WWW.FINBEE.LT PORTALO NAUDOJIMOSI SUTARTIS

Ši www.finbee.lt portalo naudojimosi sutartis (toliau – Naudojimosi sutartis) sudaryta tarp:
(1)
UAB „Finansų bitė“, j.a.k. 304051511, adresas Šv. Ignoto g. 5 Vilniuje 01130 (toliau –
Organizatorius); ir
(2)
Vartotojo, kuris elektroniniu būdu sudarė šią Naudojimosi sutartį, patvirtino, kad sutiko su jos
sąlygomis ir naudojasi www.finbee.lt portalu (toliau – Vartotojas).
Ši Naudojimosi sutartis reglamentuoja naudojimosi Portalu sąlygas, teisinius santykius tarp Portalo Vartotojų
ir jo Organizatoriaus, o taip pat tarp Vartotojų. Naudojimosi sutartyje nustatytų taisyklių privalo laikytis visi
Vartotojai, apsilankę ir (ar) besinaudojantys Portale teikiamomis paslaugomis.
1.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.
Vartotojas, atlikdamas registraciją Portale, lankydamasis Portale ir (arba) naudodamasis jame
esančia informacija ir (arba) paslaugomis bei pažymėdamas, kad susipažino ir sutinka su Naudojimosi
sutartimi, patvirtina, jog:
1.1.1.
įdėmiai ir atidžiai perskaitė šią Naudojimosi sutartį ir Privatumo politiką, jas suprato ir su jomis
laisva valia sutinka, įsipareigoja jų laikytis bei įsipareigoja naudotis Portalu Naudojimosi sutartyje nustatyta
tvarka ir sąlygomis;
1.1.2.
Vartotojo pateikti duomenys apie save yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Vartotojas, keisdamas ar
pildydamas duomenis apie save, privalo pateikti tik teisingą informaciją. Organizatorius vykdys savo pareigas
ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasi prezumpcija, kad Vartotojo pateikti duomenys yra išsamūs ir
teisingi. Bet kokie nuostoliai, atsiradę dėl klaidingų duomenų pateikimo, tenka Vartotojui;
1.1.3.
pasikeitus registracijos metu nurodytiems duomenims ar kitai susijusiai informacijai,
nedelsdamas pakeis savo profilio duomenis;
1.1.4.
yra veiksnus fizinis asmuo ir registracijos metu nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar
psichotropinių medžiagų;
1.1.5.
sutinka, kad Organizatorius tvarkytų bet kokius jo pateiktus asmens duomenis ir (ar) kitokią
informaciją ir naudotų šios Naudojimo sutarties ir Paskolos sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais bei kitais
tikslais.
1.2.
Vartotojas, bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Portalu ir (arba) Organizatoriaus
paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų Naudojimosi sutartyje nustatytų
reikalavimų. Jeigu Vartotojas nesutinka besąlygiškai ir neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šioje
Naudojimosi sutartyje nustatytų įsipareigojimų, praranda teisę naudotis Portalu ir (ar) Organizatoriaus
paslaugomis.
1.3.
Klausimai, kurie nėra aptarti šioje Naudojimosi sutartyje, yra reguliuojami kitų Portale
pateikiamų taisyklių, sutarčių ar dokumentų pagrindu. Vartotojas, bet kokiu būdu ir forma naudodamasis
Portalu ir (arba) Organizatoriaus paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų
minėtuose dokumentuose nustatytų reikalavimų. Jeigu Vartotojas nesutinka besąlygiškai ir neatšaukiamai
prisiimti ir laikytis visų dokumentuose nustatytų įsipareigojimų, praranda teisę naudotis Portalu ir (ar)
Organizatoriaus paslaugomis.

1.4.
Visas Portalas, Portalo tinklalapis bei jų turinio intelektinės nuosavybės teisės priklauso
Organizatoriui. Vartotojas neturi teisės išsaugoti, kopijuoti, keisti, perkelti, perduoti ar atskleisti Portalo
puslapių turinio, išskyrus asmeniniam naudojimui.
1.5.
Portale Organizatorius padeda Vartotojams pasiskolinti vieniems iš kitų. Portalas veikia kaip
tarpininkas tarp asmenų, kurie nori pasiskolinti iš asmenų, kurie nori paskolinti. Portalas nėra Paskolos
sutarties, kuri sudaroma Paskolos gavėjo ir Paskolos davėjo, šalis.
1.6.
Informacija apie Vartotojus yra pateikiama pačių Vartotojų, todėl kaip Portalą
administruojantis Organizatorius nėra atsakingas už šios informacijos teisingumą, atitikimą realybei ir už
jokius nuostolius, žalą ar kitokius netekimus, kurie atsitiko ar gali atsitikti dėl sprendimų, priimtų naudojantis
informacija, pateikta šiame Portale.
1.7.
Organizatorius nesuteikia Vartotojams, Skolintojams garantijos, kad Paskolos bus grąžintos
pagal Paskolos sutarties sąlygas. Organizatorius siekia protingai įvertinti kredito riziką ir nuolat tobulina
taikomą Rizikos modelį Paraiškoms atrinkti, tačiau neduoda garantijos dėl Rizikos modelio kokybės, ir
neprisiima Vartotojų patirtų nuostolių, jei Paskola nebus grąžinta. Vartotojai kredito riziką prisiima patys
laisva valia investuodami į Paskolas. Vartotojų patiriami nuostoliai atlyginami Paskolos sutartyse nurodytais
prievolių užtikrinimo būdais, jeigu tokie yra taikomi.
1.8.
Esant prieštaravimui tarp Naudojimosi sutarties ir Paskolos sutarties sąlygų, taikomos Paskolos
sutarties nuostatos.
1.

SĄVOKOS

1.9.
Administravimo mokestis – Specialiosiose sąlygose nurodytas mėnesinis administravimo
mokestis, kurį Paskolos gavėjas moka Organizatoriui už Paskolos administravimą pagal Paskolos sutartį iki
visiško įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį įvykdymo;
1.10.
Aukcionas – Paskolos sutarties tarp Portalo Vartotojų sudarymo būdas, kai Paskolos sutartis
sudaroma tarp Paskolos gavėjo, kuris pateikė Paraišką, kurią Organizatorius patvirtino, bei inicijavo konkretų
aukcioną, ir Skolintojo (-jų), kuris (-ie) pagal Aukciono sąlygas greičiausiai pateikė geriausią Siūlymą (-us);
1.11.
Bendrosios sąlygos – Paskolos sutarties bendrosios sąlygos kartu su visais papildymais ar
pakeitimais;
1.12.
Depozitinė sąskaita – Organizatoriaus depozitinė sąskaita LT857290000000141859, atidaryta
AB „Citadele“ bankas, juridinio asmens kodas 112021619, K. Kalinausko g. 13, Vilnius.
1.13.
Naudojimosi sutartis – šis dokumentas, kuriame yra nurodytos Portalo sąlygos, su kuriomis
turi sutikti asmuo, norintis naudotis Portalu https://finbee.lt/, bei Organizatoriaus paslaugomis. Ši
Naudojimosi sutartis skirta reglamentuoti Portalo naudojimosi taisykles ir teisinius santykius, susiklostančius
Portale bei tarp Organizatoriaus ir Vartotojų. Privatumo politika yra laikoma neatskiriama Naudojimosi
Sutarties dalimi;
1.14.
Nuolatinė gyvenamoji vieta – reiškia bet kokią vietą, kurioje fizinis asmuo turi galimybę gyventi
ir kurią jis įkuria, išlaiko ir naudojasi;
1.15.
Organizatorius – UAB Finansų bitė, juridinio asmens kodas 304051511, buveinės adresas Šv.
Ignoto g. 5, Vilnius, Lietuva, įrašytas į Lietuvos banko tvarkomą viešąjį tarpusavio skolinimo platformų
operatorių sąrašą;

1.16.

Palūkanos – pinigų suma, kurią Paskolos gavėjas moka už naudojimąsi Paskolos suma;

1.17.
Portalas – Organizatoriaus prižiūrima ir administruojama tarpusavio skolinimo sistema,
veikianti adresu https://finbee.lt/, kurios pagalba Vartotojai, tinkamai užpildę Paraiškas ir gavę patvirtinimą
iš Organizatoriaus, dalyvaudami aukcionuose gali skolintis arba investuoti į paskolas. Organizatorius
administruoja Portalo veiklą;
1.18.
Paraiška – Portale Paskolos gavėjo pateiktas kvietimas pateikti Siūlymą Paskolos sutarčiai
sudaryti, parengtas pagal Paskolos gavėjo Portale užpildytą formą, bei paremtas rašytiniais dokumentais ir
Vartotojo asmens duomenimis, kurią elektroniniu būdu patvirtino Paskolos gavėjas ir Organizatorius;
1.19.
Paskola arba Paskolos sutartis – per Portalą tarp Paskolos gavėjo ir Skolintojo (-jų) sudarytas
susitarimas, kurio pagrindu: Skolintojas suteikia paskolą pagal susitarimo sąlygas Paskolos gavėjui, o Paskolos
gavėjas įsipareigoja grąžinti gautą paskolą ir sumokėti visus su gavimu susijusius mokėjimus (Paslaugų įkainiai,
Palūkanos ir kt.). Vartotojams yra žinoma, kad visi bendru Vartotojų sutarimu padaryti Paskolos sutarties
pakeitimai ir priedai tampa neatskiriama Paskolos sutarties dalimi ir Paskolos sutarties Šalims turi privalomą
galią. Paskola šioje Naudojimosi sutartyje taip pat laikomas vartojimo kreditas, kuris pagal vartojimo kredito
sutartį suteikiamas Vartotojo, jo šeimos ar asmeniniams poreikiams, nesusijusiems su Vartotojo profesine
veikla, tenkinti. Tiek paskolos, tiek vartojimo sutartį sudaro Specialiosios sąlygos (Organizatoriaus patvirtinta
Paraiška, Skolintojo Siūlymas, Paskolos gavėjo akceptas, Paskolos grąžinimo grafikas) bei Bendrosios sąlygos;
1.20.
Paskolos gavėjas – fizinis asmuo - ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus Europos Ekonominės
Erdvės valstybių pilietis, ir/arba Europos Ekonominės Erdvės valstybių juridinių asmenų registre įregistruotas
juridinis asmuo, kuris yra tinkamai pasirašęs ir pateikęs Paraišką per Portalą ir kurio paraišką Portalas
patvirtino;
1.21.
Paskolos suma – paskolos suma, kuria suteikiama naudotis pagal Sutartį ir kurią Paskolos
gavėjas įsipareigoja grąžinti Skolintojui (-ams) ir mokėti Palūkanas ir kitus mokesčius;
1.22.
Paslaugų įkainiai – Vartotojams taikomi mokesčiai, kaip tai apibrėžta Portale, įskaitant, bet
neapsiribojant Administravimo mokesčiu;
1.23.
Reikalavimo teisė – Skolintojo reikalavimo teisė (kreditorinis reikalavimas) Paskolos gavėjui
pagal Paskolos sutartį, kurios dydis nurodomas Siūlyme (Specialiojoje dalyje) su visomis su ja susijusiomis ar
iš jos kylančiomis teisėmis;
1.24.
Rizikos modelis – Organizatoriaus naudojamas ir kuriamas kredito rizikos vertinimo modelis,
statistiniai duomenys, duomenis apdorojantys algoritmai ir kitos priemonės (specialisto vertinimas, pokalbis
telefonu, sms žinutė, el. laiškas) kuriais Organizatorius siekia protingai įvertinti kredito riziką, ir kurio pagrindu
Organizatorius atrenka Paraiškas ir pateikia jas Aukcionui;
1.25.
Skolos administravimo mokestis – Specialiose sąlygose nurodytas Paskolos gavėjo
Organizatoriui mokamas mokestis už Organizatoriaus veiksmus, raginant laiku Paskolos negrąžinantį Paskolos
gavėją laikytis Paskolos įsipareigojimų;
1.26.
Skolintojas – Paskolos Siūlymą per Portalą pateikęs ne jaunesnis negu 18 metų amžiaus
Europos Ekonominės Erdvės valstybių pilietis, nuolatinis ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus Europos
Ekonominės Erdvės valstybių gyventojas, kuris tinkamai užsiregistravo Portale;
1.27.
sąlygas;

Siūlymas – Skolintojo pateiktas dokumentas, kuriuo jis priima ir patvirtina Paraiškoje nurodytas

1.28.
Specialiosios sąlygos – Paskolos gavėjo pateikta ir Organizatoriaus patvirtinta Paraiška,
Skolintojo Siūlymas, Paskolos gavėjo akceptas, Paskolos grąžinimo grafikas;
1.29.
Sutarties sudarymo mokestis –Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas sutarties
sudarymo mokestis, Vartotojo mokamas Organizatoriui;
1.30.
Taisyklės – Organizatoriaus Paskolos gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo
taisyklės su pakeitimais ir papildymais;
1.31.
Vartotojas – Portalo narys (fizinis asmuo), kuris yra arba Skolintojas arba Paskolos gavėjas,
sutikęs su šia Naudojimosi sutartimi, pagal jos sąlygas užsiregistravęs Portale ir atitinkamai patvirtintas
Organizatoriaus;
1.32.
Vartotojo savitarnos sistema – Vartotojo individuali paskyra, apsaugota unikaliu slaptažodžiu,
skirta Vartotojui vykdyti įvairius veiksmus Portale, t. y. teikti Paraiškas ir Siūlymus, skolinti pinigus, sudaryti
Paskolos sutartis, matyti Vartotojo atliktų veiksmų istoriją, gauti Organizatoriaus pranešimus ir kt. būdais
valdyti savo paskyrą;
1.33.

VKĮ – Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas.

2.

VARTOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1.

Vartotojas įsipareigoja:

2.1.1.

griežtai laikytis Naudojimosi sutartyje nustatytos tvarkos;

2.1.2.

nepažeisti Organizatoriaus ir trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų;

2.1.3.
neteikti melagingų ir (ar) klaidinančių duomenų apie save ar kitos neteisingos informacijos
Portale Organizatoriui ir (ar) bendraujant su kitas Vartotojais Portale;
2.1.4.
neplatinti kompiuterinių virusų ir (ar) imtis kitų priemonių, kurios galėtų sutrikdyti Portalo
darbą, pakenkti ar sunaikinti informaciją bei sukelti kitokią žalą Portalui ar Organizatoriaus paslaugų teikimui;
2.1.5.
paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių ir visuomenės pripažintų elgesio ir moralės normų, trečiųjų
asmenų teisių ir teisėtų interesų bei teisės aktų reikalavimų;
2.1.6.
nedelsdamas informuoti Organizatorių, jeigu jam tapo žinoma, kad jo prisijungimo prie
Vartotojo savitarnos sistemos duomenimis naudojasi ar gali pasinaudoti tretieji asmenys. Vartotojas atsako
už žalą ir praradimus, kylančius dėl to, kad pašaliniai asmenys gavo prieigą prie Vartotojo savitarnos sistemos,
bei Vartotojas supranta, kad pašaliniai asmenys, pasinaudoję tokia informacija, gali Vartotojo vardu prisiimti
teisiškai privalomų įsipareigojimų, kuriuos Vartotojas privalo vykdyti;
2.1.7.
nevykdyti neteisėtų veikų Portale su Organizatoriumi ir kitais Vartotojais bendrauti pagal
visuotinai priimtus moralės principus;
2.1.8.
laikyti paslaptyje prisijungimo prie Portalo (Vartotojo savitarnos sistemos) duomenis ir jokiais
būdais jų neatskleisti tretiesiems asmenims. Vartotojas atsako už bet kokius nuostolius, praradimus ar žalą,
kurie atsirado dėl to, kad prisijungimo prie Portalo (Vartotojo savitarnos sistemos) duomenys tapo žinomi
trečiajam asmeniui ir dėl šios priežasties buvo sukurti teisiniai santykiai. Vartotojas patvirtina, kad visi
sandoriai, sudaryti per Vartotojo savitarnos sistemą išreikš tikrąją Vartotojo valią ir bus privalomi Vartotojui
bet kokiu atveju (įskaitant, bet neapsiribojant ir tuos atvejus, kai tretieji asmenys galimai gavę duomenis
sudarė sandorius Vartotojo vardu: paskolina ir (arba) pasiskolino pinigus, kai Vartotojas savo noru atiduota
prisijungimo duomenis trečiajam ir kt.);

2.1.9.
nuolat atnaujinti aktualią informaciją apie save (įskaitant, bet neapsiribojant vardas, pavardė,
kontaktiniai duomenys);
2.1.10.
pakeisti prisijungimo prie Portalo (Vartotojo savitarnos sistemos) duomenis, jeigu kilo grėsmė,
kad šiuos duomenis galimai sužinojo tretieji asmenys;
2.1.11.
nerinkti kontaktinės informacijos, elektroninio pašto adresų ar kitų asmens duomenų apie
Portalo Vartotojus, išskyrus kiek tai susiję su Paskolos sutartimi;
2.1.12.

nebandyti susisiekti su Vartotojais už Portalo ribų tikslu pasiskolinti arba paskolinti pinigų;

2.1.13.
be raštiško Organizatoriaus sutikimo Portale nereklamuoti ir neskatinti kitų verslų, produktų
ar paslaugų.
2.2.
Organizatorius turi teisę apriboti Vartotojo teisę naudotis Portalu, įskaitant ir visišką Vartotojo
pašalinimą iš Portalo, ir imtis kitų veiksmų, kuriuos Organizatorius mano esant būtina, įskaitant, bet
neapsiribojant savo, kaip Organizatoriaus, teisių ir pareigų sustabdymą ar nevykdymą, jeigu toks
Organizatoriaus veikimas ar neveikimas yra būtinas užtikrinant Portalo besąlyginį funkcinį veikimą ir (arba)
kitų Vartotojų teises ir pareigas.
2.3.
Visais atvejais, Organizatorius turi teisę sustabdyti Vartotojo registraciją Portale ir (arba) jį
pašalinti iš Portalo, kai:
2.3.1.
Vartotojas nevykdo savo pareigų ir (arba) įsipareigojimų, pateikė arba pateikia neteisingą,
klaidingą, melagingą ir (arba) nepilną informaciją;
2.3.2.

Vartotojui suteikiama paskola prieštarautų atsakingo skolinimo principams ir gerai moralei;

2.3.3.

Yra pagrįstas įtarimas, kad Vartotojo veikla yra nesuderinama su teisės aktų reikalavimais.

2.4.
Visais atvejais, kai Organizatorius pagrįstai yra įsitikinęs, kad Vartotojas melagingai pateikia
informaciją apie save ir (arba) neteisėtai naudojasi ne jam priklausančio asmens duomenimis, Organizatorius
pasilieka sau teisę apie tokią situaciją pranešti atsakingoms teisėsaugos institucijoms.
3.

REGISTRACIJA PORTALE. NAUDOJIMASIS PORTALU

3.1.
Asmuo, norintis naudotis Portalo paslaugomis, privalo užsiregistruoti. Registracija yra
nemokama. Užsiregistravęs asmuo tampa Portalo Vartotoju ir turi teisę laisvai investuoti ir skolintis, teikti
Siūlymus ir Paraiškas.
3.2.
slaptažodį.

Atlikdamas pirminę registraciją, Vartotojas pats susikuria Vartotojo prisijungimo vardą ir

3.3.
Portalo teikiamomis paslaugomis gali naudotis tik tie registruoti Vartotojai, kurie patvirtino,
kad sutinka su šia Naudojimosi sutartimi, įskaitant Privatumo politiką.
3.4.
Kiekvieną kartą, kai Vartotojas nori vykdyti veiksmus Portale, jis privalo prisijungti įvedant savo
unikalų prisijungimo vardą ir slaptažodį.
3.5.
Vartotojui elektroniniu būdu patvirtinus, kad jis sutinka su Naudojimosi sutartimi, ji yra
laikoma sudaryta. Šalys susitaria, kad Vartotojo atlikti veiksmai registruojantis Portale ir sutinkant su šia
Naudojimosi sutartimi, Paskolos ar vartojimo kredito Specialiosiomis sąlygomis (Siūlymu, Paraiška, Akceptu),
Bendrosiomis sąlygomis, bei registruojantis Portale nurodyti asmens duomenys (kuriuos patvirtina Vartotojo
paspaudimas ant „varnelės“ ar mygtuką „sutinku“, Vartotojo numeris, SMS žinutės išklotinė, Vartotojo
pavedimas į Depozitinę sąskaitą, nurodant specialų kodą, Vartotojo ar Portalo elektroniniai laiškai, arba

telefoninio pokalbio garso įrašas, arba Portalo išrašas apie Vartotojo veiksmus Vartotojo savitarnos sistemoje
Portale) yra laikomi Vartotojo parašu, turinčiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio
1 dalyje įtvirtintą teisinę galią, o Paraiška, Siūlymas bei Akceptas, kurių pagrindu sudaryta Paskolos sutartis,
pagal kurią Skolintojų Paskolos gavėjams yra pervedama Paskolos suma, yra prilyginama dokumentui,
sudarytam rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas Vartotojo
parašu kiekviename jo lape.
3.6.
Užsiregistravus, Organizatorius visus pranešimus, skirtus Vartotojui, siunčia Vartotojo
nurodytu elektroniniu paštu arba SMS žinute mobiliojo telefono numeriu, kurie yra Paskolos gavėjo pateikti
Organizatoriui Vartotojo savitarnos sistemoje, arba popierinėje paraiškoje, prilyginami rašytinės formos
pranešimams. Gautas pranešimas elektroniniu paštu laikomas tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 12 valandų.
Gautas pranešimas SMS žinute laikomas tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 12 valandų. Gautas pranešimas
registruotu laišku laikomas tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 5 (penkios) kalendorinės dienos. Vartotojai
sutinka, kad Organizatorius pranešimus siųstų automatinėmis elektroninės komunikacijos priemonėmis,
nereikalaujančiomis žmogaus dalyvavimo.
4.

VARTOTOJO IDENTIFIKACIJA

4.1.
Vartotojas, kuris nori tapti Paskolos gavėju ir (arba) Skolintoju visų pirma privalo būti
identifikuojamas vienu iš Organizatoriaus reikalaujamų būdų.
4.2.
Vartotojas, patvirtinęs savo tapatybę, turi teisę tapti Paskolos gavėju ir (arba) Skolintoju ir
(arba) vykdyti visas kitas operacijas Portale.
5.

PASKOLOS SĄLYGOS IR PARAIŠKA

5.1.
Paskolos sutartis sudaroma Portale vykstančių Aukcionų metu. Vartotojas pateikia Paraišką,
kuri yra patvirtinta Organizatoriaus. Aukciono metu Skolintojas pateikia Siūlymą (Ofertą). Paskolos gavėjui
akceptavus Siūlymą (Akceptas) bei Vartotojams sutikus su Bendrosiomis sąlygomis yra sudaroma Paskolos
sutartis. Esminės sąlygos yra Paskolos suma, Palūkanos ir Paskolos terminas.
5.2.
Vartotojas, norintis pateikti Paraišką, privalo nurodyti pageidaujamą Paskolos sumą, Palūkanas
ir Paskolos terminą.
5.3.

Paskolos sumai taikomi reikalavimai:

5.3.1.
Paskolos per Portalą yra suteikiamos ir gaunamos valiuta, kuri nurodyta Paraiškoje.
Organizatorius turi teisę nuspręsti, kokia valiuta išduodama Paskola;
5.3.2.
Organizatorius turi teisę rekomenduoti Vartotojui sumažinti Paskolos sumą. Jeigu Vartotojas
nesumažina savo nurodytos Paskolos sumos, Organizatorius turi teisę nepatvirtinti Paraiškos ir neleisti
Aukcionui įvykti.
5.4.
Vartotojas, turi teisę nurodyti savo norimą Paskolos terminą, kuris negali būti trumpesnis ir
(arba) ilgesnis negu Organizatoriaus Paraiškos pildymo metu patvirtintas trumpiausias ir ilgiausias Paskolos
terminai.
5.5.
Vartotojui bus sugeneruotas unikalus dokumentas, kuriame, pagal Vartotojo nurodytą
Paskolos sumą, Palūkanas ir Paskolos terminą, bus atvaizduotas preliminarus Paskolos grąžinimo grafikas, visi
mokesčiai, kuriuos turėtų mokėti Vartotojas ir kita svarbi informacija.
5.6.
Vartotojas, kuris nori pagal šią preliminarią informaciją formuoti Paraišką, privalo Portale
užpildyti formą ir nurodyti:

5.6.1.

Vartotojo asmeninę informaciją (vardas, pavardė, adresas, kontaktai, etc.);

5.6.2.

Vartotojo ir (ar), esant reikalavimui, jo šeimos mėnesio pajamas;

5.6.3.

Vartotojo ir (ar), esant reikalavimui, jo šeimos mėnesio finansinius įsipareigojimus;

5.6.4.

sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;

5.6.5.

sutikimą su Bendrosiomis sąlygomis.

5.7.
Vartotojas, pildydamas Paraiškos, formą turi pridėti savo paskutinių keturių mėnesių banko
išrašą ir savo „Mano Creditinfo“ ataskaitą iš svetainės https://www.manocreditinfo.lt/. Šių dokumentų
pateikimas Paraiškos pateikimo etape nėra privalomas, tačiau Organizatorius gali informuoti Paskolos gavėją,
kad paskutinių keturių mėnesių banko išrašo pateikimas yra privalomas.
5.8.
Vartotojui, užpildžius Paraiškos formą, yra automatiškai Portalo sugeneruojama Paraiška, kurią
Vartotojas privalo patvirtinti elektroniniu būdu. Paskolos gavėjui ją pasirašius elektroniniu būdu ir
Organizatoriui ją patvirtinus, Aukcionas laikomas pradėtu.
5.9.

Organizatorius, gavęs Paraišką, ją vertina ir turi teisę:

5.9.1.

patvirtinti Paraišką ir perkelti ją į Aukciono skiltį;

5.9.2.
tais atvejais, kai Paskolos gavėjas nėra pateikęs banko išrašo, ir (arba) „Mano Creditinfo“
ataskaitos ir (arba) kai pateikta informacija nėra tiksli ir (arba) jeigu Organizatorius nori gauti papildomos
informacijos iš Paskolos gavėjo, Organizatorius turi teisę susisiekti su Paskolos gavėju jo nurodytais kontaktais
ir gauti trūkstamą informaciją. Banko sąskaitų išrašuose esanti informacija jokiais atvejais nėra atskleidžiama
kitiems Vartotojams, o naudojama tik siekiant patikrinti pateiktos informacijos tikslumą;
5.9.3.
tais atvejais, kai Paskolos gavėjas su Paraiška pateikė melagingą arba nepilną informaciją ir
(arba) kitais atvejais Organizatorius savo nuožiūra gali nepatvirtinti Paraiškos ir nepraleisti jos į Aukciono
skiltį;
5.9.4.
tais atvejais, kai pagal Paskolos gavėjo pateiktą informaciją Organizatorius nusprendžia, kad
yra keistina Paskolos suma ir (arba) Palūkanos ir (arba) Paskolos terminas, yra sugeneruojama nauja Paraiška
ir Vartotojas yra atskirai informuojamas apie šią situaciją. Vartotojas turi teisę naujos Paraiškos nepatvirtinti.
Tokiu atveju, Organizatorius turi teisę nepatvirtinti senos Paraiškos ir nepatalpinti jos į Aukciono skiltį.
5.10.
Kai Paraiška yra Organizatoriaus patvirtinama, ji yra perkeliama į Aukciono skiltį ne ilgesniam
negu 15 dienų terminui (išskirtiniais atvejais terminas gali būti pratęstas).
5.11.
Jeigu Paraiška visu šimtu procentu yra užpildoma greičiau nei per terminą, kuriam Paraiška
buvo perkelta į Aukciono skiltį, Paskolos gavėjas turi teisę akceptuoti Skolintojų Siūlymus nelaukdamas
Aukciono pabaigos.
5.12.
Jeigu Paraiška visu šimtu procentų nėra užpildoma per 15 dienų, Aukcionas laikomas
neįvykusiu ir nesukuria teisinių santykių Paskolos gavėjui, Skolintojui ir (arba) Organizatoriui.
5.13.
nekeičiami.

Skolintojų siūlymai (Ofertos) bei Paskolos gavėjų sutikimai (Akceptai) yra neatšaukiami ir

5.14.
neįvyksta.

Organizatorius negali būti laikomas kaltu ir (arba) pažeidusiu savo pareigas, jeigu Aukcionas

5.15.
Patalpinęs Paraišką į Aukcioną ir jo metu Organizatorius turi teisę atskleisti informaciją apie
Paskolos gavėją – gyvenamoji vietovė, profesija (užsiėmimas), išlaidų dydis, išlaidų tipas, pajamų dydis,

pajamų tipas, turimas turtas, išsilavinimas, darbo patirtis, kurios protingai reikia Skolintojams įvertinti
Paraišką pagal jos sąlygas ir pateikti savo Siūlymus, tačiau Aukciono metu Organizatorius negali atskleisti
Paskolos gavėjo vardo, pavardės, asmens kodo, tikslaus adreso, įskaitant ir Reikalavimo teisės perleidimą.
5.16.
Skolintojai turi papildomą galimybę užduoti Paskolos gavėjui klausimus, kurie kartu su
atsakymais matomi visiems Vartotojams. Aukciono metu Paskolos gavėjas taip pat gali atskleisti Portale savo
asmens ar įmonės kodą ir vardą, pavardę ar pavadinimą.
5.17.

Aukciono metu kiekvienas Vartotojas turi galimybę realiu laiku peržiūrėti pateiktus Siūlymus.

5.18.
Aukciono metu Skolintojai gali teikti Siūlymus nustatydami siūlomos Paskolos dydį, tačiau
negali siūlyti kitokio Palūkanų dydžio ar Paskolos termino, nei Paraiškoje nurodė Paskolos gavėjas. Skolintojo
siūloma pagrindinė Paskolos dalis turi būti ne mažesnė nei 5 EUR. Skolintojo siūloma pagrindinė Paskolos
dalis negali viršyti konkrečiame Aukcione Paskolos gavėjo nustatytos Paskolos sumos. Aukcioną laimės tie
Skolintojai, kurie iki nustatyto termino pabaigos arba Paskolos gavėjo akceptavimo greičiausiai pateiks savo
Siūlymą, su sąlyga, kad Paskolos gavėjui bendrai bus pasiūlyta visa Paskolos suma.
5.19.
Pasibaigus Aukciono terminui, Paskolos gavėjas turi 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas
Skolintojų Siūlymams akceptuoti. Jeigu per šį terminą Paskolos gavėjas Skolintojų Siūlymų neakceptuoja,
tuomet laikoma, kad Paskolos gavėjas Skolintojų Siūlymus atmetė ir Aukcionas neįvyko.
5.20.
Skolintojas negali vienam Paskolos gavėjui per 12 (dvylika) mėnesių skolinti daugiau negu
500,00 EUR.
5.21.
Skolintojas negali siūlyti skolinti daugiau negu jis turi laisvų lėšų Organizatoriaus Depozitinėje
sąskaitoje. Skolintojui, Aukciono metu patvirtinus konkrečią sumą pinigų Paskolos gavėjui, jo lėšų, esančių
Organizatoriaus Depozitinėje sąskaitoje, atitinkama suma yra rezervuojama šiai konkrečiai Paskolai.
5.22.
Skolintojas, pateikęs Siūlymą Aukcione, elektroniniu būdu patvirtina, paspausdamas mygtuką
„sutinku“ pateikia oficialų pasiūlymą Paskolos sutarčiai sudaryti (oferta). Siūlymas galioja iki tol kol, jį šiose
Sąlygose numatyta tvarka atmes arba patvirtins Paskolos gavėjas.
5.23.
Skolintojas, pasirašęs Siūlymą, negali teikti naujo Siūlymo iš rezervuotos sumos ir (arba)
pervesti šios sumos į savo kitą sąskaitą, išskyrus kai Paskolos gavėjui neakceptavus Siūlymų Organizatorius
panaikina rezervaciją.
5.24.
Organizatorius panaikina Skolintojo lėšų rezervavimą, kai: (i) Aukcionas neįvyksta, (ii) Paskolos
gavėjas neakceptuoja Siūlymų arba (iii) kiti Skolintojai pateikia geresnius Siūlymus. Tokiu atveju Vartotojas
gali laisvai disponuoti Depozitinėje sąskaitoje esančia anksčiau rezervuota jo lėšų suma.
5.25.
Organizatorius, prižiūrėdamas Aukcioną, turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti Vartotojo
Paraišką ir (arba) Skolintojo Siūlymą.
6.

PASKOLOS SUTARTIES SUDARYMAS

6.1.
Skolintojas, norintis dalyvauti Aukcione, privalo būti prieš tai būti identifikuotas ir Depozitinėje
sąskaitoje turėti savo piniginių lėšų.
6.2.
Paskolos sutartis yra sudaroma Aukciono būdu ir laikoma automatiškai sudaryta, kai Paskolos
gavėjas akceptuoja Skolintojo (-ų) Siūlymą (-us).
6.3.
Organizatorius fiksuoja ir registruoja visus Aukcione pateiktus Siūlymus chronologine tvarka.
Ši tvarka nustatoma pagal Portalo laiką.

6.4.
Aukcionas organizuojamas pirmumo principu: t.y. Aukcioną laimi pirmiau Siūlymus pateikę
Skolintojai, su sąlyga, kad Paskolos gavėjui bendrai bus pasiūlyta visa Paskolos suma.
6.5.

Siūlymo Skolintojas negali atšaukti po jo pasirašymo momento.

6.6.
Aukcionas laikomas neįvykusiu, jeigu nuo Aukciono pradžios per 15 dienų nėra pateikta
Siūlymų visai Paraiškoje nurodytai Paskolos sumai.
6.7.

Paskolos gavėjas akceptą gali išreikšti Portale arba telefonu.

6.8.
Pasibaigus Aukcionui ir Paskolos gavėjui akceptavus Skolintojų (-ių) siūlymus, Portalas išsiunčia
pranešimus Vartotojams apie Aukciono rezultatus, nurodydamas Aukcioną laimėjusius Vartotojus bei
siūlymus, kurių pagrindu buvo sudarytos Paskolos sutartys.
6.9.
Pasibaigus Aukcionui ir Paskolos gavėjui akceptavus Skolintojų (-ių) siūlymus, Organizatorius
atlieka šiuos veiksmus: (i) priskiria Paskolos sutarčiai unikalų jos identifikacinį numerį; (ii) Paskolos gavėjui
suformuoja aktualų Paskolos grąžinimo grafiką, (iii) įskaito lėšas iš Skolintojų į Paskolos gavėjo paskyroje
Depozitinėje sąskaitoje.
6.10.
Skolintojas patvirtina, kad Organizatorius turi teisę iš Skolintojo Depozitinėje sąskaitoje
esančių lėšų įskaityti Siūlyme nurodytą sumą į Paskolos gavėjo lėšas Depozitinėje sąskaitoje.
6.11.
Aukcionui pasibaigus, Vartotojai turės galimybę realiu laiku sužinoti savo Paskolos grąžinimo
grafiką, mokėjimų statusą, esantį likutį ir pan. informaciją. Vartotojai galės būti identifikuojami nurodant
Vartotojo vardus ir (arba) kodus.
7.

PORTALO MOKĖJIMO SISTEMA

7.1.
Portalas visus mokėjimus ir įskaitymus vykdo per Depozitinę sąskaitą, kurioje laikomos
kiekvieno Vartotojo lėšos. Piniginės lėšos yra tiesiogiai nuskaitomos iš vieno Vartotojo ir įskaitomos kitam
Vartotojui tiesiogiai (pvz. iš Skolintojo pasibaigus sėkmingam Aukcionui į Paskolos gavėjui arba Paskolos
gavėjui grąžinant lėšas iš Paskolos gavėjo Skolintojui). Piniginės lėšos yra įskaitomos Organizatoriui tik tuo
atveju, kai tai yra Organizatoriui priklausančios lėšos (Sutarties sudarymo mokestis, mokestis už asmens
patikrinimą UAB Creditinfo Lietuva, Administravimo mokestis ir kt. mokėjimai).
7.2.

Organizatorius lėšų įskaitymą ir nuskaitymą vykdo pagal Vartotojų Portale atliktus veiksmus.

7.3.
Organizatorius yra tik tarpininkas, kuris atsako už Vartotojų funkcinių nurodymų vykdymą, o
ne už konkrečių sprendimų priėmimą.
7.4.
Organizatorius neatsako už Vartotojo praradimus, kurie atsitiko dėl netinkamo Vartotojo
sprendimo priėmimo ir (arba) melagingos Paskolos gavėjo suteiktos informacijos ir (arba) tais atvejais, kai
Vartotojas atidavė ir (arba) prarado unikalius prisijungimo duomenis prie Portalo ir (arba) tais atvejais kai dėl
trečiojo asmens, nesusijusio su Organizatoriumi, veiklos įvykus sistemos pažeidimui yra netinkamai atlikti
funkciniai piniginių lėšų įskaitymai ir (arba) nuskaitymai.
7.5.
Organizatorius neturi nuosavybės teisių į lėšas, kurios yra Vartotojų lėšos Depozitinėje
sąskaitoje ir kuriems nėra suėję teisiniai įsipareigojimai pagal galiojančias Paskolos sutartis ir šią Naudojimosi
Sutartį.
7.6.
Visi Vartotojų Depozitinėje sąskaitoje atlikti pavedimai yra fiksuojami Vartotojo savitarnos
sistemoje Portale.
7.7.
Vartotojas įsipareigoja nedelsiant pranešti Organizatoriui apie klaidingai į Depozitinę sąskaitą
įskaitytas arba iš Depozitinės sąskaitos nurašytas lėšas. Depozitinėje sąskaitoje nesant pakankamai lėšų

klaidingoms sumoms nurašyti, Vartotojas įsipareigoja per 3 darbo dienas nuo Organizatoriaus pareikalavimo
dienos grąžinti į Depozitinę sąskaitą klaidingai įskaitytas lėšas.
7.8.
Organizatoriaus atliekama lėšų įskaitymo arba grąžinimo funkcija (kai piniginės lėšos yra
išskaidomos daugeliui investuotojų iš Depozitinės sąskaitos) nėra ir negali būti vertinama kaip mokėjimo
funkcijų atlikimas.
8.

VARTOTOJO ĮSISKOLINIMAS

8.1.
Organizatorius nėra atsakingas už Vartotojo įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį nevykdymą,
įskaitant Paskolos gavėjo ar Skolintojo mokėjimų vėlavimą.
8.2.
Skolintojas ir Paskolos gavėjas sutinka ir patvirtina, kad Organizatorius gali perimti Skolintojų
Reikalavimo teises šios Naudojimosi sutarties, Paskolos sutarties numatytais atvejais, bei kai tai yra būtina
užtikrinti Paskolos sutarties vykdymą ir skolos išieškojimą, su tikslu Organizatoriui vykdyti visus veiksmus,
būtinus tinkamai atstovauti Skolintojo interesus ir administruoti skolos grąžinimą. Automatinis Skolintojo
Reikalavimo teisės perleidimas (su teise perleisti trečiajam asmeniui) ir automatinis Organizatoriaus
Reikalavimo teisės perėmimas įvyksta, kai Organizatorius išsiunčia pranešimą Paskolos gavėjui apie Paskolos
(vartojimo kredito) sutarties nutraukimą Portalo duomenų bazėje esančiu el. pašto adresu, ar paskutiniu
žinomu Paskolos gavėjo gyvenamosios vietos adresu. Automatinis Reikalavimo teisės perleidimas laikomas
su atidėtu mokėjimu ir Organizatorius grąžins Skolintojui Reikalavimo teisės lėšas, kurias atgaus skolų
išieškojimo metu, Organizatoriui išskaičius mokesčius, nurodytus Paslaugų įkainiuose. Paskolos gavėjas
patvirtina, kad Skolintojo asmuo neturi jam esminės reikšmės.
8.3.

Skolintojas patvirtina, kad Paskolos gavėjo asmuo neturi jam esminės reikšmės.

8.4.
Organizatorius, perėmęs Reikalavimo teisę, veikia kaip protingas kreditorius ir deda pastangas,
stengdamasis atgauti skolą, tačiau neatsako Skolintojui nei individualiai, nei solidariai ar subsidiariai su
Paskolos gavėju dėl to, ar pavyks atgauti skolą, ir kokia apimtimi tai pavyks padaryti. Skolintojas su tuo sutinka
ir tai patvirtina.
8.5.
Paskolos gavėjas turi teisę kreiptis į Organizatorių raštu ir šis turi teisę koreguoti mokėjimo
grafiką Paskolos sutartyje nurodytais atvejais ir tvarka.
8.6.
Pradelsusio mokėti įmokas Paskolos gavėjo įsipareigojimai, gavus pinigines lėšas iš Paskolos
gavėjo, yra įskaičiuojami Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka.
9.

KAINODARA

9.1.
Mokesčiai, kuriuos taiko Vartotojo pasirinktos finansinės institucijos už piniginių lėšų
pervedimą tarp Vartotojo banko sąskaitos ir Depozitinės sąskaitos yra dengiami Vartotojo.
9.2.
Paskolos gavėjui taikomas Vartotojo tikrinimo UAB Creditinfo Lietuva duomenų bazėje
mokestis pagal tuo metu galiojančius Portalo Paslaugų įkainius.
9.3.
Paskolos gavėjas moka mokesčius, kurie susidaro dėl Paskolos gavėjo vėlavimo mokėti Paskolą
kaip yra nurodyta Paskolos sutarties sąlygose.
9.4.
Visi Vartotojo mokami mokesčiai ir kaštai yra nurodyti Portale tuo metu galiojančiuose
Paslaugų įkainiuose.
9.5.
Paskolos gavėjas moka Sutarties sudarymo mokestį Organizatoriui pagal Paskolos sutarties
sudarymo metu galiojančius Paslaugų įkainius.

9.6.
Paskolos gavėjas moka Administravimo mokestį Organizatoriui už kiekvieną mėnesį iki
Paskolos sutarties pasibaigimo dienos pagal Paskolos sutarties sudarymo metu galiojančius Paslaugų įkainius.
9.7.
Jei Paskolos gavėjo mokamų Paskolos grąžinimo įmokų ir kitų mokėjimų mokėjimo diena
sutampa su oficialia nedarbo ar šventine diena, mokėjimo diena laikoma iškart po to einanti darbo diena.
10.

VARTOTOJO ASMENS DUOMENYS

10.1.
Vartotojas garantuoja, kad visi jo pateikti duomenys Organizatoriui naudojantis Portalo
paslaugomis yra teisingi.
10.2.
Klaidingą informaciją pateikęs Vartotojas atsako už dėl tokios informacijos Organizatorius ir
(arba) kitų Vartotojų patirtą žalą, įskaitant, bet neapsiribojant tuos atvejus, kai kiti Vartotojai sudaro su tokią
klaidingą informaciją suteikusiu Vartotoju sutartį, remiantis prielaida, kad tokia informacija yra tiksli.
10.3.
Vartotojas sutinka, kad Portale Aukciono metu būtų atkleista jo nuasmeninta informacija, kai
jis užpildo ir patvirtina Paraišką.
10.4.

Vartotojas yra informuotas kad:

10.4.1.
Organizatorius įstatymų nustatyta atvejais bei tvarka turi teisę gauti Vartotojo asmens
duomenis iš trečiųjų asmenų, kuriems Vartotojas tinkamai neįvykdė savo finansinių ar turtinių įsipareigojimų,
taip pat iš jungtines skolininkų duomenų rinkmenas tvarkančių duomenų valdytojų;
10.4.2.
Paskolos gavėjui tinkamai nevykdant savo įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį, Organizatorius
turi teisę, prieš tai tinkamai informavęs Paskolos gavėją, Paskolos gavėjui vėluojant vykdyti savo
įsipareigojimus 35 dienas, suteikti Paskolos gavėjo asmens duomenis UAB Creditinfo Lietuva, juridinio
asmens kodas 111689163, kitiems jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojams ir visiems kitiems
teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims;
10.4.3.
Organizatorius Vartotojo duomenis gauna jo užsiregistravimo, tapatybės nustatymo, Paraiškų
ir siūlymo pateikimo, investavimo, diskusijų ir viso jo buvimo Portalo Vartotoju metu.
10.5.
Organizatorius yra registruotas Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje ir informaciją
apie tvarkomus duomenis galima rasti adresu www.ada.lt.
10.6.
Vartotojui yra aišku ir jis supranta, kad Paskolos sutartis yra sudaroma tarp Organizatoriaus,
Paskolos gavėjo ir Skolintojo.
10.7.
Vartotojas įsipareigoja neatskleisti jokiam trečiam asmeniui informacijos, kurią jis gavo pagal
Paskolos sutartį, įskaitant, bet neapsiribojant informacijos apie kitą Paskolos sutarties šalį – asmens
duomenų, Paskolos sumos dydį, Palūkanų dydį, Paskolos terminą, konkretaus Skolintojo pervestos pinigų
sumos dydį, Paskolos gavėjo nesugebėjimą laiku vykdyti įsipareigojimus, Paskolos mokėjimo grafiką, vykstantį
priverstinį paskolos išieškojimą ir pan. Šią konfidencialumo pareigą pažeidęs asmuo privalės nukentėjusiai
šaliai sumokėti Paskolos sumos dydžio baudą, sumokėti Organizatoriui Paskolos sumos dydžio baudą (kurios
Šalių laikomos minimaliais Organizatoriaus ir Skolintojų nuostoliais) ir atlyginti visus tiesioginius ir
netiesioginius nuostolius, jei šių nepadengia bauda.
10.8.
Skolintojas ir Paskolos gavėjas neturi teisės 10.4 ir 10.7 punktuose nurodytos informacijos
naudoti kitiems savo poreikiams tenkinti, įskaitant bet neapsiribojant su tikslu gauti tam tikros Paskolos dalies
mokėjimo atidėjimą ar grąžinimą anksčiau laiko, siūlyti kitas paslaugas ir pan.
11.

ORGANIZATORIAUS NEMOKUMAS

11.1.
Pradėjus Organizatoriaus bankroto bylą, nutraukiami visi Aukcionai ir nėra sudaromos naujos
Paskolos sutartys.
11.2.
Bankroto administratoriui ar kitam įgaliotam asmeniui yra perduodama visa informacija, kad
būtų tinkamai vykdomos galiojančios Paskolos sutartys, užtikrintas esamų išieškojimų tęstinumas ir kt. veikla,
būtina normaliam teisinių santykių užtikrinimui.
11.3.
Organizatoriaus bankrotas neturi įtakos tarp Vartotojų sudarytoms Paskolos sutartims ir jos
toliau galioja. Išieškojimas pagal Organizatoriaus prievoles negali būti nukreiptas į Paskolas.
12.

ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

12.1.

Organizatorius nėra atsakingas už:

12.1.1.
realybei;

Vartotojo pateiktų Organizatoriui ir kitiems Vartotojams duomenų teisingumą ir atitikimą

12.1.2.
Vartotojo neteisėtą elgesį ir (arba) Naudojimosi sutarties pažeidimą, prievolių ir įsipareigojimų
vykdymą pagal Paskolos sutartį;
12.1.3.

Portale sudarytų Paskolos sutarčių ir kitų sutarčių galiojimą ir teisėtumą;

12.1.4.
už nuostolius, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, įskaitant ir dėl trečiųjų asmenų
veiksmų, ryšio perdavimo, elektroninių duomenų mainų ir mokėjimo sistemų, sutrikimų ar kitų aplinkybių
kurios nepriklauso nuo Organizatoriaus valios;
12.1.5.

netiesioginius nuostolius;

12.1.6.

Portalo turinį ir informaciją, įvestą Portalo Vartotojų.

12.2.
Vartotojai sudaro Paskolų sutartis Portale tiesiogiai su kitais Vartotojais savo valia ir rizika, ir
jie patys asmeniškai yra tokių sutarčių šalys.
12.3.

Organizatorius yra Paskolos sutarties šalis pagal jos sąlygas.

12.4.
Vartotojai prisiima riziką ir atsakomybę naudojant Portale siūlomas sutarčių formas ir turi
pranešti Organizatoriui, jeigu pastebi netikslumus ir neatitikimus.
12.5.
Organizatorius nėra atsakingas už jokių įsipareigojimų, kurie pagal galiojančius teisės aktus gali
kilti Paskolos gavėjui ir (arba) Skolintojui per Portalą sudarant ir (arba) vykdant Paskolos sutartis, vykdymą.
13.

REIKALAVIMO TEISĖS PERLEIDIMAS

13.1.
Vartotojas turi teisę Portale perleisti (parduoti) savo Reikalavimo teisę kitam Vartotojui šiame
skyriuje nustatyta tvarka. Vartotojas gali laisvai disponuoti savo Reikalavimo teise, įgyta pagal Paskolos
sutartį.
13.2.
Norėdamas perleisti Reikalavimo teisę, Vartotojas Vartotojo savitarnos sistemoje turi
pažymėti Reikalavimo teisę, kurią jis nori perleisti, ir patvirtinti Siūlymą (Ofertą) dėl Reikalavimo teisės
perleidimo.
13.3.
Vartotojas turi teisę parduoti Reikalavimo teisę už didesnę arba mažesnę kainą nei Reikalavimo
teisės vertė. Ši suma bus laikoma kaina, kurią vienas Vartotojas turi sumokėti kitam Vartotojui už Reikalavimo
teisę.

13.4.
Vartotojo Siūlymas (Oferta) perleisti Reikalavimo teisę yra laikomas viešu ir įpareigojančiu
pasiūlymu įsigyti Reikalavimo teisę nuo jo patvirtinimo momento ir Siūlymą gali priimti kiti Vartotojai.
13.5.
Reikalavimo teisės perleidimo metu Vartotojai turi teisę susipažinti su nuasmeninta
informacija apie Paskolos gavėją, tačiau Organizatorius perleidimo metu neatskleis Vartotojo asmens
duomenų.
13.6.
Vartotojas turi teisę įsigyti Reikalavimo teisių už sumą, kokia yra laisva jo disponuojamų
(nerezervuotų) lėšų suma Depozitinėje sąskaitoje.
13.7.
Vartotojas, norėdamas įsigyti Reikalavimo teisę, turi pasirinkti norimą Reikalavimo teisę iš
sąrašo Portale ir paspausti patvirtinimą. Tai padaręs, Vartotojas turės patvirtinti Sutikimo (Akcepto) sąlygas
ir tokiu atveju jis taps Reikalavimo teisės savininku.
13.8.
Sudaryta Reikalavimo teisės perleidimo sutartis įvykdoma pinigines lėšas nuskaitant nuo
Vartotojo, kuris perka Reikalavimo teisę, lėšų ir įskaitant į Vartotojo, kuris parduoda Reikalavimo teisę, lėšas
Depozitinėje sąskaitoje.
13.9.
Nuo Reikalavimo teisės perleidimo sutarties įvykdymo dienos Portale pasikeičia Reikalavimo
teisės turėtojas ir jis turi teisę į visus esamus ir būsimus mokėjimus ir teises pagal įgytą Reikalavimo teisę.
13.10.
Vartotojas, įsigijęs Reikalavimo teisę, tampa teisinių santykių šalimi su Organizatoriumi ir
Paskolos gavėju ta apimtimi, kuria buvo Vartotojas, pardavęs Reikalavimo teisę, ir įgyja visas teises ir pareigas,
kurias turėjo Vartotojas, pardavęs Reikalavimo teisę.
13.11.
Tuo atveju, kai Reikalavimo teisė yra užtikrinta hipoteka ar kitu prievolės įvykdymo užtikrinimu,
Reikalavimo teisės perleidimo metu Vartotojas, kuris parduoda Reikalavimo teisę, perleidžia savo teises į
užtikrinimo priemonę Vartotojui, kuris perka Reikalavimo teisę.
13.12.
Paskolos gavėjas sutinka, kad Skolintojas gali perleisti Reikalavimo teisę į jo kreditorinį
įsiskolinimą pagal Paskolos ar vartojimo sutartį kitam Vartotojui. Įvykus Reikalavimo teisės perleidimui,
Organizatorius informuoja Paskolos 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 pagal LR CK 6.109 straipsnį.
13.13.
Organizatorius turi teisę neleisti Vartotojams perleisti Reikalavimo teisių, jeigu Paskolos
gavėjas vėluoja įvykdyti savo mokėjimus pagal Paskolos grąžinimo grafiką.
13.14.
Nuo to momento, kai Organizatorius perima Reikalavimo teisę iš Vartotojo dėl Paskolos gavėjo
nemokumo, Reikalavimo teisės perleidimas yra neleidžiamas.
14.

AUTOMATINIO INVESTAVIMO ĮRANKIS

14.1.
Automatinio investavimo įrankis yra būdas Skolintojams iš anksto nustatyti išankstinio
investavimo parametrus ir tokio savo išankstinio nustatymo pagrindu dalyvauti Aukcionuose, automatiškai
investuoti į Paraiškas bei teikti Siūlymus. Vartotojas gali keisti automatinio investavimo įrankio parametrus.
14.2.
Automatiniu investavimo įrankiu pateiktas Skolintojo Siūlymas prilyginamas Vartotojo
asmeniškai pateiktam Siūlymui ir turi tokias pačias teises ir pareigas, kaip nustato ši Naudojimosi sutartis.
14.3.
Vartotojai patys prisiima riziką ir atsako už naudojimąsi automatinio investavimo įrankiu,
parametrų pasirinkimą, bei Paraiškų, į kurias investuoja kredito riziką ir galimą įsipareigojimų nevykdymą.
15.

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

15.1.
Skolintojas, registruodamasis Portale, privalo tiksliai nurodyti kokios valstybės nuolatinis
gyventojas (rezidentas), pagal Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas, jis yra.
15.2.
Skolintojas, iki to momento, kai pasikeičia jo Nuolatinės gyvenamosios vietos valstybė (iki
tapimo kitos valstybės rezidentu mokesčių tikslais), privalo informuoti Organizatorių atnaujindamas savo
duomenis Portale.
15.3.
Jeigu Skolintojas šioje Sutartyje nustatytu laiku neinformavo Organizatoriaus apie pasikeitusią
jo Nuolatinės gyvenamosios vietos valstybę (tapus kitos valstybės rezidentu mokesčių tikslais), Organizatorius
turi teisę vienašališkai nurašyti iš Depozitinės sąskaitos lėšas, reikalingas padengti visoms mokestinėms
prievolėms, kilusioms dėl Skolintojo savalaikio nepranešimo apie pasikeitusią Nuolatinės gyvenamosios
vietos valstybę, t. y. gyventojų pajamų mokesčiui, gyventojų pajamų mokesčio delspinigiams, baudai ir (arba)
bet kokioms kitoms mokestinėms ir (arba) administracinėms prievolėms, nustatytoms pagal Lietuvos
Respublikos galiojančius teisės aktus ir (arba) mokesčių administratoriaus reikalavimus.
15.4.
Remianti Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatomis, nuo
Skolintojui mokėtinų Palūkanų ir (arba) bet kokių kitų sumų Organizatorius turi teisę išskaičiuoti gyventojų
pajamų mokestį ir sumokėti jį į Lietuvos Respublikos biudžetą, jeigu to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės
aktai.
15.5.
Jeigu nuo Skolintojui mokėtinų Palūkanų ir (arba) bet kokių kitų sumų turėjo būti išskaičiuotas
gyventojų pajamų mokestis, kitos įmokos, mokesčiai, ar bet kokios kitos sumos, tačiau dėl bet kokių priežasčių
tai nebuvo padaryta, Organizatorius turi teisę vienašališkai be išankstinio įspėjimo nurašyti šias sumas nuo
Depozitinės sąskaitos ir pervesti į Lietuvos Respublikos biudžetą.
15.6.
Organizatorius įsipareigoja per 90 (devyniasdešimt) dienų nuo kalendorinių metų pasibaigimo
pateikti Portale informaciją apie pinigų sumas, kurios per praėjusius kalendorinius metus buvo išskaičiuotos
iš Skolintojui mokėtinų sumų ir sumokėtos į Lietuvos Respublikos biudžetą.
16.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1.
Organizatorius turi teisę vienašališkai keisti šią Naudojimosi sutartį ir apie tai pranešti Portale.
Naudojimosi sutarties Pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Portale dienos ir galioja visiems Vartotojams,
kurie naudojasi Portalu ir visiems sandoriams, sudarytiems per Portalą.
16.2.
Vartotojas turi teisę nesutikti su pakeitimais ir turi teisę nutraukti šią Naudojimosi sutartį. Toks
nutraukimas neturi įtakos jo teisėms ir pareigoms pagal Paskolos sutartį (-is), sudarytas per Portalą, kurių
šalis jis yra.
16.3.
Vartotojas bet kada gali el. paštu nutraukti šią Naudojimosi sutartį, kai jo iš Portale sudarytų
Paskolų sutarčių kylančios prievolės ir įsipareigojimai kitų Vartotojų ir Organizatoriaus atžvilgiu yra visiškai
įvykdyti ir jis neketina toliau naudotis Portalu.
16.4.
Organizatorius gali bet kada nutraukti Naudojimosi sutartį, jei Vartotojas iš esmės pažeidžia šią
Naudojimosi sutartį ir (arba) kitais atvejais, jeigu toks nutraukimas yra būtinas (be Vartotojo kaltės). Tokiu
atveju Organizatorius gali riboti Vartotojo galimybę naudotis Portalu.
16.5.
Naudojimosi Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Vartotojas ją elektroniniu būdu
patvirtina pažymėdamas tai paspaudimu Portale, ir galioja su visais pakeitimais ir papildymais iki visiško teisių
ir pareigų pagal Paskolos sutartį įvykdymo ir (arba) kol Vartotojas naudojasi Portalu.
16.6.
Šiai Naudojimosi sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Paskolos sutartims šalių
susitarimu gali būti taikoma kitos valstybės teisė.

16.7.
Visi ginčai tarp Vartotojų ir Organizatoriaus spendžiami derybų keliu. Nepasiekus sutarimo,
ginčas sprendžiamas Lietuvos kompetentingame teisme.
16.8.
Organizatoriaus ir Vartojimo kredito gavėjų teisės ir pareigos, kurias reglamentuoja VKĮ, yra
apibrėžtos Bendrosiose sąlygose.
16.9.
Šalys susitaria, kad Organizatorius laikomas šios Naudojimosi sutarties bei Paskolos sutarties
šalimi tuo pagrindu, jog atlieka Portalo ir (ar) Paskolos sutarties administravimo veiksmus.
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