RULES OF PAYMENT INITIATION SERVICE
PROVISION
Provider of Payment Initiation Service – UAB
“Argentum mobile” (Trademark Contomobile)
company code 304285884, address Tuskulėnų st.
33C-55, LT-09219 Vilnius, Lithuania, e-mail address
info@contomobile.com;
Electronic
Money
Institution License No. 5, issued as of 29 November
2016, supplemented as of 30 January 2020; the
licensing and supervisory authority is the Bank of
Lithuania www.lb.lt; the data on the UAB
Argentum mobile accumulated and stored in the
Register of Legal Entities of the Republic of
Lithuania). More detailed information on the UAB
Argentum
mobile
may
be
found
at
www.contomobile.com .

MOKĖJIMO INICIJAVIMO PASLAUGOS TEIKIMO
TAISYKLĖS
Mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjas – UAB
„Argentum mobile“ (prekinis ženklas „Contomobile“)
juridinio asmens kodas 304285884, adresas Tuskulėnų
g. 33C-55, LT-09219 Vilnius, Lietuva, elektroninis
paštas info@contomobile.com; Elektroninių pinigų
įstaigos licencija Nr. 5, išduota 2016-11-29, papildyta
2020-01-30; licenciją išdavusi ir priežiūrą vykdanti
institucija yra Lietuvos bankas www.lb.lt ; duomenys
apie „UAB „Argentum mobile“ kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.
Daugiau informacijos apie UAB „Argentum mobile“
pateikiama
interneto
puslapyje
www.contomobile.com .

Payer – a natural person or a legal entity, who is
initiating a Payment Order using Payment
Initiation Service provided by Contomobile.

Mokėtojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris inicijuoja
Mokėjimo nurodymą naudodamasis „Contomobile“
teikiama Mokėjimo inicijavimo paslauga.

Payment Initiation Service (PIS) – a service of
initiation of the Payment Order by the Payer’s
request via Contomobile from the Payer’s account
opened in the Payment service provider
institution.

Mokėjimo inicijavimo paslauga (MIP) – mokėjimo
nurodymo inicijavimas Mokėtojo prašymu per
„Contomobile“ iš Mokėtojo sąskaitos, atidarytos
Mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje.

Payment service provider (PSP) – herein in these
rules it shall be understood as a Payment Service
Provider, in whose institution the Payer has
his/her payment account, from which the Payer
intends to execute a payment transfer (i.e. banks,
other credit institutions, electronic money
institutions, etc.).

Mokėjimo paslaugų teikėjas (MPT) – šiose taisyklėse
suprantamas kaip Mokėjimo paslaugų teikėjas, kurio
įstaigoje Mokėtojas turi savo mokėjimo sąskaitą, iš
kurios Mokėtojas ketina vykdyti mokėjimo pervedimą
(t.y. bankai, kitos kredito įstaigos, elektroninių pinigų
įstaigos ir kt.).

Other notions shall have the same meaning as
defined in Notions.
1. Object of rules
1.1. These rules, which the Payer may
access before using the MIP, define
the conditions and features of
provision of the Payment Initiation
Service, and determine the Payer’s
data submission for the purpose of the
Payment Initiation Service as well as
the security and confidentiality of the
data submitted.
1.2. The Payer is free from additional

Kitos sąvokos turi tokią pačią reikšmę kaip jos
apibrėžtos priede „Sąvokos“.
1. Taisyklių objektas
1.1. Šiose Taisyklėse, su kuriomis Mokėtojui
sudaroma galimybė susipažinti prieš
pasinaudojant MIP,
apibrėžiamos
Mokėjimo inicijavimo paslaugos teikimo
sąlygos, savybės, nustatomas Mokėtojo
duomenų
pateikimas
Mokėjimo
inicijavimo paslaugos tikslu bei šių
duomenų saugumas ir konfidencialumas.
1.2. Mokėjimo inicijavimo paslauga Mokėtojui
1

charges regarding the Payment
Initiation Service in the Contomobile
system, however the Payer may be
applied a Fees stipulated in the terms
of the PSP service provision.
2.

Features of the Payment Initiation
Service
2.1 With the help of the Payment Initiation
Service provided by Contomobile, the
Payer after selecting his PSP, is
redirected to the internet banking of
the selected PSP and connects directly
to his internet banking.

2.2 After the Payer's authentication in PSP
internet banking, Contomobile receives
the following Payer's details about his
account (s): account number, account
name, and account currency. The Payer
chooses the account from which the
payment will be made. Contomobile
generates a payment order from the
Payer's selected account and forwards it
to the Payer's PSP for execution.
2.3 The Payer confirms the payment in the
PSP system and Contomobile informs
the Payer of the acceptance of the
payment for execution.

„Contomobile“ sistemoje papildomai nieko
nekainuoja, tačiau Mokėtojui gali būti
taikomi MPT paslaugų teikimo sąlygose
numatyti mokesčiai.

2.

Mokėjimo inicijavimo paslaugos savybės

2.1

Naudodamasis
„Contomobile“
teikiama
Mokėjimo inicijavimo paslauga Mokėtojas
pasirinkęs savo MPT,
nukreipiamas į
pasirinkto MPT internetinę bankininkystę ir
tiesiogiai jungiasi prie savo internetinės
bankininkystės.

2.2

Mokėtojo MPT internetinėje bankininkystėje
atlikus autentifikaciją, „Contomobile“ gauna
šiuos Mokėtojo duomenis apie jo sąskaitą (as): sąskaitos numerį, sąskaitos pavadinimą
bei sąskaitos valiutą. Mokėtojas pasirenka
sąskaitą, iš kurios bus atliekamas mokėjimas.
„Contomobile“
suformuoja
mokėjimo
nurodymą iš pasirinktos Mokėtojo sąskaitos ir
jį nukreipia vykdymui Mokėtojo MPT.

2.3.

3.

Consent to initiate PIS and execution of
Payment Orders
3.1. PIS shall be deemed to be authorized
only if the Payer has given his/her
consent to execute the PIS.
3.2. Before each case of PIS provision, the
Payer is given the information on the
PIS provider and a possibility to choose
whether he/she agrees to be provided
this service. If the Payer agrees, he/she
personally on his/her behalf and
unilaterally, using Contomobile PIS
platform, initiates submission of the
Payment Order to his/her selected PSP.
The Payment Order may be revoked
until the moment, when the Payer gives
his/her consent to his/her PSP to
initiate the payment.
3.3. If the Payer has several payment
accounts in a specific PSP institution,
then during the payment process, the
Payer chooses one of the accounts,

MPT sistemoje Mokėtojas patvirtina mokėjimą
ir „Contomobile“ informuoja Mokėtoją apie
mokėjimo priėmimą vykdymui.

3.

Sutikimas inicijuoti MIP ir Mokėjimo
nurodymų vykdymas
3.1. MIP laikoma autorizuota tik tada, kai
Mokėtojas duoda sutikimą įvykdyti MIP.

3.2. Prieš kiekvieną MIP teikimo atvejį Mokėtojui
pateikiama informaciją apie MIP paslaugos
teikėją ir suteikiama galimybė pasirinkti, ar jis
sutinka su šios paslaugos teikimu. Jei
Mokėtojas
sutinka,
naudodamasis
„Contomobile“ MIP platforma, jis pats
asmeniškai savo vardu ir vienašališkai
inicijuoja mokėjimo nurodymo pateikimą savo
pasirinktam MPT. Atšaukti mokėjimo
nurodymą galima iki momento, kai Mokėtojas
naudodamas
personalizuotus
saugumo
požymius patvirtina MPT inicijuotą mokėjimą.
3.3. Jei Mokėtojas konkrečioje MPT įstaigoje turi
daugiau nei vieną mokėjimo sąskaitą,
mokėjimo proceso metu Mokėtojas pasirenka
tą, iš kurios ketina atlikti mokėjimą.
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from which he/she intends to perform
the payment.
3.4. By providing the MIP to the Payer
Contomobile automatically generates
a Payment Order based on the Payer's
details provided to Contomobile,
which automatically states:
3.4.1. The payment amount approved by
the Payer at the time of initiating
the payment order, where the
payment amount was specified by
either the Payer himself or the
Seller
(Contomobile
business
customer) for whose services or
goods the Payer intends to pay;
3.4.2. The Payee of funds;
3.4.3. Payer and Payee of funds account
numbers;
3.4.4. The payment purpose.
3.5. The Payer authorizes the Payment Order
automatically formed by Contomobile.

3.4. „Contomobile“ suteikdama MIP Mokėtojui
automatiškai
suformuoja
Mokėjimo
nurodymą pagal „Contomobile“ pateiktus
Mokėtojo duomenis, kuriame automatiškai
nurodoma:
3.4.1.
mokėjimo
suma,
kurią
mokėjimo nurodymo inicijavimo metu
patvirtino Mokėtojas, kai mokėjimo sumą
nurodė arba pats Mokėtojas, arba
Pardavėjas
(„Contomobile“
verslo
klientas), už kurio paslaugas ar prekes
ketina mokėti Mokėtojas;
3.4.2. Lėšų gavėjo pavadinimas;
3.4.3. Mokėtojo ir Lėšų gavėjo sąskaitos
numeriai;
3.4.4. Mokėjimo paskirtis.
3.5. Mokėtojas savo MPT sistemoje patvirtina
(autorizuoja) „Contomobile“ automatiškai
suformuotą Mokėjimo nurodymą.
3.6. Mokėtojas negali atšaukti Mokėjimo
nurodymo po to, kai jį gauna Mokėtojo
mokėjimo paslaugų teikėjas, išskyrus
teisės aktuose numatytas išimtis.
3.7. Po sėkmingai atlikto Mokėjimo nurodymo
vykdymo
inicijavimo,
„Contomobile“
pateikia Mokėtojui ir gavėjui patvirtinimą
apie tinkamą mokėjimo nurodymo
inicijavimą ir sėkmingai atliktą Mokėjimo
nurodymą. Kartu su šia informacija
pateikia duomenis, leidžiančius Mokėtojui
ir gavėjui atpažinti mokėjimo operaciją,
mokėjimo operacijos sumą ir tam tikrais
atvejais gavėjui atpažinti Mokėtoją, kartu
su mokėjimo operacija persiųstais
duomenimis.
3.8. „Contomobile“ informuoja lėšų gavėją
apie sėkmingą Mokėjimo įvykdymą.
3.9. „Contomobile“ inicijuodama Mokėjimo
nurodymo pateikimą ir vykdymą, pateikia
Mokėtojui
ir
gavėjui
duomenis,
leidžiančius identifikuoti mokėjimą.

3.6. Except as provided by the law, the Payer
may not revoke a Payment Order after it was
received by the Payer's Payment Service
Provider.
3.7.
After successful initiation of the
Payment Order, Contomobile submits to the
Payer and the Payee a confirmation of the
proper Payment Order initiation and on the
successfully executed Payment Order.
Alongside with this information, it provides
the data, allowing the Payer and the Payee
to identify the payment transaction,
payment transaction amount and, in certain
cases, the Payee to identify the Payer and
the data sent alongside with the Payment
transaction.
3.8. Contomobile notifies the Payee of funds
about successful Payment execution.
3.9. Contomobile,
while
initiating
submission and execution of the Payment
Order, submits to the Payer and Payee the
data, enabling to identify the payment and
the Payer.
3.10. Contomobile notifies the Payer by email about unsuccessful PIS provision
immediately upon receiving of the message
from the Payer’s PSP about an unexecuted
payment transaction.
3.11. When the Payer initiates a payment
order, the payment shall be executed

3.10. „Contomobile“ apie nesėkmingą MIP
suteikimą
Mokėtoją
informuoja
„Contomobile“ sistemoje nedelsiant po to,
kai gauna pranešimą iš Mokėtojo MPT apie
neįvykdytą mokėjimo operaciją.
3.11. Mokėtojui
inicijavus
mokėjimo
nurodymą, mokėjimas įvykdomas tą pačią
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on the same working day if the accounts
of the Payer and the payee are in the
same bank; no later than the end of the
next working day - if the payee's
account is in another bank.
3.12. Contomobile, at any time during the
provision of the Payment Initiation
Service, shall not keep the Payer’s
funds.
4.

Responsibility
4.1. Contomobile shall assume full
responsibility
for
the
proper
submission of a payment order of the
Payer to the PSP selected by the
Payer,as well as for security and
confidentiality
of
the
Payer’s
submitted data.
4.2. If Contomobile, in accordance with
the Payer’s initiated transfer, has
provided PIS and credited the Payer’s
specified funds to the Payee, however
due to some reasons the funds failed
to be debited from the Payer’s
account and transferred or were
returned to the Payer, Contomobile
shall deem such funds as the Payers
debt to the Payee of funds.
4.3. If the Payer becomes aware of an
unauthorized or incorrectly executed
payment transaction initiated through
the Contomobile services, the Payer
shall apply to his/her PSP in
accordance with the procedures and
contacts set forth in the agreements
with his/her PSP.
4.4. After the Payer has properly, i.e. in
accordance with the terms of the
agreements with his/her PSP, notified
his/her PSP about unauthorized or
incorrectly
executed
payment
transactions, the Payer's PSP shall
immediately, no later than the end of
the next workday, return the amount
of
the
unauthorized
payment
transaction to the Payer and, where
applicable, restore the balance on the
payment account, from which the
amount was written off, and that
would have existed if the unauthorized
payment
transaction
had
not
occurred.

banko darbo dieną, jeigu Mokėtojo ir
gavėjo sąskaitos yra tame pačiame banke;
ne vėliau kaip iki kitos banko darbo dienos
pabaigos – jeigu gavėjo sąskaita yra kitame
banke.
3.12. „Contomobile“ teikdama Mokėjimo
inicijavimo paslaugą, jokiu momentu
nelaiko Mokėtojo lėšų.

4. Atsakomybė
4.1. „Contomobile“ prisiima visišką atsakomybę už
teisingą Mokėjimo nurodymo pateikimą
Mokėtojo pasirinktam MPT bei Mokėtojo
pateiktų
duomenų
saugumą
ir
konfidencialumą.

4.2.

Jeigu „Contomobile“ pagal Mokėtojo inicijuotą
pervedimą suteikė MIP ir įskaitė Mokėtojo
nurodytas lėšas gavėjui, tačiau dėl kokių nors
priežasčių lėšos iš Mokėtojo sąskaitos nebuvo
nuskaitytos ir pervestos ar buvo grąžintos
Mokėtojui, „Contomobile“ laikys tokias lėšas
Mokėtojo įsiskolinimu lėšų gavėjui.

4.3.

Jei Mokėtojas sužino apie neautorizuotą ar
netinkamai įvykdytą mokėjimo operaciją, kuri
buvo inicijuota naudojantis „Contomobile“
paslaugomis, Mokėtojas dėl to turi kreiptis į
savo MPT sutarčių su savo MPT nustatyta
tvarka ir kontaktais.

4.4.
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Mokėtojui tinkamai, t. y. pagal sutarčių su savo
MPT sąlygas, pranešus savo MPT apie
neautorizuotas ar netinkamai įvykdytas
mokėjimo
operacijas,
Mokėtojo
MPT
nedelsdamas, ne vėliau kaip iki kitos darbo
dienos pabaigos, turi grąžinti Mokėtojui
neautorizuotos mokėjimo operacijos sumą ir,
kai taikytina, atkurti mokėjimo sąskaitos, iš
kurios ta suma nurašyta, likutį, kuris būtų
buvęs, jeigu neautorizuota mokėjimo operacija
nebūtų buvusi įvykdyta.

5.1.

5. Data security
Contomobile, when ensuring security of the
payment transfers and the Payer’s data
confidentiality, does not store any Payer’s
data, related to personalized security
features (e.g. a unique identifier, password
or payment Order authorization code) in the
IT systems and in the used servers. All the
received data are provided by the personal
data subject him/herself.

5. Duomenų sauga
5.1. „Contomobile“,
užtikrindama
mokėjimo
pervedimų saugumą ir Mokėtojų duomenų
konfidencialumą, nesaugo jokių Mokėtojo
duomenų, susijusių su personalizuotais
saugumo
požymiais
(pvz.
unikalių
identifikatorių, slaptažodžių ar mokėjimo
nurodymų patvirtinimo (autorizavimo) kodų)
informacinių
technologijų
sistemose
ir
naudojamuose serveriuose. Visi gauti duomenys
yra pateikiami paties asmens duomenų
subjekto.
5.2. Visi
Mokėtojo
„Contomobile“
pateikti
duomenys mokėjimo vykdymo metu saugiu
kanalu, kuris apsaugotas SSL sertifikatu,
perduodami MPT įstaigai.
5.3. Contomobile“ MIP teikimo tikslu renka ir saugo
šiuos duomenis apie mokėjimo pervedimą:
mokėjimo data; mokėjimo suma; mokėjimo
paskirtis; mokėtojo sąskaitos numeris.

5.2.

All the Payer’s data submitted to
Contomobile during payment execution
using an SSL secured channel, are forwarded
to the PSP institution.
5.3. With the purpose of PIS provision,
Contomobile collects and stores the
following data related to the payment
transfer: payment date; payment amount;
payment purpose; Payer’s e-mail address;
Payer’s account number.
5.4. The Payer‘s personal data will be processed
by Contomobile, and the Payer, by initiating a
payment order in the Contomobile system,
agrees for their personal data to be processed
and stored by Contomobile. If the Payer does
not agree for their personal data to be
processed by Contomobile, the service shall
not be provided to the Payer.
5.5. Contomobile processes personal data in
compliance with the following provisions:
5.5.1. collect only the data required for the
execution of the PIS;
5.5.2. does not store sensitive payment data of
the Payer, i.e. data which can be used to
commit fraud and which includes
personalised security data;
5.5.3. does not use the data for purposes other
than the provision of the PIS;
5.5.4. does not change the amount, the payee,
and other features of the payment
transaction;
5.5.5. implements appropriate technical and
organisational measures to protect
personal data from accidental or
unlawful
destruction,
alteration,
disclosure, and any other illegal
handling, as set forth in the legislation
regulating the processing of personal
data.

5.4. Mokėtojo asmens duomenys bus tvarkomi
„Contomobile“ ir Mokėtojas, inicijuodamas
mokėjimo
nurodymą
„Contomobile“
sistemoje, sutinka, kad „Contomobile“
tvarkytų ir saugotų jo asmens duomenis.
Mokėtojui, nesutikus, jog jo asmens
duomenys bus tvarkomi „Contomobile“,
paslauga Mokėtojui negali būti teikiama.
5.5. „Contomobile“ tvarko asmens duomenis,
laikydamasi šių nuostatų:
5.5.1. renka tik tuos duomenis, kurių reikia
MIP vykdymui;
5.5.2. nesaugo neskelbtinų Mokėtojo
mokėjimo duomenų, t.y. tokių
duomenų, kuriuos panaudojus
galima sukčiauti ir kurie apima
personalizuotus
saugumo
duomenis;
5.5.3. nenaudoja duomenų kitais tikslais
nei MIP teikimui;
5.5.4. nekeičia sumos, lėšų gavėjo ar kitų
mokėjimo operacijos savybių;
5.5.5. įgyvendina tinkamas technines ir
organizacines priemones, skirtas
apsaugoti asmens duomenims nuo
atsitiktinio
arba
neteisėto
sunaikinimo,
pakeitimo,
atskleidimo, taip pat nuo bet kokio
kito neteisėto tvarkymo, kaip
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nustatyta
asmens
duomenų
tvarkymą
reglamentuojančiuose
teisės aktuose.
5.6. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad
jam
būtų
leista
susipažinti
su
„Contomobile“ turimais jo asmens
duomenimis, pateikti informaciją, kaip jie
yra tvarkomi ir prašyti tokius duomenis jam
pateikti. Vieną kartą per kalendorinius
metus duomenys gali būti teikiami
neatlygintinai, kitais atvejais už duomenų
teikimą gali būti nustatytas atlygis,
neviršijantis duomenų teikimo sąnaudų.

5.6. The subject of the personal data has
the right to ask to be acquainted with
the personal data stored by
Contomobile,
to
provide
the
information, how it is processed, and
request to have such data submitted to
them. The data can be provided free of
charge once per calendar year, in other
cases provision of data may be charged
at an amount which does not exceed
the cost of data provision.
5.7. The subject of personal data is entitled
to ask Contomobile to correct
inaccuracies in their personal data free
of charge or delete, limit, or transfer
them, if this is not limited by legal
requirements. The subject of personal
data is also entitled not to agree with
the processing of their personal data
and their disclosure to third parties,
except when it is necessary for the
provision of MIP.
5.8. For the purpose of PIS provision,
personal data are stored for 3 years
after their receipt.
5.9. Requests for access, correction, and
non-consent with personal data
processing shall be sent by email:
dataprotection@contomobile.com In
the request, please provide your name
and surname.
5.10. More detailed information on the
Contomobile data arrangement may be
found in the Privacy policy at
https://www.contomobile.com/privacy
/.

6.

Final provisions
6.1. Payers, believing that Contomobile has
violated their rights or legitimate interests,
have the right to submit their complaints
following the Rules of service provision and
Complaints
Procedure
https://www.contomobile.com/skundai/.
The Payer has the right to submit claims
and complaints about the payment
services
provided
to
the
email
support@contomobile.com. A written

5.7. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad
„Contomobile“ nemokamai ištaisytų visus
jo asmens duomenų netikslumus juos
ištrintų, apribotų arba perkeltų, jeigu tai
neribojama
teisės
aktų
keliamais
reikalavimais. Taip pat asmens duomenų
subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų
tvarkomi jo asmens duomenys bei kad jie
būtų atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus
jei tai reikalinga MIP teikti.
5.8. Asmens duomenys MIP teikimo tikslu yra
saugomi 3 metus nuo jų gavimo.
5.9. Prašymą dėl susipažinimo, taisymų ar
nesutikimo su duomenų tvarkymu galite
siųsti
elektroniniu
paštu:
dataprotection@contomobile.com
.
Prašyme nurodykite vardą ir pavardę.
5.10. Detaliau
„Contomobile“
duomenų
tvarkymas aprašytas Privatumo politikoje,
su
kuria
galite
susipažinti
čia
https://www.contomobile.com/privatumas
/.

6.

Baigiamosios nuostatos
6.1.
Mokėtojai, manydami, kad „Contomobile“
pažeidė jų teises ar teisėtus interesus, turi teisę
teikti skundus Paslaugų teikimo taisyklių ir
Skundų
nagrinėjimo
tvarka
https://www.contomobile.com/skundai/.
Mokėtojai turi teisę teikti skundus ar
pretenzijas dėl suteiktų mokėjimo paslaugų,
el. paštu
support@contomobile.com .
Rašytinis Mokėtojo skundas išnagrinėjamas ne
vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo skundo
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claim from the Payer shall be examined
not later than within 15 working days from
the day of receipt. In exceptional cases,
when due to circumstances that are out of
the control of Contomobile the response
cannot be provided within 15 working
days, Contomobile shall provide an
indecisive response. In any case, the final
response shall be provided not later than
within 35 working days.
6.2.
If the Payer is not
satisfied
with
the
solution
of
Contomobile, the Payer has the, right:
6.2.1. submit a claim to the Bank of
Lithuania at Totorių st. 4, LT-01121
Vilnius, or Žirmūnų st. 151, LT-09128
Vilnius, and/or via email info@lb.lt
or pt@lb.lt ;
6.2.2. If the Payer is a user, they also have
the right to contact the Bank of
Lithuania as an institution resolving
consumer disputes in an extrajudicial manner , more information
https://www.lb.lt/en/dbc-settle-adispute-with-a-financial-serviceprovider.
6.3. If the dispute is not settled amicably or
by other non-judicial means of dispute
settlement, the dispute shall be settled
by the courts of the Republic of
Lithuania in accordance with the
procedure established by the laws of
the Republic of Lithuania.
6.4. These Rules shall become effective
when the Payer initiates a payment
Order, using PIS provided by
Contomobile. The person, using PIS in
the
Contomobile
system,
acknowledges that he/she has got
acquainted with the Rules herein,
agrees to them and undertakes to
abide by them.
6.5. The interpretation and application of
these Rules shall be governed by the
law of the Republic of Lithuania.

gavimo dienos. Išskirtiniais atvejais, kai dėl
priežasčių, kurių „Contomobile“ negali
kontroliuoti, atsakymo neįmanoma pateikti
per 15 darbo dienų, „Contomobile“ pateikia
negalutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju
galutinio atsakymo pateikimo terminas
neviršys 35 darbo dienų.

6.2. Jei Mokėtojo netenkina „Contomobile“
priimtas sprendimas, Mokėtojas turi teisę:
6.2.1. pateikti skundą Lietuvos bankui
paštu Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius
arba Žirmūnų g. 151, LT-09128
Vilnius, ir (arba) elektroniniu paštu
info@lb.lt arba pt@lb.lt.
6.2.2. Jei Mokėtojas yra vartotojas, jis taip
pat turi teisę kreiptis į Lietuvos
banką kaip vartojimo ginčų ne
teismo
tvarka
nagrinėjančią
instituciją, daugiau informacijos čia
https://www.lb.lt/lt/daugiau-apiegincius-su-finansiniu-paslauguteikeju.
6.3. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai ar kitais
neteisminiais ginčų sprendimo būdais,
ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos
teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka.

6.4. Šios
Taisyklės
įsigalioja
Mokėtojui
inicijuojant
mokėjimo
nurodymą,
naudojantis „Contomobile“ teikiama MIP.
Asmuo naudodamasis MIP pripažįsta, kad
yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, su
jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

6.5. Šių Taisyklių aiškinimui ir taikymui taikoma
Lietuvos Respublikos teisė.

6.6. Contomobile reserves the right to
amend these Rules unilaterally at any
time, and such amendments come into
force upon their publication. It is
always
recommended
to
get
acquainted with the latest version of

6.6. „Contomobile“ pasilieka teisę bet kuriuo
metu vienašališkai keisti šias Taisykles ir
tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų
paskelbimo. Rekomenduojama visada
susipažinti su naujausia šių Taisyklių versija,
kuri patalpinta www.contomobile.com.
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these
Rules
published
www.contomobile.com website.
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