SKOLŲ IŠIEŠKOJIMO PROCESAS

Pirmas etapas| Prieš įmokos dieną
• Paskolos gavėjui el. paštu išsiunčiamas priminimo laiškas apie
artėjančią mėnesinę įmoką
• Paskolos gavėjui el. paštu ir SMS žinute išsiunčiamas
priminimas apie artėjančią mėnesinę įmoką

• Paskolos gavėjui el. paštu išsiunčiamas
pranešimas apie mėnesinę įmoką

Antras etapas| Po įmokos dienos
1

• Paskolos gavėjui el. paštu išsiunčiamas raginimas sumokėti įmoką
• Pradedamos skaičiuoti pradelstos palūkanos. Paskolos
gavėjui el. paštu bei SMS žinute išsiunčiamas raginimas
sumokėti įmoką bei skambinama priminti apie negautą
mokėjimą

• Finbee darbuotojas telefonu pakartotinai
susisiekia su paskolos gavėju ragindamas
susimokėti

Antras etapas| Po įmokos dienos
Jeigu paskolos gavėjas nevykdo finansinių įsipareigojimų daugiau kaip 20 dienų:
• Paskolos gavėjui el. paštu bei SMS žinute siunčiamas priminimas apie pradelstą įmoką ir įspėjimas apie duomenų
perdavimą UAB Creditinfo Lietuva administruojamai duomenų bazei.

• Finbee darbuotojas kelis kartus bando susisiekti su paskolos gavėju telefonu ragindamas susimokėti pradelstą įmoką
ir išvengti skolos išieškojimo veiksmų.

• Paskolos gavėjui jo nurodytu gyvenamosios vietos adresu siunčiamas priminimas apie skolą, įspėjimas apie duomenų
perdavimą UAB Creditinfo Lietuva administruojamai duomenų bazei, raginimas susimokėti pradelstą įmoką.

• Paskolos gavėjui vėluojant mokėti daugiau kaip 90 dienų, el. paštu bei gyvenamosios vietos adresu siunčiamas
paskutinis įspėjimas nurodant 14 dienų terminą skolai susimokėti.

• Skolos išieškojimo veiksmai bei statusai yra atvaizduojami ir matomi investuotojams Finbee platformoje prie
Paskolos.

• Paskolos gavėjui iki sutarties nutraukimo apmokėjus skolą, nutraukiami išieškojimo veiksmai ir toliau galioja
numatytas Paskolos mokėjimų grafikas.

Trečias etapas| Teisminis procesas
Jeigu paskolos gavėjas nevykdo finansinių įsipareigojimų ilgiau nei 90 dienų:

•

Jei per įspėjimo terminą (14 d.) paskolos gavėjas nepadengia įsiskolinimo, paskolos gavėjui el. paštu bei jo
nurodytu gyvenamosios vietos adresu siučiamas pranešimas apie paskolos sutarties nutraukimą.

•

Finbee paskolos sutartis dažniausiai nutraukia esant neapmokėtoms 4-5 įmokoms iš eilės. Įvertinusi
individualias aplinkybes Finbee gali nutraukti paskolos sutartis su nemokiais paskolų gavėjais ir anksčiau.

•

Nepavykus susisiekti su paskolos gavėju ir nesusitarus dėl skolos apmokėjimo, paskolos dokumentai ir
informacija, reikalinga procesiniams dokumentams dėl skolos priteisimo parengti, perduodama advokatui.

•

Procesinių dokumentų rengimo bei kitas bylinėjimosi išlaidas padengia Finbee. Gavus lėšų iš paskolos gavėjo,
jos kompensuojamos pirmumo tvarka.

Ketvirtas etapas| Poteisminis procesas
•

Teismui priteisus skolą ir paskolos gavėjui toliau nevykdant finansinių įsipareigojimų, įsiteisėjus teismo
sprendimui kreipiamasi į teismą dėl vykdomojo dokumento išdavimo.

•

Nesant susitarimo su paskolos gavėju dėl skolos mokėjimo, kuris, atsižvelgiant į paskolos gavėjo finansinę
padėtį, atitiktų investuotojų bei Finbee interesus, vykdomasis dokumentas perduodamas antstoliams, kad būtų
pradėti priverstinio skolos išieškojimo veiksmai.

•

Bylos vykdymo išlaidas padengia Finbee. Išieškojus lėšų iš paskolos gavėjo, jos kompensuojamos pirma eile.

•

Skolos išieškojimo trukmė ir laikotarpis, per kurį bus grąžintos lėšos investuotojams, priklauso nuo paskolos
gavėjo turtinės padėties – jo gaunamų pajamų, turimų santaupų ir kito turto, taip pat skolų kitiems kreditoriams,
todėl kiekvienas atvejis individualus.

•

Finbee skolos išieškojimo procese naudojasi visomis išieškotojui įstatymų suteiktomis teisėmis,
bendradarbiauja su antstoliais vykdymo proceso metu, siekdama užtikrinti kuo greitesnį ir sklandesnį skolos
išieškojimą ir lėšų investuotojams grąžinimą.

