
Viešas siūlymas dėl reikalavimo teisės perleidimo (pardavimo paraiška) 

(i) Kadangi šis Pardavėjo viešas siūlymas dėl reikalavimo teisės perleidimo („Pardavimo paraiška“) ir 

būsimas Pirkėjo sutikimas dėl reikalavimo teisės įsigijimo („Pasiūlymas“) kartu sudarys Reikalavimo teisių 

perleidimo sutartį („Reikalavimo teisės perleidimo sutartis“);  

(ii) Kadangi Pardavėjas ir Pirkėjas yra užsiregistravę Portale www.finbee.lt;  

(iii) Kadangi Pardavėjas yra Reikalavimo teisės savininkas, ketina ją parduoti ir pateikia Pardavimo paraišką;  

(iv) Kadangi Reikalavimo teisių perleidimo sutarčiai yra taikoma Naudojimosi Sutartis ir jos 13 skyrius, kuris 

nustato Reikalavimo teisės perleidimo tvarką ir sąlygas; 

1. Pardavėjas Pardavimo paraiška pateikia viešai parduoti pasirinktą reikalavimo teisę už nurodytą kainą ir 

bendrąsias sąlygas. 

BENDROSIOS SĄLYGOS  

1. Pardavėjas perleidžia Pirkėjui, o Pirkėjas priima iš Pardavėjo kaip savininkas Reikalavimo teisę, t.y. 

teisę iš Paskolos gavėjo reikalauti sumokėti Paskolą (Vartojimo kreditą), Palūkanas, delspinigius, 

netesybas, teisę į priverstinio išieškojimo lėšas, bei įvykdyti visas kitas iš paskolos sutarties kylančias 

prievoles.  

2. Pirkėju tampa tas Portalo vartotojas, kuris pateikia Pasiūlymą su „Momentinio sandorio“ 

Reikalavimo teisės perleidimo kaina. 

3. Pardavėjas iki Reikalavimo teisės pardavimo aukciono pabaigos turi teisę keisti Reikalavimo teisės 

pardavimo „Momentinio sandorio“ kainą. 

4. Reikalavimo teisės perleidimo sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Organizatorius iki aukciono 

pabaigos gauna Portalo vartotojo Pasiūlymą su „Momentinio sandorio“ kaina ir piniginės lėšos 

nuskaitomos nuo Vartotojo, kuris perka Reikalavimo teisę, lėšų ir įskaitomos į Vartotojo, kuris 

parduoda Reikalavimo teisę, lėšas Depozitinėje sąskaitoje. 

5. Pardavėjas patvirtina, kad Sutarties sudarymo dieną pagal Paskolos (Vartojimo kredito) sutartį 

Paskolos (Vartojimo kredito) gavėjas turi piniginę prievolę.  

6. Pardavėjas patvirtina, kad jis yra Reikalavimo teisės savininkas, kad ši teisė nėra įkeista ar kitaip 

suvaržyta, kad Paskolos (Vartojimo kredito) sutartis yra galiojanti ir išieškojimas pagal Paskolos 

(Vartojimo kredito) sutartį yra galimas, tačiau negarantuoja, kad Paskolos (Vartojimo kredito) 

gavėjas įvykdys Pirkėjui visas prievoles dėl Reikalavimo teisės.  

7. Pardavėjas patvirtina, kad Paskolos (Vartojimo kredito) gavėjui neturi esminės reikšmės Pirkėjo, 

kaip Paskolos (Vartojimo kredito) sutarties šalies, asmuo.  

8. Organizatorius patvirtina, kad Pirkėjui pateikė visą informaciją, kurią turi ir gali atskleisti apie 

Paskolos (Vartojimo kredito) sutartį ir Paskolos (Vartojimo kredito) gavėją. 

9. Pardavėjas ir Pirkėjas Reikalavimo teisės perleidimo sutarties sudarymo metu įsipareigoja sumokėti 

Organizatoriui komisinį mokestį nuo Reikalavimo teisės sumos. Komisinio mokesčio dydis yra 

nurodytas Portale. Komisinis mokestis yra nuskaitomas automatiškai po to, kai atsiskaitymas 

įskaitomas į Vartotojo, kuris parduoda Reikalavimo teisę, lėšas Depozitinėje sąskaitoje. 

10. Tuo atveju, kai Reikalavimo teisė yra užtikrinta prievolių įvykdymo užtikrinimo būdu, Reikalavimo 

teisės perleidimo metu Pardavėjas patvirtina, kad ši priemonė galioja, ir perleidžia tokią prievolės 

įvykdymo užtikrinimo priemonę Pirkėjui, bei visas iš jos kylančias, bei su ja susijusias teises. 

TEISĖS IR PAREIGOS 

11. Remiantis Naudojimo Sutarties 13.2 sąlyga Paskolos gavėjas sutiko, kad Pardavėjas perleistų 

Reikalavimo teisę į jo kreditorinį įsiskolinimą pagal Paskolos ar vartojimo Pirkėjui. 

12. Organizatorius patvirtina, kad apie Reikalavimo teisės perleidimą Organizatorius informuoja 

Paskolos (Vartojimo kredito) gavėją Portalo duomenų bazėje esančiu elektroniniu paštu ir/arba 



pranešimu Portalo vartotojo savitarnos sistemoje, kad pasikeitė jo Reikalavimo teisės turėtojas ir tai 

bus laikoma tinkamu pranešimu apie Reikalavimo teisės perleidimą. 

13. Organizatorius užtikrina, kad atliks reikiamus pakeitimus Portalo sistemoje, kad visi Paskolos gavėjo 

mokėjimai vyktų į Pirkėjo sąskaitą, ir Paskola (Vartojimo kreditas) būtų administruojama pagal šalių 

įsipareigojimus.  

14. Nuo Reikalavimo teisės perleidimo sutarties įsigaliojimo momento, Pirkėjas tampa teisinių santykių 

su Organizatoriumi šalimi ta apimtimi, kuria buvo Pardavėjas iki Reikalavimo teisės perleidimo. Šiuo 

atveju tiek Organizatorius, tiek Pirkėjas įgyja vienas kitam visas teises ir pareigas, kurias iki 

Reikalavimo teisės perleidimo turėjo Pardavėjas. 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

15.  Reikalavimo teisės perleidimo sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Ginčai sprendžiami 

Lietuvos Respublikos teismuose. 

 

 

Pasiūlymas dėl Reikalavimo teisės įsigijimo 

(i) Kadangi Pardavėjo viešas siūlymas dėl reikalavimo teisės perleidimo („Pardavimo paraiška“) ir šis Pirkėjo 

sutikimas dėl reikalavimo teisės perleidimo („Pasiūlymas“) kartu sudaro Reikalavimo teisių perleidimo 

sutartį („Reikalavimo teisės perleidimo sutartis“);  

(ii) Kadangi Pardavėjas ir Pirkėjas yra užsiregistravę Portale www.finbee.lt;  

(iii) Kadangi Pardavėjas yra Reikalavimo teisės savininkas, ketina ją parduoti ir yra pateikęs Pardavimo 

paraišką;  

(iv) Kadangi Pirkėjas ketina Reikalavimo teisę įsigyti teikdamas Pasiūlymą;  

(v) Kadangi šiai Reikalavimo teisių perleidimo sutarčiai yra taikoma Naudojimosi Sutartis ir jos 13 skyrius, 

kuris nustato Reikalavimo teisės perleidimo tvarką ir sąlygas; 

1. Pirkėjas Pasiūlymu patvirtina, kad perka pasirinktą Reikalavimo teisę už nurodytą kainą ir pasiūlytas 

bendrąsias sąlygas. 

BENDROSIOS SĄLYGOS  

1. Pardavėjas perleidžia Pirkėjui, o Pirkėjas priima iš Pardavėjo kaip savininkas Reikalavimo teisę, t.y. 

teisę iš Paskolos gavėjo reikalauti sumokėti Paskolą (Vartojimo kreditą), Palūkanas, delspinigius, 

netesybas, teisę į priverstinio išieškojimo lėšas, bei įvykdyti visas kitas iš paskolos sutarties kylančias 

prievoles.  

2. Pirkėju tampa tas Portalo vartotojas, kuris pateikia Pasiūlymą su „Momentinio sandorio“ 

Reikalavimo teisės perleidimo kaina. 

3. Pardavėjas iki Reikalavimo teisės pardavimo aukciono pabaigos turi teisę keisti Reikalavimo teisės 

pardavimo „Momentinio sandorio“ kainą. 

4. Reikalavimo teisės perleidimo sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Organizatorius iki aukciono 

pabaigos gauna Portalo vartotojo Pasiūlymą su „Momentinio sandorio“ kaina ir piniginės lėšos 

nuskaitomos nuo Vartotojo, kuris perka Reikalavimo teisę, lėšų ir įskaitomos į Vartotojo, kuris 

parduoda Reikalavimo teisę, lėšas Depozitinėje sąskaitoje. 

5. Pardavėjas patvirtina, kad Sutarties sudarymo dieną pagal Paskolos (Vartojimo kredito) sutartį 

Paskolos (Vartojimo kredito) gavėjas turi piniginę prievolę.  

http://www.finbee.lt/


6. Pardavėjas patvirtina, kad jis yra Reikalavimo teisės savininkas, kad ši teisė nėra įkeista ar kitaip 

suvaržyta, kad Paskolos (Vartojimo kredito) sutartis yra galiojanti ir išieškojimas pagal Paskolos 

(Vartojimo kredito) sutartį yra galimas, tačiau negarantuoja, kad Paskolos (Vartojimo kredito) 

gavėjas įvykdys Pirkėjui visas prievoles dėl Reikalavimo teisės.  

7. Pardavėjas patvirtina, kad Paskolos (Vartojimo kredito) gavėjui neturi esminės reikšmės Pirkėjo, 

kaip Paskolos (Vartojimo kredito) sutarties šalies, asmuo.  

8. Organizatorius patvirtina, kad Pirkėjui pateikė visą informaciją, kurią turi ir gali atskleisti apie 

Paskolos (Vartojimo kredito) sutartį ir Paskolos (Vartojimo kredito) gavėją. 

9. Pardavėjas ir Pirkėjas Reikalavimo teisės perleidimo sutarties sudarymo metu įsipareigoja sumokėti 

Organizatoriui komisinį mokestį nuo Reikalavimo teisės sumos. Komisinio mokesčio dydis yra 

nurodytas Portale. Komisinis mokestis yra nuskaitomas automatiškai po to, kai atsiskaitymas 

įskaitomas į Vartotojo, kuris parduoda Reikalavimo teisę, lėšas Depozitinėje sąskaitoje. 

10. Tuo atveju, kai Reikalavimo teisė yra užtikrinta prievolių įvykdymo užtikrinimo būdu, Reikalavimo 

teisės perleidimo metu Pardavėjas patvirtina, kad ši priemonė galioja, ir perleidžia tokią prievolės 

įvykdymo užtikrinimo priemonę Pirkėjui, bei visas iš jos kylančias, bei su ja susijusias teises. 

TEISĖS IR PAREIGOS 

11. Remiantis Naudojimo Sutarties 13.2 sąlyga Paskolos gavėjas sutiko, kad Pardavėjas perleistų 

Reikalavimo teisę į jo kreditorinį įsiskolinimą pagal Paskolos ar vartojimo Pirkėjui. 

12. Organizatorius patvirtina, kad apie Reikalavimo teisės perleidimą Organizatorius informuoja 

Paskolos (Vartojimo kredito) gavėją Portalo duomenų bazėje esančiu elektroniniu paštu ir/arba 

pranešimu Portalo vartotojo savitarnos sistemoje, kad pasikeitė jo Reikalavimo teisės turėtojas ir tai 

bus laikoma tinkamu pranešimu apie Reikalavimo teisės perleidimą. 

13. Organizatorius užtikrina, kad atliks reikiamus pakeitimus Portalo sistemoje, kad visi Paskolos gavėjo 

mokėjimai vyktų į Pirkėjo sąskaitą, ir Paskola (Vartojimo kreditas) būtų administruojama pagal šalių 

įsipareigojimus.  

14. Nuo Reikalavimo teisės perleidimo sutarties įsigaliojimo momento, Pirkėjas tampa teisinių santykių 

su Organizatoriumi šalimi ta apimtimi, kuria buvo Pardavėjas iki Reikalavimo teisės perleidimo. Šiuo 

atveju tiek Organizatorius, tiek Pirkėjas įgyja vienas kitam visas teises ir pareigas, kurias iki 

Reikalavimo teisės perleidimo turėjo Pardavėjas. 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

15.  Reikalavimo teisės perleidimo sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Ginčai sprendžiami 

Lietuvos Respublikos teismuose. 

 


