
 

Simuliacinių atsiskaitymų ir 

draudimo mugėje tvarka 

 

Pirkimo – pardavimo operacijas mugėje gali vykdyti tik atsidariusios banko sąskaitas IB „Viko bankas“, stendo numeris 2! Todėl 

visos naujos IB, pirmą kartą dalyvaujančios mugėje, turi atsidaryti sąskaitą IB „Viko bankas“ atsiuntę reikiamus duomenis mugės 

metu. 

Pardavimus mugės metu galės vykdyti tik civilinę atsakomybę apdraudusios (simuliacinis draudimas) IB. Paslaugą teikia 

IB „Viko drauda“, stendo numeris 1. 

Visiems mugės dalyviams IB „Viko bankas“ išduos mokėjimo nurodymus bankui su IB pavadinimu, sąskaitos „Viko bankas“ 

numeriu bei stendo numeriu. 

Mugės metu IB prekiaus tik su fiziniais asmenims, su kitomis IB bus sudaromos sutartys, ketinimų protokolai, priimami 

užsakymai, išrašomi dokumentai, tačiau atsiskaitymas tarp firmų vyks įprastu būdų po mugės – per „Viko bankas“ arba 

„Simulith“ banką. 

Balandžio 26 d. IB „Viko bankas“ vadovas A. Mackevičius supažindins IB vadovus su atsiskaitymų mugės metu tvarka. Apie 

renginio vietą visi dalyviai bus informuoti. 

Mugės metu IB „Viko bankas“ darbuotojai atsakys į visus su atsiskaitymais mugėje susijusius klausimus. 

IB mugėje bus naudojamos specialios banko kortelės SIMULITH ELECTRON CARD. 

 

PIRKIMO OPERACIJA 

IB „Viko bankas“ darbuotojai visiems mugės dalyviams ir svečiams – Klientams – išduos SIMULITH ELECTRON CARD 

banko korteles su 5000 eurų kredito limitu. Kortelės yra vardinės, todėl banko darbuotojai, jas išduodami, užpildys Kliento 

duomenis: pirkėjo vardą, pavardę ir elektroninį paštą. 

Klientas, norėdamas pirkti, turi pateikti pardavėjui (IB atstovui) banko kortelę, kuris ją užpildys ir grąžins Klientui. 

Pasibaigus kortelės kredito limitui, pirkėjas gali kreiptis į IB „Viko bankas“ darbuotojus. Pateikus kortelės originalą, pirkėjui 

bus išduotas kortelės papildymas su nauju kredito limitu (kortelė su išnaudotu kredito limitu lieka klientui). 

 

SIMULITH ELECTRON CARD  

Kortelė turi autentišką paskutinių 

penkių skaičių kombinaciją, pagal 

kurią identifikuojamas pirkėjas. 

 

 

PARDAVIMO OPERACIJA 

Pardavėjas pirkėjo kortelėje SIMULITH ELECTRON CARD įrašo savo stendo Nr., 

sumą, už kurią parduoda savo prekę (paslaugą), paskaičiuoja kortelės likutį, pasirašo ir 

grąžina pirkėjui. 

 

Mokėjimo nurodyme bankui pardavėjas įrašo pirkėjo kortelės paskutinius 5 (penkis) 

skaičius, sumą – už kurią parduoda savo prekę (paslaugą), nurodo mokėjimo paskirtį 

(t.y. ką pardavė). Tai pat šiame nurodyme užrašoma pirkėjo pavardė ir pirkėjas pasirašo. 

Galioja tik teisingai užpildytas mokėjimo nurodymas ir pirkėjo kortelė! 

Mugės metu apsidraudusių VPM firmų darbuotojai turi perduoti užpildytus mokėjimo 

nurodymus IB „Viko bankas“ darbuotojams, kurie atliks banko operacijas įskaitydami 

sumas į pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą. 

 

 

Nepanaudotus ar sugadintus banko dokumentus būtina grąžinti IB „Viko bankas“. 


