Instrukcijos tarptautiniam pervedimui atlikti
1. Užsakymo pateikimas turbotransfers.com svetainėje
• www.turbotransfers.com pasirinkite, iš kurios šalies, į kokią šalį norite pervesti pinigus, įrašykite
planuojamą siųsti pinigų sumą ir pasirinkite pervedimo atlikimo greitį.
• Suvedę šiuos duomenis, matysite, kada pinigai pasieks gavėjo sąskaitą, koks taikomos valiutos
kursas, koks pervedimo komisinis mokestis. Spauskite „SIŲSTI PINIGUS“
• Jūsų bus paprašyta prisijungti prie asmeninės paskyros arba registruotis kaip naujam vartotojui.
• Kai tik prisijungsite prie sistemos, turėsite suvesti duomenis apie pinigų gavėją. Gavėjas gali
būti tiek ﬁzinis, tiek juridinis asmuo.
• Pasirinkite (jei yra siūlomas pasirinkimas) mokėjimo būdą.
• Jeigu pasirinksite „Mokėti kredito arba debeto kortele“, įveskite prašomus kortelės duomenis.
Jeigu kortelę išdavęs bankas reikalauja papildomos informacijos (autentiﬁkavimo), įveskite
prašomą informaciją. Spauskite „Užbaigti mokėjimą“.
• Jeigu pasirinksite „Mokėti iš banko sąskaitos“, Jums bus pateikta instrukcija, kaip atlikti
pervedimą į nurodytą mūsų įmonės „TT Express“ UAB banko sąskaitą.
• Jeigu Turbotransfers.com mokėjimų platformos paslaugomis naudojatės pirmąjį kartą – pagal
Lietuvos Banko reikalavimus, turėsite užpildyti trumpą kliento identiﬁkavimo formą, bei pateikti
paso/ID kortelės kopiją. Tai atliekama tik vieną kartą.
SVARBU! Jeigu pasirinkote “greitą pervedimą” ir mokate iš banko sąskaitos – būtinai įkelkite
atlikto pervedimo į mūsų banko sąskaitą kopiją.
2. Gavę Jūsų užsakymą, pervesime pinigus į Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitą kaip įmanoma
greičiau, o apie pervedimo eigą informuosime Jus el. paštu. Pinigai pasieks gavėjo sąskaitą per
trumpiausią laiką, pagal iš anksto pateiktas sąlygas.
SVARBU! Užsakymai priimami 24 val. per parą, 7 d. per savaitę. Vykdomi pirmadieniais –
penktadienis 8.00-17.00 val Lietuvos laiku. Savaitgaliais pateikti užsakymai vykdomi
pirmadieniais nuo 8 val. ryto Lietuvos laiku.

Su TURBOTRANSFERS Jūsų pinigai saugūs
Turbotransfers – tai registruotas įmonės „TT Express“ UAB prekės ženklas. „TT Express“
UAB yra licencijuota mokėjimų įstaiga, kurios veiklą kontroliuoja Lietuvos Bankas. Pagal
Mokėjimo įstaigų įstatymo 15 ir 17 straipsnius iš klientų gautos lėšos valdomos patikėjimo teise ir
yra atskirtos nuo įmonės „TT Express“ UAB lėšų. Taip pat, įmonės rezerviniame fonde yra
saugomos lėšos, kurios privalo būti skirtos klientų nuostolių padengimui, mokėjimo įstaigos
nemokumo atveju.
Naudodami Turbotransfers mokėjimo platformą, kurioje taikoma ypač skaidri ir nesudėtinga
sistema, tarptautinius pervedimus atliksite paprastai, labai greitai ir už konkurencingą kainą.
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