
Nuo 2011 m. rugpjūčio 10 d. Vilniaus regione keičiasi atsiskaitymo tvarka už komunalines paslaugas. 
Siūlome įmokas mokėti „Swedbank“ interneto banke ir taip sutaupyti. Mokestis už įmoką, mokant „Swedbank“ 
interneto banke, nebus taikomas.* 

Nuo nurodytos datos interneto banke mokėjimus už komunalines paslaugas prašome atlikti taip:
1) Už elektrą, šilumą, šaltą ir karštą vandenį įmokų mokėjimas nesikeičia – mokama pagal atsiskaitymo 

knygeles VILNIAUS ZONOS ATSISKAITYMO KNYGELĖ ir VILNIAUS ZONOS ATSISKAITYMO KNYGELĖ NR. 
9XXXXXX. 

2) Už kitas komunalines paslaugas, už kurias dabar mokama pagal Atsiskaitymo knygelės 8 eilutę, įmokos 
bus mokamos pagal įmokos kodą skyrelyje „Įmokos ir mokesčiai“. Jūsų patogumui, rekomenduojame 
susikurti naujus mokėjimo ruošinius.

Kaip atsiskaityti už elektrą, šilumą,  
šaltą ir karštą vandenį? 
• Prisijungiate prie „Swedbank“ interneto banko.
• Pasirenkate: „Kasdienės paslaugos“ > „Mokėjimai“ 

> „Atsiskaitymo knygelė“ > VILNIAUS ZONOS 
ATSISKAITYMO KNYGELĖ. 

• Užpildote laukus ir patvirtinate mokėjimą. 
• Atlikę mokėjimą, galite išsaugoti formą ir naudoti 

ją kitą kartą  .

Kaip atsiskaityti už kitas komunalines paslaugas?
• „Swedbank“ interneto banke pasirenkate: 

„Kasdienės paslaugos“ > „Mokėjimai“ > „Įmokos ir 
mokesčiai“.

• Laukelyje „Gavėjo paieška“ įrašote įmokos kodą 
arba įmonės pavadinimo fragmentą (pvz., 1656 
(įmokos kodas) arba DNSB (įmonės pavadinimo 
„000 oji DNSB“ raidės).

• Užpildote laukus ir patvirtinate mokėjimą.
• Atlikę mokėjimą, galite išsaugoti formą kaip mokė-

jimo ruošinį ir naudoti ją kitą kartą, atsiskaitydami 
už šios įmonės komunalines paslaugas.

Kaip „Swedbank“ interneto banke  
sumokėti už komunalines paslaugas?

*Mokestis už įmoką ar vietinį mokėjimą netaikomas mokant tik tiems paslaugų teikėjams, kuriems iki 2011 m. rugpjūčio 10 d. 
buvo mokama naudojantis Atsiskaitymo knygelės 8 eilute („Kitos paslaugos“).
Mokant į paslaugų teikėjo sąskaitą, esančią kitame Lietuvoje registruotame banke, kaina – 1,40 Lt.

Jeigu negalite rasti paslaugų teikėjo pagal įmokos kodą ar paslaugų teikėjo pavadinimo interneto banko skyrelyje „Įmokos ir 
mokesčiai“, tuomet mokėjimą už kitas komunalines paslaugas atlikite kaip vietinį mokėjimą į paslaugų teikėjo jums nurodytą 
banko sąskaitą. Vietinis mokėjimas jums nieko nekainuos* mokant į paslaugų teikėjo sąskaitą, esančią „Swedbank“, AB. Mokant į 
paslaugų teikėjo sąskaitą, esančią kitame Lietuvoje registruotame banke – kainuos 1,40 Lt.


