
Tiesioginis debetas yra vienas saugiausių ir patogiausių būdų apmokėti sąskaitas – atsiskaitoma 

automatiškai, todėl nėra pavojaus sulaukti mokesčio už pavėluotą mokėjimą. Tiesioginis debetas 

– tai jūsų nurodymas bankui arba kredito kortelę išdavusiai bendrovei. Jis suteikia leidimą „Lely“ 

nuskaityti mokesčius už „Horizon“ prenumeratos modelį tiesiai iš jūsų sąskaitos. Jums reikia suteikti 

„Lely“ leidimą tik kartą. Iš anksto sužinosite, kokia suma bus nuskaitoma, kas mėnesį išrašomoje 

skaitmeninėje sąskaitoje faktūroje.

Neautomatinis / elektroninis 
pavedimas –  galite jaustis saugesni, 
nes viskas, ką jums reikia padaryti – 
prisijungti prie sąskaitos patikimoje 
banko interneto svetainėje. Arba dėl 
administravimo paslaugas teikiančios 
įmonės / organizacijos reikalavimų. 

Atsiskaityti tiesioginiu debetu iš 
banko sąskaitos galima šalyse, kuriose 
įvesta EUR, GBP ir USD valiuta (taip 
pat ir Islandijoje) – jums nereikės 
naudoti kredito kortelės. Tai lengva 
ir greita, be to, galima automatizuoti 
būsimus to paties pirkėjo atsiskaitymus. 
Atsiskaitymai tiesioginiu debetu 
apdorojami tiesiogiai tarp bankų, todėl 
pasitaiko kur kas mažiau mokėjimo 
nevykdymo atvejų. 

Tiesioginis debetas naudojantis 
kredito kortele – daugeliu atvejų 
atsiskaityti kredito kortele yra saugu 
ir greita; automatizuojami būsimi to 
paties pirkėjo atsiskaitymai; daugeliui 
žmonių taip atsiskaityti yra daug 
saugiau (dėl atgalinio nuskaitymo).

„Lely“ išrašo sąskaitas faktūras vietos 
valiuta, todėl klientai nepatiria 
nuostolių dėl valiutos keitimo. 

Pasirinkę neautomatinį atsiskaitymą, turėsite reguliariai atlikti su juo susijusius veiksmus. 

Elektroniniai (kredito) pavedimai yra įprasti, vienkartiniai bankiniai pavedimai vietos valiuta.

Pranašumai

   Skaidriai išrašomos sąskaitos faktūros 

atsiunčiamos kas mėnesį. Jas lengva rasti 

internete – ir portale, ir el. pašte.

     Jei kyla problemų, mokėjimą galima anuliuoti 

iki 8 savaičių trukmės laikotarpiu vos vienu 

spustelėjimu (laikotarpis skiriasi priklausomai 

nuo banko / bendrovės).

   Nereikia jaudintis, kad pamiršite sumokėti

   Banko arba kredito kortelės duomenis reikia 

pateikti tik kartą.

    Nustačius tiesioginį debetą, nereikia kredito 

kortelės.  

  Atnaujinimus lengva tvarkyti „Lely“ portale.

Pranašumai

   Galite rinktis atsiskaitymo laiką.

    Nereikia kredito kortelės.

Trūkumai

   Pinigai tiesioginio debeto būdu bus 

nuskaitomi iš jūsų banko sąskaitos kiekvieną 

mėnesį tą pačią dieną. 

   Kredito kortelės galiausiai baigia galioti arba 

gali būti blokuojamos, todėl gali nepavykti 

susimokėti.

Trūkumai

   Kas mėnesį būsite paraginti atlikti elektroninį 

pavedimą arba gausite nuorodą, kurią paspaudę 

turėsite atlikti mokėjimą. Tam reikia laiko.

    „Lely“ šiai paslaugai taiko papildomus 

mokesčius

   Jei mokėjimas vėluoja, atsiranda rizika, kad 

paslaugos jums nebebus teikiamos. 

     Pinigai negrąžinami.

  Mokėjimo nuoroda gali pasimesti

  Didesnė klaidų tikimybė.

„Lely“ siūlo „Horizon“ kaip centralizuotai 

administruojamą ir apmokestinamą 

prenumeratą. Produktu galite naudotis iš karto 

ir pasirinkti tokią „Horizon“ prenumeratą, 

kokia jums tinka labiausiai, ir pakeisti ją „Lely“ 

portale, kada panorėję. 

Nereikia keisti sutarties, nes visi su ja susiję reikalai gali būti 

tvarkomi „Lely“ portale.  Kadangi tuo rūpinatės patys, todėl 

galite saugiai ir be rūpesčių valdyti atsiskaitymus. „Lely“ 

siūlo du atsiskaitymo būdus: automatinį tiesioginį debetą 

arba neautomatinį atsiskaitymą.

Šiame lankstinuke aprašomi abiejų būdų pranašumai ir 

trūkumai bei pateikiama papildomos informacijos apie 

tai, kodėl dauguma žmonių renkasi automatinį tiesioginį 

debetą.

„Lely Horizon“ 
atsiskaitymo būdai

Kodėl žmonės renkasi automatinio 
atsiskaitymo būdus?

Kodėl šiuo atsiskaitymo būdu 
naudojasi kiti žmonės?

2 Gaunate sąskaitą faktūrą, kurioje nurodoma 

mokėjimo informacija

Periodinio atsiskaitymo rūšis 

1                    
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Automatinis atsiskaitymas tiesioginiu 
debetu iš banko arba kredito kortelės 
sąskaitos

Neautomatinis atsiskaitymas / 
elektroniniai pavedimai



Kiti tiesioginio debeto pranašumai

Tiesioginis debetas apsaugo jus kaip klientą. Prieš pasiūlydama šį 

atsiskaitymo variantą, „Lely“ buvo taikoma patvirtinimo procedūra. 

Atsiskaitymus saugo jūsų bankas. Jis pasirūpins, kad įvykus klaidai 

atgautumėte pinigus.

Teisė anuliuoti 

Sąskaitoje faktūroje nurodomas „Lely“ pavadinimas. TAČIAU 

„Lely“ negali paimti iš jūsų pinigų. Kai sutinkate atsiskaityti 

tiesioginiu debetu, jūs pasiliekate teisę mokėjimą atšaukti ir 

kartu turite teisę anuliuoti bet kurį mokėjimą. Tai galite padaryti 

mobiliojoje banko programėlėje. Vienas spustelėjimas ir pinigai 

grąžinami jums.  Be jokių klausimų. 

Apsauga nuo programišių

„Lely“ atlieka daug sistemų bandymų, kad aptiktų potencialias 

saugumo problemas anksčiau nei programišiai. Mūsų partnerė 

„Adyen“ taip pat taiko aukštus reikalavimus, kad apsaugotų jus nuo 

programišių ir pinigų plovimo. 

Techninė apsauga:

Svarbu žinoti, kad „Lely“ nežino jūsų kortelės duomenų ir 

jų nesaugo. Jų sauga rūpinasi mūsų mokėjimo paslaugų 

teikėja „Adyen“. „Adyen“ turi tam reikiamas procedūras ir 

technologijas. Siekiame užtikrinti jūsų saugumą, todėl „Lely“ 

portale, kur galite įvesti kredito kortelės duomenis, naudojame 

„Adyen“ programinės įrangos komponentus. Tarp jūsų ir 

„Adyen“ užmezgamas netrikdomas tiesioginis ryšys.
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Mokėjimo informacija

Kai „Lely“ portale renkatės prenumeratą, prašome jūsų pasirinkti 

pageidaujamą atsiskaitymo būdą – tai padarę galėsite pateikti 

visą mokėjimo informaciją. „Lely“ portale siūloma atsiskaityti 

dviem būdais:

DUK šia tema galite rasti  

apsilankę žiniatinklio puslapyje 

communications.lely.com/horizon 

arba nuskaitę QR kodą.

        Neautomatinis atsiskaitymas 

Nieko įvesti nereikia. Kaskart išrašius sąskaitą faktūrą, 

gausite nuorodą, ir turėsite susimokėti neautomatiškai.
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        Tiesioginis debetas naudojant  banko sąskaitą arba 

kredito kortelę

Prenumeruojant „Horizon“ prašome įvesti toliau 

nurodytus duomenis tik kartą:

•   Jūsų banko sąskaitos duomenys (sąskaitos savininko 

vardas ir pavardė, IBAN ir BIC) arba

•   Jūsų kredito kortelės duomenys (kredito kortelės 

numeris, ant kortelės nurodytas vardas ir pavardė, 

galiojimo data, CVV/CVC kodas. 

Banko kortelės

Pas mus bankines operacijas galima atlikti EUR, GPB ir USD 

valiutomis. 

•   SEPA – bendra mokėjimų eurais erdvė.

•   BACS – bankų automatizuota atsiskaitymų sistema 

Jungtinėje Karalystėje.

•   ACH – automatinės tarpuskaitos namai Jungtinėse 

Amerikos Valstijose.

Kredito kortelės

Mes aptarnaujame visas pagrindines kredito korteles 

visose šalyse, kuriose galima atsiskaityti tiesioginio 

mokėjimo būdu. „Visa“ ir „MasterCard“.
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GALIMA VALIUTA DDBO* KK
Neauto-

matinis
Euras EUR

JAV doleris USD

Kanados doleris CAD

Didžiosios Britanijos svaras GBP

Šveicarijos frankas CHF

Čekijos krona CZK

Danijos krona DKK

Vengrijos forintas HUF

Norvegijos krona NOK

Lenkijos zlotas PLN

Švedijos krona SEK

Jei reikia daugiau informacijos, spustelėkite išorines nuorodas

Sužinokite daugiau apie „Adyen“.

*   DDBO = tiesioginio debeto bankinė operacija 
Pastaba: Islandijoje sąskaitos faktūros išrašomos eurais

Šiame leidinyje esanti informacija pateikiama tik informaciniais 

tikslais, tai nėra pasiūlymas įsigyti. Kai kurių produktų tam tikrose 

šalyse gali nebūti. Pristatyti produktai gali skirtis nuo pavaizduotų 

iliustracijose. Jokios šio leidinio dalies negalima kopijuoti ar 

publikuoti spausdinimo, fotografavimo, mikrofilmavimo ar bet 

kokiu kitu būdu be išankstinio raštiško „Lely Holding B.V.“ leidimo. 

Nors šio leidinio turinys parengtas itin atidžiai, „Lely“ negali 

prisiimti atsakomybės už jokią žalą, kuri gali atsirasti dėl šiame 

leidinyje paliktų klaidų ar praleidimų.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie išskirtinio naudojimo 

teises, žr. mūsų prekių ženklo pranešimą svetainėje www.lely.com

Autorių teisės © 2021 m. „Lely Holding B. V.“.  

Visos teisės saugomos.
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