniciatyva apribojamos ar sustabdomos mokėjimo operacijos, jei klientas pateikia tokio pobūdžio prašymą klientų
aptarnavimo specialistui ir gauna patvirtinimą iš EUROFONDAS klientų aptarnavimo specialisto.
4.10. Nedelsiant informuoti EUROFONDAS klientų aptarnavimo specialistą, jei buvo pamestas ar kitu būdu prarastas
identifikatorius, kuris buvo aktyvuotas ir naudojamas atsiskaitymams.
4.11. informuoti ir atnaujinti pasikeitusius kliento duomenims vartotojo aplinkoje ne vėliau kaip per 3 dienas;
4.12. nesukelti grėsmės vartotojo aplinkos EUROFONDAS veikimui, duomenų apsaugos užtikrinimui ar kitais veiksmais sukelti
materialinę žalą.
Klientas turi teisę:
4.13. naudotis visais EUROFONDAS svetainės funkcionalumais, t.y. stebėti atsiskaitymų istoriją, prisijungti ir papildyti e-piniginę
bei gauti specialius pasiūlymus, bei informaciją iš paslaugos teikėjo.
4.14. prisijungęs
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ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
5.1. EUROFONDAS atsako už tinkamą Taisyklėse prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. Tuo atveju, jeigu Taisyklėse numatyti
EUROFONDAS įsipareigojimai buvo neįvykdyti arba įvykdyti netinkamai dėl trečiųjų asmenų kaltės, EUROFONDAS už
trečiuosius asmenis atsako tik tuo atveju, jeigu EUROFONDAS pasitelkė šiuos trečiuosius asmenis Taisyklėse numatytų
įsipareigojimų įvykdymui. Už Kliento pasitelktus trečiuosius asmenis EUROFONDAS neatsako.
5.2. Klientas

sutinka,
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MOKĖJIMAI.EUROFONDAS. Šie įrašai, esant reikalui, gali būti panaudoti įrodyti atitinkamų kliento veiksmų atlikimą ar
neatlikimą.
5.3. EUROFONDAS neatsako, jei klientas negalėjo naudotis svetaine MOKĖJIMAI.EUROFONDAS dėl to, kad neturėjo
kompiuterinės, programinės ar kitos įrangos arba dėl to, kad ši įranga buvo sugedusi.
5.4. EUROFONDAS neatsako už tai, kad dėl gedimų trečiųjų asmenų elektroninių ryšių tinkluose arba dėl kitų elektroninių ryšių
paslaugas teikiančių įmonių kaltės klientas negali naudotis paslaugomis, arba dėl sutrikimų elektroninių ryšių tinkluose
informacija buvo prarasta, iškraipyta ir panašiai.
5.5. Klientas atlygina EUROFONDAS nuostolius, atsiradusius dėl EUROFONDAS programinės įrangos arba suteiktų priemonių
gadinimo, neteisėto poveikio ar pakeitimų, kitų neteisėtų kliento veiksmų ar dėl naudojimosi svetaine
MOKĖJIMAI.EUROFONDAS
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6.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Klientas pareiškia, kad yra susipažinęs su AUKŠČIAU IŠDĖSTYTOMIS SĄLYGOMIS, JAS SUPRATO, BESĄLYGIŠKAI SU JOMIS
SUTINKA IR ĮSIPAREIGOJA JŲ LAIKYTIS.

