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1. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad, nedarant 
įtakos 63 straipsniui, neautorizuotos 
mok÷jimo operacijos atveju mok÷tojo 
mok÷jimo paslaugų teik÷jas nedelsdamas 
mok÷tojui sugrąžintų neautorizuotos 
mok÷jimo operacijos sumą ir atitinkamais 
atvejais atkurtų mok÷jimo sąskaitos, iš 
kurios ta suma nurašyta, likutį, kuris būtų, 
jeigu neautorizuota mok÷jimo operacija 
nebūtų buvusi atlikta. Šiuo atveju taip pat 
užtikrinama, kad sumos įskaitymo į 
mok÷tojo mok÷jimo sąskaitą data tur÷tų 
būti ne v÷lesn÷ nei data, kada ta suma 
nurašyta nuo sąskaitos. 

1. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad, nedarant 
poveikio 63 straipsniui, neautorizuotos 
mok÷jimo operacijos atveju mok÷tojo 
mok÷jimo paslaugų teik÷jas nepagrįstai 
nedelsdamas mok÷tojui sugrąžintų 
neautorizuotos mok÷jimo operacijos sumą 
ir atitinkamais atvejais atstatytų mok÷jimo 
sąskaitos, iš kurios ta suma nurašyta, likutį, 
kuris būtų, jeigu neautorizuota mok÷jimo 
operacija nebūtų buvusi atlikta. Šiuo atveju 
taip pat užtikrinama, kad sumos įskaitymo į 
mok÷tojo mok÷jimo sąskaitą data tur÷tų 
būti ne v÷lesn÷ nei data, kada ta suma 
nurašyta nuo sąskaitos. 

Or. en 
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2. Kai vykdant operaciją dalyvauja 
mok÷jimo paslaugas teikianti trečioji šalis, 
sąskaitą tvarkantis mok÷jimo paslaugų 
teik÷jas grąžina neautorizuotos mok÷jimo 
operacijos sumą ir atitinkamais atvejais 

atkuria mok÷jimo sąskaitos, iš kurios ta 

suma nurašyta, likutį, kuris būtų, jei 

neautorizuota mok÷jimo operacija nebūtų 

buvusi atlikta. Gali būti taikoma 

mok÷jimo paslaugas teikiančios trečiosios 
šalies finansin÷ kompensacija sąskaitą 

tvarkančiam mok÷jimo paslaugų teik÷jui. 

2. Kai mok÷jimo paslaugų vartotojas 
nusprendžia pasinaudoti/naudotis 

mok÷jimo paslaugas teikiančios trečiosios 
šalies paslaugomis, mok÷jimo paslaugas 
teikianti trečioji šalis grąžina 
neautorizuotos mok÷jimo operacijos 

sumą, taip pat sumoka kompensaciją už 
prarastas palūkanas, nebent sąskaitą 
tvarkantis mok÷jimo paslaugų teik÷jas ir 
mok÷jimo paslaugas teikianti trečioji šalis 
susitar÷ kitaip arba mok÷jimo paslaugas 
teikianti trečioji šalis gali įrodyti, kad ji 

n÷ra atsakinga. 

Or. en 

 
 


