
„Citadele“ SMS banko naudotojo instrukcija

Visos SMS banko paslaugų komandos turi būti siunčiamos numeriu 
(+371) 2930 0300, įregistruotu LMT mobiliųjų paslaugų tinkle. Komandos 
žinutę rašykite tik didžiosiomis raidėmis, taip pat naudokite tarpelius, ne 
pabrauktą tekstą.
Mokestis už išsiųstas žinutes bus taikomas pagal jūsų mobiliojo ryšio tinklo 
operatoriaus nustatytus įkainius. Komisinis mokestis už žinutes, kurias gaunate 
iš banko, mokamas vadovaujantis banko produktų ir paslaugų kainynu.

Jei jūsų mobiliojo telefono numeris yra įregistruotas pagal keletą SMS banko 
sutarčių, išsiuntę komandą, pavyzdžiui, BAL (nenurodę tikslaus sąskaitos 
numerio ar jo dalies) arba CARDBAL (nenurodę tikslaus kortelės numerio 
ar paskutinių 4 jo skaičių), gausite informaciją apie visas sąskaitas, nurodytas 
minėtose SMS banko sutartyse.

Paslaugų komandos Komandų aprašymas Pavyzdžiai

ON (ON aktyvinimo kodas) – 
SMS banko paslaugos 
aktyvinimas.

Nurodykite privalomą keturių skaitmenų paslaugos aktyvinimo kodą 
(atskirai kiekvienai SMS banko sutarčiai). Pakeitę mobiliojo telefono 
numerį arba išjungę SMS banką ir norėdami atnaujinti paslaugos 
teikimą, naudokite tą patį komandos kodą (aktyvinama atskirai pagal 
kiekvieną kliento sutartį).

Pavyzdys: 
ON 7777

OFF (OFF sąskaitos_
numeris) – SMS banko 
paslaugos išjungimas.

Bankas nebesiųs jums žinučių, tačiau sutartis dėl naudojimosi sistema 
liks galioti ir prireikus galėsite iš naujo aktyvinti SMS banko paslaugą.
Jei ši komanda siunčiama iš mobiliojo telefono numerio, įregistruoto 
pagal keletą SMS banko sutarčių, turite nurodyti tikslų konkretaus 
kliento, kuriam išjungiama SMS banko paslauga, sutarties numerį ar 
jo dalį.

Pavyzdys: 
OFF
Pavyzdys: 
OFF V89PARX000123456789
Pavyzdys: 
OFF 12345678

BAL (BAL sąskaitos_numeris 
valiutos_kodas) –  
jūsų einamosios (-ųjų) 
sąskaitos (-ų) likutis. 

Komandos, kuria prašoma pateikti informaciją apie sąskaitos likutį, 
rašymas:
•	 sąskaitos numeris – nurodykite tik tada, jei prašote pateikti 

informaciją apie konkrečios sąskaitos likutį. Taip pat galite nurodyti 
tik sąskaitos numerio dalį;

•	 valiutos kodas – nurodykite tik tada, jei prašote pateikti informaciją 
apie sąskaitos likutį konkrečia valiuta.

Vienoje žinutėje gali būti pateikiama informacija apie dvi sąskaitas. 

Pavyzdys (viena sąskaita ir visos valiutos): 
BAL 4444440002 
Pavyzdys (visos sąskaitos ir viena nurodyta 
valiuta): 
BAL EUR 
Pavyzdys (visos sąskaitos ir visos valiutos): 
BAL

CARDBAL (CARDBAL 
kortelės_numeris) –  
likutis jūsų mokėjimo 
kortelėje (-ėse).

Komandos, kuria prašoma pateikti informaciją apie vieną ar keletą 
mokėjimo kortelių, rašymas:
•	 kortelės numeris – nurodykite tik tada, jei prašote pateikti 

informaciją apie lėšų likutį konkrečioje mokėjimo kortelėje. Galite 
nurodyti visą kortelės numerį arba tik paskutinius keturis skaičius.

Vienoje žinutėje gali būti pateikiama informacija apie dvi korteles. 

Pavyzdys (viena mokėjimo kortelė):  
CARDBAL 9012  
Pavyzdys (visos mokėjimo kortelės):  
CARDBAL

INFO arba raidė I –  
informacija apie „Citadele“ 
banką.

Gausite informaciją apie „Citadele“ banką – jo pavadinimą, interneto 
svetainės adresą, el. pašto adresą, visą parą veikiančio klientų 
aptarnavimo centro telefono numerį, taip pat SMS paslaugų kainą.

HELP arba klaustukas ? –  
SMS banko komandų sąrašas.

Gausite priminimą apie įvairias „Citadele“ SMS banke numatytas 
komandas.


