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WWW.FINBEE.LT PASKOLOS (VARTOJIMO KREDITO) SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS 
 

Ši www.finbee.lt paskolos (vartojimo kredito) sutartis (toliau – Sutartis) yra sudaryta Specialiosiose sąlygose 
nurodytą dieną tarp: 
(1) Specialiosiose sąlygose nurodytų Skolintojų (Paskolos davėjų), ir 

(2) Specialiosiose sąlygose nurodyto Paskolos gavėjo, ir 

(3) Organizatoriaus. 

1. SĄVOKOS 

1.1. Apsisprendimo laikotarpis – dviejų kalendorinių dienų laikotarpis, per kurį Paskolos gavėjas, 
nenurodydamas priežasties, gali atsisakyti Sutarties ir grąžinti jam išmokėtą Paskolos sumą nemokėdamas 
palūkanų ir jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų; 

1.2. Administravimo mokestis – Specialiosiose sąlygose nurodytas mėnesinis administravimo mokestis, kurį 
Paskolos gavėjas moka Organizatoriui už Paskolos administravimą pagal šią Sutartį;  

1.3. Atsiskaitymo rizikos valdymo mokestis – Specialiosiose sąlygose nurodytas Paskolos gavėjo atsiskaitymo 
rizikos valdymo mokestis, kurį Paskolos gavėjas moka Organizatoriui už Paskolos gavėjo atsiskaitymo rizikos 
valdymą. Šalių susitarimu, Atsiskaitymo rizikos valdymo mokesčiui taikoma nuolaida ir jis yra 0 EUR. Paskolos 
gavėjui netinkamai vykdant Sutartį, toks asmuo yra priskiriamas didesnės rizikos klientų grupei, o 
Atsiskaitymo rizikos valdymo mokestis yra skirtas Organizatoriaus patiriamoms išlaidoms, susijusioms 
su padidintos rizikos klientu ir su juo sudarytos Sutarties vykdymo priežiūra, įsiskolinimo valdymu, 
kontrole laikotarpiu nuo mėnesinės įmokos sumokėjimo pagal Paskolos grąžinimo grafiką vėlavimo 
iki kito tinkamai ir laiku įvykdyto mėnesinės įmokos mokėjimo pagal Paskolos grąžinimo grafiką. Šiuo  
laikotarpiu Atsiskaitymo rizikos valdymo mokesčiui nuolaida netaikoma pagal Sutarties 4.10 punktą; 

1.4. Bendra Paskolos gavėjo mokama suma – Paskolos suma ir Bendros Paskolos kainos suma; 

1.5. Bendra Paskolos kaina – visos išlaidos, įskaitant Palūkanas, Sutarties sudarymo mokestį, Administravimo 
mokestį, Atsiskaitymo rizikos valdymo mokestį ir kitus su šia Sutartimi susijusius mokėjimus. Bendra 
Paskolos kaina apskaičiuojama ir nurodoma Specialiosiose sąlygose tik pagal Paraišką suteikiamos Paskolos 
atžvilgiu ir neapima jokių išlaidų su Organizatoriaus paslaugomis su iki tol suteiktomis ar ateityje 
suteikiamomis paskolomis. Bendra Paskolos kaina apskaičiuojama preziumuojant, kad Paskolos gavėjas 
visas iš šios Sutarties kylančias prievoles vykdys laiku ir tinkamai ir neapima išlaidų, kurias Paskolos gavėjas 
moka ir (arba) kompensuoja už pradelstą laikotarpį.  Visos kitos išlaidos, kurios įskaičiuojamos į Bendrą 
Paskolos kainą, išskyrus Palūkanas, tenkančios vienai Paskolos dienai, negali būti didesnės kaip 0,04 

procento Paskolos sumos;  

1.6. Bendros Paskolos kainos metinė norma – Bendra Paskolos kaina, išreikšta metiniu procentų dydžiu; 

1.7. Bendrosios sąlygos – šios Sutarties sąlygos, kuriose nustatomos Sutarties šalių teisės ir pareigos, Sutarties 
sudarymo tvarka, jos nevykdymo pasekmės, Sutarties nutraukimo tvarka ir kitos sąlygos; 

1.8. CK – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas su pakeitimais ir papildymais; 

1.9. Depozitinė sąskaita – Organizatoriaus depozitinė sąskaita LT857290000000141859, atidaryta AB „Citadele“ 
bankas, juridinio asmens kodas 112021619, buveinės adresas K. Kalinausko g. 13, Vilnius; 

1.10. Naudojimosi sutartis – dokumentas, kuriame yra nurodytos Portalo sąlygos, su kuriomis turi sutikti asmuo, 
norintis naudotis https://finbee.lt/ Portalu bei Organizatoriaus paslaugomis. Naudojimo sutartis skirta 
reglamentuoti naudojimosi Portalu taisykles; 

1.11. Nuolatinė gyvenamoji vieta – reiškia bet kurią vietą, kurioje fizinis asmuo turi galimybę gyventi ir kurią jis 
įkuria, išlaiko ir naudojasi; 

1.12. 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; 

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

1.14. Paskolos suma – paskolos suma, kuria suteikiama naudotis pagal Sutartį, ir kurią Paskolos gavėjas 
įsipareigoja grąžinti Skolintojui (-jams) ir mokėti Palūkanas ir kitus mokesčius; 

1.15. Paraiška – Portale Paskolos gavėjo pateiktas kvietimas pateikti Siūlymą 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; 

1.16. Paskolos gavėjas – fizinis asmuo, kuris sudaro Sutartį asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms; 

1.17. Patvarioji laikmena – laikmena (popierius, kompiuterio diskelis, vienkartinio įrašymo kompaktinis diskas 
(CD), universalusis skaitmeninis (optinis) diskas (DVD), Paskolos gavėjo kompiuterio standusis diskas, 
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kuriame įrašytas elektroninis paštas ir kita, išskyrus interneto svetaines, jeigu jos neatitinka šiame punkte 
nurodytų patvariosios laikmenos požymių), kuri suteikia galimybę Paskolos gavėjui ateityje pasinaudoti 
nepakitusia joje laikoma informacija ir galimybę jam skirtą informaciją laikyti tiek laiko, kiek reikia pagal 
informacijos paskirtį, ir taip, kad ja būtų galima pasinaudoti ateityje ir kad būtų galima laikomą informaciją 
atkurti jos nepakeičiant; 

1.18. 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; 

1.19. Reikalavimo teisė – Skolintojo reikalavimo teisė (kreditorinis reikalavimas) Paskolos gavėjui pagal Sutartį, 
kurios dydis nurodomas Siūlyme (Specialiojoje dalyje) su visomis su ja susijusiomis ar iš jos kylančiomis 
teisėmis; 

1.20. Skolos administravimo mokestis – Specialiose sąlygose nurodytas Paskolos gavėjo Organizatoriui mokamas 
mokestis už Organizatoriaus veiksmus, raginant laiku Paskolos negrąžinantį Paskolos gavėją laikytis Paskolos 
įsipareigojimų; 

1.21. Skolintojas – 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 arba fizinis asmuo, kuris tinkamai užsiregistravo Portale; 

1.22. Siūlymas – Skolintojo pateiktas dokumentas, kuriuo jis priima ir patvirtina Paraiškoje nurodytas sąlygas; 

1.23. Standartinė informacija – informacija, kurią Organizatorius pateikia Paskolos gavėjui VKĮ 1 priede nustatytos 
standartinės lentelės formos tam, kad šis galėtų palyginti skirtingus pasiūlymus, siekdamas priimti pagrįstą 
sprendimą dėl Sutarties sudarymo; 

1.24. Specialiosios sąlygos – Paskolos gavėjo pateikta ir Organizatoriaus patvirtinta Paraiška, Skolintojo Siūlymas, 
Paskolos gavėjo akceptas, Paskolos grąžinimo grafikas; 

1.25. Sutarties sudarymo mokestis – šios Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas mokestis už Sutarties 
sudarymą, Vartotojo mokamas Organizatoriui; 

1.26. Sutartis – ši www.finbee.lt paskolos (vartojimo kredito) sutartis, kurią sudaro Bendrosios ir Specialiosios 
sąlygos kartu su visais papildymais ar pakeitimais, kurios šalys yra Specialiosiose sąlygose nurodyti 
Skolintojas ir Paskolos gavėjas, ir kuria šalys susitaria dėl Paskolos teikimo tvarkos ir sąlygų; 

1.27. Taisyklės – Organizatoriaus Paskolos gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo taisyklės su 
pakeitimais ir papildymais; 

1.28. Vartotojas – Portalo narys (fizinis asmuo), kuris yra Skolintojas arba Paskolos gavėjas, sutikęs su Naudojimosi 
sutartimi, pagal jos sąlygas užsiregistravęs Portale bei atitinkamai patvirtintas Organizatoriaus; 

1.29. Vartotojo savitarnos sistema – Vartotojo individuali paskyra, kuri apsaugota unikaliu slaptažodžiu, skirta 
Vartotojui vykdyti įvairius veiksmus Portale, t. y. teikti Paraiškas, skolinti pinigus, pasirašyti Sutartį, matyti 
visą savo Vartotojo istoriją, gauti įvairius pranešimus ir kt. būdais valdyti savo paskyrą; 

1.30. VKĮ – Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas. 

1.31. Aiškinant šią Sutartį, kiekvieną dokumentą, sudarantį Sutartį ir kiekvieną papildomą sandorį, susijusį su 
Sutartimi, laikomasi tokių nuostatų: 

1.31.1. žodžiai, Sutartyje pateikti vienaskaita, turi ir daugiskaitos reikšmę, ir atvirkščiai; 

1.31.2. šiame skyriuje išdėstytos sąvokos turi būti taikomos vykdant bei aiškinant Bendrąsias ir Specialiąsias sąlygas; 

1.31.3. VKĮ apibrėžtos sąvokos Bendrosiose sąlygose turi tas pačias reikšmes, nebent aiškiai jose nurodoma kitaip. 

2. PASKOLOS GAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS  

2.1. Paskolos gavėjas įsipareigoja: 

2.1.1. mokėti įmokas pagal Paskolos grąžinimo grafiką; 

2.1.2. suteikti Organizatoriaus prašomą teisingą ir išsamią informaciją, būtiną Paskolos gavėjo kreditingumui 
vertinti, atskleisti visas reikšmingas aplinkybes, galinčias turėti įtakos jo kreditingumui, įskaitant informaciją 
apie gaunamas pajamas, turimus finansinius įsipareigojimus kitiems kreditoriams; 

2.1.3. nedelsiant, bet ne vėliau negu per 5 kalendorines dienas raštu informuoti Organizatorių, jei: (i) Paskolos 
gavėjas dėl tam tikrų aplinkybių negali ar negalės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį; (ii) atsirado ar 
atsiras aplinkybių, dėl kurių pablogėja ar gali pablogėti Paskolos gavėjo finansinė ateitis (pvz., Paskolos 
gavėjas prisiėmė naujus skolinius įsipareigojimus (būsto kreditas, vartojimo kreditas, lizingas ir pan.); (iii) 
pasikeičia Paskolos gavėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, kontaktinis adresas, telefono 
numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas, kurie buvo nurodyti Organizatoriui. Pažeidus (iii) punkto 
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reikalavimus Paskolos gavėjas prisiima Organizatoriaus siunčiamų pranešimų, įspėjimų ir kitokios 
komunikacijos negavimo riziką, o Organizatorius laikomas tinkamai pranešęs, įspėjęs ar informavęs 
Paskolos gavėją; 

2.1.4. neatskleisti Vartotojo unikalaus slaptažodžio, leidžiančio prisijungti prie Vartotojo sistemos; 

2.1.5. nedelsiant informuoti Organizatorių, jeigu trečiajam asmeniui tapo žinomas arba Paskolos gavėjas turi 
įtarimų, kad gali tapti žinomas Vartotojo unikalus slaptažodis; 

2.1.6. be Organizatoriaus sutikimo neperleisti iš Sutarties kylančių teisių ir pareigų; 

2.1.7. vykdyti kitas šioje Sutartyje numatytas pareigas. 

2.2. Paskolos gavėjas turi teisę: 

2.2.1. nemokamai gauti Sutarties projektą; 

2.2.2. bet kada Sutarties galiojimo laikotarpiu nemokamai gauti Paskolos grąžinimo grafiką; 

2.2.3. nutraukti Sutartį joje nustatyta tvarka; 

2.2.4. atsisakyti per 14 dienų Sutarties joje nustatyta tvarka; 

2.2.5. grąžinti Paskolą anksčiau nustatyto termino. 

2.3. Paskolos gavėjas pareiškia ir patvirtina, kad: 

2.3.1. Paskolos gavėjo pateikti duomenys bei patvirtinimai yra teisingi, tikslūs ir išsamūs; 

2.3.2. iki šios Sutarties sudarymo jam buvo pateikta Patvarioje laikmenoje Standartinė informacija ir visa kita 
reikiama informacija Sutarčiai sudaryti;  

2.3.3. Paskolos gavėjas atidžiai perskaitė https://finbee.lt/ paskelbtą gautą Standartinę informaciją iki šios 
Sutarties sudarymo momento; 

2.3.4. iki šios Sutarties sudarymo momento Paskolos gavėjas atidžiai susipažino su https://finbee.lt/ paskelbta 
Naudojimosi sutartimi, įskaitant Privatumo politiką ir sutiko su Naudojimosi sutarties ir Privatumo politikos 
sąlygomis; 

2.3.5. sutinka mokėti mokesčius Organizatoriui pagal Specialiąsias sąlygas iki galutinio prievolės įvykdymo pagal 
šią Sutartį; 

2.3.6. susipažino su Organizatoriaus taikomais įkainiais, viešai skelbiamais Portale, ir sutinka juos mokėti; 

2.3.7. Paskolos gavėjas susipažino su Sutarties sąlygomis, jas supranta, o atlikdamas šioje Sutartyje nurodytus 
veiksmus aiškiai pareiškia, jog su Sutarties sąlygomis sutinka laisva valia, supranta savo pareigas bei 
įsipareigoja jas vykdyti; 

2.3.8. Paskolos gavėjas sprendimą sudaryti Sutartį priėmė ramiai, apgalvotai bei atsakingai, ir pareiškia, kad turėjo 
ir galėjo konsultuotis su nepriklausomais teisės ir finansų patarėjais dėl Sutarties sudarymo ir joje nurodytų 
įsipareigojimų vykdymo; 

2.3.9. Paskolos gavėjas yra pajėgus prisiimti konkretų šioje Sutartyje nustatytą finansinį įsipareigojimą, kurį kartu 
su jau turimais finansiniais įsipareigojimais Paskolos gavėjas yra pajėgus vykdyti; 

2.3.10. Paskolos gavėjas yra mokus ir jam nėra žinomų kitų aplinkybių, kurios galėtų neigiamai paveikti jo mokumą 
taip, kad jis negalėtų vykdyti šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų; 

2.3.11. Paskolos gavėjo Sutartimi prisiimti įsipareigojimai nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų 
interesų, neprieštarauja teisei, sandorio, kurio šalimi yra Paskolos gavėjas, sąlygoms, jokiam teismo, 
arbitražo ar kito kompetentingo organo sprendimui, kuris taikytinas Paskolos gavėjui, o ši Sutartis yra 
sudaryta gavus sutuoktinio ar kitus teisės aktų reikalaujamus sutikimus ar leidimus, jeigu tokie yra reikalingi. 

2.4. Šioje Sutartyje neaptarti klausimai yra sprendžiami vadovaujantis Naudojimosi sutartimi. 

3. SUTARTIES SUDARYMAS. LĖŠŲ IŠMOKĖJIMAS 

Paraiška. Aukcionas. Sutarties sudarymas 

3.1. Ši Sutartis yra laikoma daugiašaliu paskolos sandoriu, jei daugiau nei vienas Skolintojas skolina lėšas Paskolos 
gavėjui pagal šią Paraišką aukciono metu. 

3.2. AUKCIONAS: Aukcioną laimi tie Skolintojai, kurie pirmi iki nustatyto termino pabaigos arba Paskolos gavėjo 
akceptavimo greičiausiai pateikia savo pasiūlymą, su sąlyga, kad Paskolos gavėjui bendrai bus pasiūlyta visa 
Paskolos suma ir bus akceptuoti Paskolos gavėjo. 

3.3. Kreiptis su Paraiška į Organizatorių turi teisę bet kuris asmuo, kuris yra Portalo Vartotojas.  

3.4. Paskolai gauti Paskolos gavėjas privalo šioje Sutartyje ir Naudojimosi sutartyje nustatyta tvarka bei sąlygomis 
tinkamai pateikti Paraišką Paskolai gauti, o Organizatorius, vertindamas Paskolos gavėjo kreditingumą, gali 
Paraišką patvirtinti arba atmesti. Organizatorius, patvirtinęs Paraišką, patalpina ją į aukcioną. 
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3.5. Organizatorius, remdamasis Taisyklėmis, gali patvirtinti Paraišką, jeigu toks Paraiškos patvirtinimas nepažeis 
atsakingojo skolinimo principų. 

3.6. Paraišką Paskolos gavėjas gali teikti tik iš anksto susipažinęs su Standartine informacija Portale. Pateikdamas 
Paraišką Paskolos gavėjas patvirtina, jog įdėmiai ir atidžiai perskaitė Standartinę informaciją iki Paraiškos 
pateikimo ir ją suprato. Paraiška gali būti pateikta elektroniniu būdu užpildant ir pateikiant Portale esančią 
Paraišką. 

3.7. Šalys susitaria, kad Paraiškos pateikimo metu Paskolos gavėjo atlikti veiksmai ir nurodyti duomenys (kuriuos 
patvirtina SMS žinutės išklotinė, Vartotojo numeris, Paskolos gavėjo Vartotojo savitarnos sistemos 
duomenys, Paskolos gavėjo pavedimai, Vartotojo ar Portalo elektroniniai laiškai, arba telefoninio pokalbio 
garso įrašas, arba Portalo išrašas apie Paskolos gavėjo veiksmus Vartotojo savitarnos sistemoje jo paskyroje 
Portale), yra laikomi Paskolos gavėjo parašu, turinčiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 
straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisinę galią, o Paraiška, Siūlymas, Paskolos gavėjo akceptas ir jų pagrindu 
sudaryta Sutartis, pagal kurią Paskolos gavėjui yra pervedama Paskolos suma, yra prilyginama dokumentui, 
sudarytam rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas Paskolos 
gavėjo parašu kiekviename jo lape. 

3.8. Gavęs Paraišką, Organizatorius įvertina Paskolos gavėjo kreditingumą, kitas svarbias aplinkybes 
vadovaudamasis Taisyklėmis, ir (i) patvirtina Paraišką ir perkelia ją į aukcioną arba (ii) atmeta Paraišką. Jei 
Paraiška yra atmetama remiantis Paskolos gavėjo kreditingumo patikrinimo registruose ir informacinėse 
sistemose metu gautais rezultatais, Organizatorius nedelsdamas ir nemokamai informuoja Paskolos gavėją 
apie šio patikrinimo rezultatus ir pateikia informaciją apie registrus ir informacines sistemas, kuriuose 
atliktas Paskolos gavėjo kreditingumo vertinimas. 

3.9. Paskolos dydis ir terminas yra nustatomi pagal Paskolos gavėjo pageidavimus, pateiktus Paraiškoje, 
Organizatoriaus Taisykles, Portale bei kituose šaltiniuose paskelbtas minimalias ir maksimalias ribas, o taip 
pat atsižvelgiant į Paskolos gavėjo kreditingumo vertinimo bei aukciono rezultatus. 

3.10. Paskolos gavėjas gali kreiptis į Organizatorių dėl Paskolos pratęsimo. Organizatoriui tenkinus Paskolos gavėjo 
prašymą dėl Paskolos pratęsimo, Paskolos gavėjui yra pateikiamos pakeistos Specialiosios sąlygos ir joje 
esantis Paskolos grąžinimo grafikas. 

3.11. Paskolos gavėjas gali teikti papildomą paraišką aukcionui ir jam gali būti suteikiama papildoma Paskola 
naudojantis Portalu, tačiau tai laikoma atskira paskolos sutartimi, ir Organizatorius atlieka atskirą Paskolos 
gavėjo kreditingumo vertinimą. Pakartotiniu Kreditu nėra laikomas termino pratęsimas šioje Sutartyje 
nustatyta tvarka ir terminais. 

3.12. Organizatorius turi teisę atsisakyti svarstyti papildomą Paskolos gavėjo pateiktą Paraišką, prašymą dėl 
termino pratęsimo, jeigu Paskolos gavėjas yra pažeidęs šios Sutarties ar kitų su Skolintojais ar 
Organizatoriumi sudarytų sandorių sąlygas. 

3.13. Įvykus aukcionui ir Paskolos gavėjui akceptavus Skolintojo (-ų) Siūlymą (-us), laikoma kad Sutartis yra 
sudaryta ir įpareigojanti bei privaloma Paskolos gavėjui, Skolintojams ir Organizatoriui. Organizatorius 
priskiria Sutarčiai unikalų jos identifikacinį numerį ir išsiunčia ją Organizatoriaus duomenų bazėje registruotu 
Paskolos gavėjo elektroninio pašto adresu.  

3.14. Organizatorius apie priimtus sprendimus patvirtinti (nepatvirtinti) Paraiškas, aukcioną, ar sprendimą 
pratęsti Paskolos grąžinimo terminą informuoja Paskolos gavėją siųsdamas pranešimą trumpąja tekstine 
žinute (SMS), elektroniniu paštu, skambindamas į Organizatoriaus duomenų bazėje registruotą Paskolos 
gavėjo mobiliojo telefono numerį ir (arba) pateikdamas pranešimą Paskolos gavėjui Vartotojo paskyroje. 

3.15. 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. Akceptas gali būti išreikštas 
Portale arba telefonu. 

3.16. Organizatorius užtikrina, kad Paskolos davėjas konkrečiam Paskolos gavėjui suteiktų ne didesnę kaip 500 
eurų Paskolą per dvylikos mėnesių laikotarpį nuo pirmos paskolos suteikimo dienos. 

Lėšų išmokėjimas 

3.17. Sudarius Sutartį, Paskolos suma yra išmokama Paskolos gavėjui į Paskolos gavėjo banko sąskaitą.  Paskolos 
gavėjui Paskolos suma išmokama ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties sudarymo dienos.  

3.18. Paskolos davėjas suteikia įgaliojimus (paveda) Organizatoriui išmokėti Paskolos sumą iš Depozitinės 
sąskaitos į Paskolos gavėjo banko sąskaitą. Paskolos davėjo įgaliojimo suteikimas Organizatoriui paskirstyti 
lėšas Depozitinėje sąskaitoje yra esminė šios Sutarties sąlyga, be kurios Organizatorius nebūtų ̨ sudaręs 
Sutarties. 
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3.19. Organizatorius turi teisę sustabdyti arba nutraukti Paskolos sumos išmokėjimą, jeigu Paskolos gavėjas 
nurodė neteisingus duomenis, būtinus išmokėjimui atlikti, arba tapo žinomos aplinkybės, dėl kurių sumažėja 
Paskolos gavėjo kreditingumas. 

3.20. Komisinius ir kitokio pobūdžio mokesčius kredito įstaigai už Paskolos sumos įskaitymą į Paskolos gavėjo 
banko sąskaitą (jei tokių būtų) sumoka Paskolos gavėjas. 

4. PASKOLOS GRĄŽINIMAS 

4.1. Paskolos gavėjas grąžina Paskolos sumą dalimis laikydamasis Paskolos grąžinimo grafike nustatytų terminų 
bei kitų įsipareigojimų, numatytų Sutartyje.  

4.2. Paskolos gavėjas taip pat privalo mokėti Palūkanas ir kitus mokesčius, sudarančius Bendrą Paskolos kainą, 
laikydamasis Paskolos grąžinimo grafike nustatytų terminų. 

4.3. Paskolos gavėjas grąžina Paskolos sumos dalį ir atlieka kitus mokėjimus pagal Sutartį į Depozitinę sąskaitą. 

4.4. Paskolos gavėjas suteikia įgaliojimus (paveda) Organizatoriui atlikti Paskolos gavėjo lėšų skirstymą 
Depozitinėje sąskaitoje Skolintojams pagal Sutartį. Paskolos gavėjo įgaliojimo (pavedimo) suteikimas 
Organizatoriui paskirstyti lėšas Depozitinėje sąskaitoje yra esminė šios Paskolos sutarties sąlyga, be kurios 
Organizatorius nebūtų sudaręs Sutarties, ir reikalinga Organizatoriui užtikrinti, kad Paskolos gavėjas 
tinkamai vykdys savo prisiimtus įsipareigojimus. 

4.5. Paskolos grąžinimo grafikas yra neatskiriama šios Sutarties dalis, kurį Organizatorius sugeneruoja po 
aukciono pabaigos ir kuriame yra nurodyti Paskolos gavėjo mokėjimai ir terminai. Neatskiriama Sutarties 
dalimi yra ir bet kokie atskiri susitarimai, sudaryti su Organizatoriumi užtikrinant Sutarties vykdymą ir 
atstovaujant Skolintojo (-jų) interesus, įskaitant, bet neapsiribojant – naujas Paskolos grąžinimo grafikas ar 
taikos sutartis. 

4.6. Paskolos gavėjo mokėjimo prievolė yra laikoma įvykdyta tuo momentu, kai mokama suma yra įskaitoma 
Skolintojams Organizatoriaus Depozitinėje sąskaitoje. Mokėjimo grafiko dieną Organizatorius Portalo 
sistema automatiškai nuskaito Paskolos gavėjo lėšas, esančias Depozitinėje sąskaitoje, ir paskirsto gautas 
lėšas Skolintojams. 

4.7. Iš Paskolos gavėjo nuskaitomos sumos paskirstomos tokia tvarka: pirmiausia, Administravimo mokestis ir 
kiti Organizatoriaus mokesčiai, antra Palūkanos ir trečia grąžinama Paskolos sumos dalis (pirmiausiai tai jos 
daliai, kuri turėjo būti grąžinama anksčiau). Pradelsusio mokėti įmokas Paskolos gavėjo įsipareigojimai, 
gavus pinigines lėšas iš Paskolos gavėjo, yra įskaičiuojami tokia tvarka: (i) pirma eile – Skolintojams 
priklausančios Palūkanos nuo negrąžintos Paskolos sumos; (ii) antra eile – Administravimo mokestis; (iii) 
trečia eile – Skolintojams priklausanti Paskolos suma ir Palūkanos. Tais atvejais, jeigu buvo perduotas 
įsipareigojimų išieškojimas priverstine tvarka – pirma eile yra kompensuojamos išlaidos, susijusios su 
reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimui padengti. 

4.8. Paskolos gavėjas įsipareigoja atlyginti visas Organizatoriaus patirtas išieškojimo išlaidas (susijusias su skolų 
išieškojimo įmonių mokesčiais, žyminiu mokesčiu, bylos nagrinėjimu teisme, advokatų, advokatų padėjėjų, 
korespondencijos, ekspertų, specialistų, teismo sprendimų vykdymo išlaidomis ir pan.), tuo atveju, jeigu 
Sutartis nutraukiama dėl Paskolos gavėjo įsipareigojimų nevykdymo ir Organizatorius iš Skolintojų perims 
Reikalavimo teisę.  

4.9. Visi mokėjimai pagal šią Sutartį yra atliekami eurais. 

4.10. Atsiskaitymo rizikos valdymo mokesčiui taikoma nuolaida tik apibrėžtu laikotarpiu (t. y. kaip išskirtiniai 
riboto galiojimo pasiūlymai Organizatoriaus klientams) ir tik Paskolos gavėjui tinkamai ir laiko mokant 
mėnesines įmokas pagal Paskolos grąžinimo grafiką. Jei Paskolos gavėjas netinkamai vykdo įsipareigojimus 
pagal Sutartį, t. y. vėluoja mokėti bent vieną mėnesinę įmoką pagal Paskolos grąžinimo grafiką daugiau nei 
3 (tris) darbo dienas, Atsiskaitymo rizikos valdymo mokesčiui nuolaida nėra taikoma tą mėnesį, kurį Paskolos 
gavėjas vėluoja sumokėti mėnesinę įmoką. Šalys susitaria, kad Paskolos gavėjui pradėjus mokėti įmokas 
pagal Paskolos grąžinimo grafiką, Organizatorius turi teisę vėl pradėti taikyti nuolaidą Atsiskaitymo rizikos 
valdymo mokesčiui. 

 

5. PALŪKANŲ NORMA 

5.1. Už naudojimąsi Paskolos suma, Paskolos gavėjas privalo mokėti Palūkanas, kurias apskaičiuoja 
Organizatorius ir procentine išraiška pateikia šios Sutarties Specialiosiose sąlygose. 
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5.2. Palūkanas Organizatorius apskaičiuoja ir nurodo Specialiosiose sąlygose laikydamas, jog Paskolos gavėjas 
grąžins Paskolą, Palūkanas bei mokės Administravimo mokestį laikydamasis Paskolos grąžinimo grafiko, 
nustatyto Specialiojoje dalyje. 

5.3. Palūkanos skaičiuojamos nuo Paskolos sumos išmokėjimo Paskolos gavėjui dienos (imtinai) iki dienos, 
kuomet visa Paskola yra faktiškai sugrąžinama Skolintojams. 

5.4. Skaičiuojant Palūkanas bus laikoma, kad metai turi 360 (tris šimtus šešiasdešimt) dienų, o mėnuo – 30 
(trisdešimt) dienų. 

6. BENDROS PASKOLOS KAINOS METINĖS NORMOS IR BENDROS PASKOLOS GAVĖJO MOKAMOS SUMOS 
APSKAIČIAVIMAS 

6.1. Organizatoriaus išlaidos, kurias jis patiria siekdamas apginti, išsaugoti ir (ar) įgyvendinti savo ir (ar) Skolintojų 
pažeistas teises pagal Sutartį (įskaitant, bet neapsiribojant, priminimo žinučių ir laiškų Paskolos gavėjui 
siuntimo išlaidos, išlaidos trečiųjų asmenų paslaugoms, bylinėjimosi ir išieškojimo išlaidos), kurios nėra 
žinomos Organizatoriui iš anksto, nėra įskaičiuojamos į Bendrą Paskolos kainą ir, jei Skolintojas patiria šias 
išlaidas, turi būti atlyginamos teisės aktų nustatyta tvarka. Organizatorius turi teisę perduoti išieškojimą iš 
Paskolos gavėjo skolų išieškojimo bendrovėms ir šiuo atveju Paskolos gavėjas privalo kompensuoti taikomą 
išieškojimo mokestį ir (arba) padengti visus kitus su tokiu perdavimu susijusius Organizatoriaus ar skolų 
išieškojimo bendrovės kaštus. 

6.2. Bendros Paskolos kainos metinė norma skaičiuojama darant prielaidą, kad Sutartis galios sutartą laikotarpį 
ir Sutarties šalys vykdys savo įsipareigojimus Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais. 

7. SUTARTIES PAŽEIDIMAS 

7.1. Paskolos gavėjui neįvykdžius prievolės laiku sumokėti įmoką, Palūkanas ir kitus mokėjimus pagal Paskolos 
grąžinimo grafiką, Specialiosiose sąlygose nurodytos Palūkanos yra skaičiuojamos toliau nuo įmokos dalies, 
kurią sudaro Paskolos suma kaip atlyginimas už naudojimąsi Paskolos suma iki visiško skolos sumokėjimo 
dienos. Visiška skolos sumokėjimo diena yra laikoma Organizatoriaus darbo diena, kurią laiku neapmokėta 
suma yra įskaitoma į Depozitinę sąskaitą. 

7.2. Paskolos gavėjas yra informuotas ir sutinka, kad jam delsiant  vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 
dienų pagal šią Sutartį, Organizatorius turi teisę, prieš tai Patvariojoje laikmenoje informavęs Paskolos 
gavėją Portalo duomenų bazėje esančiu Paskolos gavėjo el. paštu, teikti informaciją apie Paskolos gavėjo 
tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t. y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, 
skolas ir jų apmokėjimą, Kredito biurui UAB “Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. 
Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131). Kreditų biuras 
tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros 
ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) Paskolos gavėjo informaciją siekdamas teisėtų 
interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą, bei kitiems jungtinių skolininkų duomenų 
rinkmenų tvarkytojams ir visiems kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims. 

7.3. Paskolos gavėjui pažeidus prievolę vykdyti mokėjimus pagal Sutartį laiku ir delsiant atlikti mokėjimą daugiau 
kaip 45 kalendorines dienas, Organizatorius turi teisę kreiptis į skolos išieškojimo įmonę dėl tarpininkavimo 
susigrąžinant įsiskolinimą (Paskolą ar jos dalį, Palūkanas ir (ar) kitas mokėtinas sumas pagal Sutartį), o 
Paskolos gavėjas įsipareigoja sumokėti skolų išieškojimo įmonės administravimo ar kitą mokestį, kuris yra 
nurodomas Paskolos gavėjui siunčiamame dokumente. 

7.4. Organizatorius ir Skolintojas nėra laikomas atsakingu už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį 
neįvykdymą bei neatsako už nuostolius, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, įskaitant ir dėl 
trečiųjų asmenų veiksmų, ryšio perdavimo, elektroninių duomenų mainų ir mokėjimo sistemų, tame 
tarpe bankinės sistemos ir internetines bankininkystes, sutrikimų, kurie įvyko ne dėl Organizatoriaus ar 
Skolintojo kaltės, o tretieji asmenys, dėl kurių veiksmų įvyko Sutarties pažeidimas, yra nesusiję su 
Skolintoju, ir Skolintojas negalėjo jų veiksmų numatyti ar jų kontroliuoti. 

8. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS, ATSISAKYMAS IR NUTRAUKIMAS 

8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo momento ir galioja iki visų įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo. 

8.2. Sutartis gali būti pakeista, papildyta tik atskiru Šalių susitarimu. 

8.3. Nepažeidžiant Sutarties 9.2 p. Organizatorius taip pat gali vienašališkai pakeisti šią Sutartį, jei: (i) tai būtina 
pagal priežiūros institucijos nurodymus; (ii) keičiant Portalo technologinius sprendinius ar (iii) esant kitam 
pakankamam pagrindui, jei tokie pakeitimai neblogina Paskolos gavėjo teisinės padėties. Bet kuriuo atveju 
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nesutinkantis su pakeitimais Paskolos gavėjas turi teisę atsisakyti šios Sutarties grąžinant visą Paskolą ir 
atliekant visus mokėjimus pagal Sutartį. 

8.4. Sutartis gali būti nutraukiama Šalių susitarimu arba vienašališkai Sutartyje numatytais atvejais. 

Sutarties atsisakymas Apsisprendimo laikotarpiu 

8.5. Paskolos gavėjas turi teisę Apsisprendimo laikotarpiu (t. y. per 2 kalendorines dienas nuo Paskolos 
išmokėjimo), nenurodydamas priežasties, atsisakyti Sutarties ir grąžinti visą gautą Paskolos sumą į 
Depozitinę sąskaitą nemokėdamas Palūkanų ir jokių kitų mokesčių pagal Sutartį. 

8.6. Paskolos gavėjas, norėdamas Apsisprendimo laikotarpiu pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties, ne vėliau kaip 
iki šio laikotarpio pabaigos praneša apie tai Organizatoriui pranešimu, pateiktu Patvariojoje laikmenoje (t. y. 
pranešimas siunčiamas Specialiosiose sąlygose nurodytu Organizatoriaus elektroniniu adresu arba 
siunčiamas laišku Organizatoriaus buveinės adresu) ir grąžina Organizatoriui Paskolos gavėjui išmokėtą 
Paskolos sumą. Tokiu atveju Organizatorius neturi teisės iš Paskolos gavėjo reikalauti Palūkanų ar jokių kitų 
mokesčių, išlaidų ar kompensacijų. Jeigu Paskolos gavėjas yra sumokėjęs Organizatoriui kokius nors su 
Sutarties sudarymu susijusius mokesčius, Organizatorius grąžina sumokėtas sumas Paskolos gavėjui per 5 
darbo dienas nuo visos Paskolos grąžinimo dienos. 

Sutarties atsisakymas per 14 dienų 

8.7. Paskolos gavėjas, nenurodydamas priežasties, turi teisę atsisakyti Sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo 
Sutarties sudarymo dienos. Jeigu Paskolos gavėjas nori pasinaudoti šia teise, jis privalo: 

8.7.1. per aukščiau nurodytą terminą pranešti Organizatoriui apie Sutarties atsisakymą elektroniniu paštu arba 
registruotu laišku Organizatoriaus buveinės adresu. Jeigu grąžinta suma Organizatoriui buvo pervesta iš 
anksto nepranešus apie Sutarties atsisakymą, toks pranešimas Organizatoriui turi būti pateikiamas per 48 
valandas nuo Paskolos grąžinimo momento; ir 

8.7.2. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą 
išsiuntimo Organizatoriui dienos, pavedimu į Depozitinę sąskaitą grąžinti Skolintojams Paskolą ir Palūkanas, 
susikaupusias nuo dienos, kurią buvo išmokėta Paskola, iki Paskolos grąžinimo dienos. Šios Palūkanos 
apskaičiuojamos pagal Sutartyje numatytą Palūkanų normą. Sutarties atsisakymo atveju Paskolos davėjas 
neturi teisės iš Paskolos gavėjo gauti jokios kitos kompensacijos, išskyrus kompensaciją už viešojo 
administravimo įstaigoms sumokėtus negrąžinamus mokesčius. 

8.8. Sutarties atsisakymo atveju Organizatorius turi teisę Paskolos gavėjui pritaikyti kompensacinį mokestį už 
viešojo administravimo įstaigoms sumokėtus negrąžinamus mokesčius. Jeigu Paskolos gavėjas yra 
sumokėjęs Organizatoriui kokius nors su Sutarties sudarymu susijusius mokesčius ar kitus mokėjimus, 
Paskolos gavėjas sutinka ir neprieštarauja, kad Organizatorius, grąžindamas Paskolos gavėjui priklausančias 
sumas, išskaitytų šiame Sutarties punkte nurodytą kompensacinį mokestį, o likusią sumą sumokėtų Paskolos 
gavėjui per 5 darbo dienas. 

Organizatoriaus teisė vienašališkai nutraukti Sutartį 

8.9. Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir reikalauti, kad Paskolos gavėjas prieš Paskolos 
grąžinimo terminą sumokėtų visą Paskolos sumą,  iki grąžinimo dienos priskaičiuotas Palūkanas, iki Sutarties 
nutraukimo priskaičiuotus, bet nesumokėtus mokesčius, taikomus pagal Sutartį bei kitas išlaidas, susijusias 
su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu bei skolos administravimu, jeigu yra visos šios sąlygos: 

8.9.1. Paskolos gavėjas yra Patvarioje laikmenoje parengtu rašytiniu pranešimu informuotas apie pradelstą 
mokėjimą; 

8.9.2. mokėjimas pradelstas ilgiau kaip 1 mėnesį ir jo suma yra ne mažesnė kaip 10 procentų negrąžintos Paskolos 
sumos arba mokėjimas yra pradelstas daugiau kaip 3 mėnesius iš eilės; 

8.9.3. pradelstas mokėjimas nebuvo padengtas per 2 savaites nuo papildomo Patvariojoje laikmenoje parengto 
rašytinio pranešimo įteikimo Paskolos gavėjui dienos. 

8.10. Laikoma, kad Organizatoriaus reikalavimas Paskolos gavėjo sumokėti Paskolą prieš terminą 8.9. p. 
nurodytomis sąlygomis, yra prilyginamas pranešimui apie vienašalį Sutarties nutraukimą, t. y. 
Organizatoriaus reikalavimas pagal savo esmę yra kartu ir pareiškimas dėl vienašališko Sutarties 
nutraukimo/numatomo nutraukimo. Joks atskiras pranešimas apie numatomą Sutarties nutraukimą 
nesiunčiamas. 

8.11. Sutarties nutraukimas įsigalioja pranešimo apie Sutarties nutraukimą įteikimo Paskolos gavėjui dieną. Iki 
Sutarties nutraukimo termino suėjimo Paskolos gavėjas privalo sugrąžinti visą Paskolą, iki grąžinimo dienos 
priskaičiuotas Palūkanas, iki Sutarties nutraukimo priskaičiuotus, bet nesumokėtus mokesčius, taikomus 
pagal Sutartį. Sutarties nutraukimas nesustabdo Palūkanų skaičiavimo. 
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8.12. Visas išlaidas, susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu bei skolos administravimu apmoka 
Paskolos gavėjas. 

Paskolos grąžinimas anksčiau nustatyto termino 

8.13. Paskolos gavėjas turi teisę grąžinti dalį ar visą Paskolą anksčiau Sutartyje numatyto termino ir pasinaudoti 
teise į Bendros Paskolos kainos sumažinimą, jei yra įvykdomos šios sąlygos:  

Paskolos gavėjas, norintis grąžinti Paskolą anksčiau termino, privalo kreiptis į Organizatorių su prašymu, 
kuriame nurodo tikslią išankstinio grąžinimo datą. Šis prašymas Organizatoriui turi būti pateiktas 
elektroniniu paštu arba registruotu laišku arba atvykus į Organizatoriaus buveinę; 

8.13.1. Paskolos gavėjas privalo grąžinti dalį ar visą Paskolą prašyme nurodytą dieną. Tuo atveju, kai Paskolos 
gavėjas ketina grąžinti dalį ar visą Paskolą kitą dieną, negu nurodyta jau pateiktame prašyme, Paskolos 
gavėjas privalo pateikti naują prašymą su patikslinta diena, o ankstesnis prašymas netenka galios. 
Nesilaikant šiame punkte nustatytos tvarkos, laikoma, kad Paskolos gavėjas tinkamai neįvykdė 0 punkte 
nurodytos sąlygos; 

8.13.2. tuo atveju, kai anksčiau nustatyto termino grąžinama Paskola ar jos dalis viršija 2320 EUR per bet kurį 
dvylikos mėnesių laikotarpį, Organizatorius turi teisę reikalauti, kad Paskolos gavėjas sumokėtų 
kompensaciją, kuri negali viršyti 1 procento anksčiau nustatyto termino grąžinamos Paskolos dalies, jeigu 
laikotarpis nuo Paskolos grąžinimo anksčiau nustatyto termino datos iki sutarto Paskolos grąžinimo termino 
pabaigos datos yra ilgesnis kaip vieni metai. Kitais atvejais kompensacija negali viršyti 0,5 procento anksčiau 
nustatyto termino grąžinamos Paskolos dalies. Bet kuriuo atveju kompensacija negali viršyti Palūkanų 
sumos, kurią Paskolos gavėjas būtų sumokėjęs, jeigu Paskolą grąžintų Sutartyje nurodytu laiku; 

8.13.3. grąžinęs visą ar dalį Paskolos anksčiau laiko, Paskolos gavėjas turi teisę į Bendros Paskolos kainos 
sumažinimą, kurį sudaro likusio Sutarties trukmės laikotarpio, skaičiuojamo nuo Paskolos ar jo dalies 
grąžinimo dienos, Palūkanos ir išlaidos. 

8.14. Jeigu Paskolos gavėjas grąžina visą Paskolą ir sumoka visą Administravimo mokestį prieš terminą, tačiau 
Sutarties  0 punkte nustatyta tvarka neinformuoja Organizatoriaus, Sutartis laikoma tinkamai įvykdyta ir 
pasibaigusia, o visos Paskolos gavėjo sumokėtos sumos nelaikomos Organizatoriaus nepagrįstu 
praturtėjimu. 

8.15. Paskolos gavėjui grąžinus dalį Paskolos, likusi Paskolos dalis pertvarkoma Paskolos gavėjo pasirinkimu: 
(i) trumpinamas Paskolos grąžinimo terminas mėnesio įmokų dydį paliekant nepakeistą; arba (ii) mažinamos 
mėnesio įmokos nekeičiant galutinio Paskolos grąžinimo termino. Remdamasis Paskolos gavėjo pasirinkimu, 
Organizatorius pateikia Paskolos gavėjui atnaujintą Paskolos grąžinimo grafiką. 

9. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS 

9.1. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

9.2. Ginčai ar kiti nesutarimai arba reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties arba susiję su šia Sutartimi, sprendžiami 
derybomis. Nepavykus ginčo arba kito nesutarimo išspręsti derybomis, ginčas sprendžiamas teisme Lietuvos 
Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 

9.3. Vartotojas, manantis, kad Organizatorius pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, kylančius iš Sutarties ar su 
jais susijusių santykių, turi teisę kreiptis į teismą arba į vartojimo ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančią 
instituciją – Lietuvos banką. Vartotojo kreipimasis į Lietuvos banką neatima Vartotojo teisės kreiptis į teismą. 

9.4. Vartotojas, manydamas, kad Organizatorius pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, turi raštu 
kreiptis su skundu į Organizatorių ir nurodyti savo reikalavimus. Detali skundų nagrinėjimo procedūra 
numatyta Vartojimo kreditų gavėjų skundų nagrinėjimo taisyklėse, kurios skelbiamos Portale. 

9.5. Jeigu Organizatoriaus atsakymas į Vartotojo skundą netenkina Vartotojo arba jeigu nebuvo atsakyta, 
Vartotojas turi teisę kreiptis į Lietuvos banką raštu arba elektroniniu būdu per 1 (vienerius) metus po 
kreipimosi į Organizatorių dienos. 

9.6. Kreipimaisi į Lietuvos banką pateikiami: Lietuvos banko Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius, 
El. p. pt@lb.lt arba elektroniniu būdu per elektroninį ginčų nagrinėjimo įrankį 
(https://www.epaslaugos.lt/portal/login). 

10. REIKALAVIMO TEISĖS PERLEIDIMAS 

10.1. Skolintojai gali laisvai disponuoti savo Reikalavimo teisėmis pagal sutartis ir prekiauti jomis Naudojimosi 
sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. 
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10.2. Paskolos gavėjas sutinka, kad Skolintojas gali perleisti Reikalavimo teisę į Paskolos gavėjo Kreditorinį 
įsiskolinimą pagal šią Sutartį kitam Vartotojui. Įvykus Reikalavimo teisės perleidimui Organizatorius 
informuoja Paskolos gavėją apie Reikalavimo teisės perleidimą 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 CK 6.109 
straipsnio reikalavimus. 

11. GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS 

11.1. Skolintojas, registruodamasis Portale, privalo tiksliai nurodyti kokios valstybės nuolatinis gyventojas 
(rezidentas), pagal Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas, jis yra. 

11.2. 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. 

11.3. 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. 

11.4. Remiantis 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. 

11.5. 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. 

11.6. 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. 

 

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

12.1. Visi Šalių pranešimai viena kitai turi būti pateikti raštu. Šalys susitaria, kad pranešimai išsiųsti kitai Šaliai 
elektroniniu paštu arba SMS žinute mobiliojo telefono numeriu, kurie yra Paskolos gavėjo pateikti 
Organizatoriui Vartotojo savitarnos sistemoje, arba popierinėje paraiškoje, prilyginami rašytinės formos 
pranešimams. 

12.2. Gautas pranešimas elektroniniu paštu laikomas tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 12 valandų. 

12.3. Gautas pranešimas SMS žinute laikomas tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 12 valandų. 

12.4. Gautas pranešimas registruotu laišku laikomas tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 5 (penkios) kalendorinės 
dienos. 

12.5. Vartotojai sutinka, kad Organizatorius pranešimus siųstų automatinėmis elektroninės komunikacijos 
priemonėmis, nereikalaujančiomis žmogaus dalyvavimo. 
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