ŠI WWW.GOSAVY.COM PORTALO NAUDOJIMOSI SUTARTIS („NAUDOJIMOSI
SUTARTIS“) sudaryta tarp
(1) Bendras Finansavimas UAB, įmonės kodas 303259527, adresas M. Valančiaus g. 11, Vilnius („Organizatorius‟); ir
(2) Vartotojas, kuris elektroniniu būdu sudarė šią Naudojimosi Sutartį, patvirtino, kad
sutiko su jos sąlygomis ir naudojasi Portalu („Vartotojas‟);
Lankydamiesi Portale www.gosavy.com ir/arba naudodamiesi jame esančia informacija ir/arba
paslaugomis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad nuodugniai ir įdėmiai susipažinote su šia
Naudojimosi Sutartimi, ją supratote ir sutinkate jos laikytis. Taip pat Jūs patvirtinate kad ši Sutartis
atitinka jūsų tikrąją valia, ją sudarėte nebūdamas apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų psichotropinių
medžiagų, bei turėjote ir galėjote pasinaudoti nepriklausomų teisės ar finansų patarėjų
konsultacijomis įvertinant šią Sutartį. Jei nesutinkate su šia Naudojimosi Sutartimi, Jūs negalite
naudotis Portalu ir Organizatoriaus paslaugomis.
Ši Naudojimosi Sutartis reglamentuoja naudojimosi Portalu sąlygas, teisinius santykius tarp
Portalo Vartotojų ir jo Organizatoriaus, o taip pat tarp Vartotojų.
Vartotojas neturi teisės išsaugoti, kopijuoti, keisti, perkelti, perduoti ar atskleisti Portalo puslapių
turinio. Organizatoriaus vartotojų (paskolos gavėjų) gauti/pateikti duomenys, prieš pradedant
dalykinius santykius, tęsiant juos arba jiems pasibaigus, išimtinėmis teisėmis priklauso
Organizatoriui ir Vartotojams (Skolintojams), tai yra aišku ir suprantama.
Šiame Portale Organizatorius padeda Vartotojams pasiskolinti vieniems iš kitų ir elektroniniu būdu
sudaryti sandorius. Portalas veikia kaip tarpininkas tarp asmenų, kurie nori pasiskolinti ir asmenų,
kurie nori paskolinti. Organizatoriaus Portale skelbiama grąža iš paskolų palūkanų yra istoriniai
duomenys, gali kisti nepriklausomai nuo Organizatoriaus valios ir negarantuoja pajamų ateityje.
Portalo Organizatorius taiko Rizikos Modelį ir pagal jį atrenka vartojimo kredito Paraiškas
Aukcionui. Organizatorius nesuteikia Vartotojams garantijos, kad Paskolos ar vartojimo kreditai
bus grąžinti pagal jų sąlygas. Organizatorius siekia protingai įvertinti kredito riziką ir nuolat
tobulina taikomą Rizikos Modelį vartojimo kredito Paraiškoms atrinkti, tačiau neduoda garantijos
dėl Rizikos Modelio kokybės ir neprisiima Vartotojų patirtų nuostolių, jei vartojimo kreditai nebus
grąžinti. Vartotojai kredito riziką prisiima patys laisva valia investuodami į Paskolas ar vartojimo
kreditus. Vartotojų patiriami nuostoliai atlyginami konkrečioje Paskolos ar vartojimo kredito
sutartyje nurodytais taikomais prievolių užtikrinimo būdais. Paskolos, kurios vertinamos pagal
Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymą ir kurių gavėjai yra fiziniai arba juridiniai
asmenys, yra užtikrinamos nekilnojamojo daikto (Hipotekos Objekto) Hipoteka ir (ar) kitomis
prievolių užtikrinimo priemonėmis (netesybomis – bauda, delspinigiais; įkeitimu, laidavimu,
garantija ar bet kokiomis kitomis teisėtomis prievolių užtikrinimo priemonėmis) jose nustatytomis
sąlygomis ir tvarka.

Informacija ir duomenys apie Vartotoją Paraiškoje ir Aukcione yra pateikiamos pačių Vartotojų,
todėl Portalo Organizatorius nėra atsakingas už Vartotojų bei šios informacijos teisingumą,
atitikimą tikrovei ir neatsako Vartotojams už nuostolius ar žalą, kurie kilo ar gali kilti dėl Vartotojų
veiksmų, sprendimų ar sandorių, atliktų naudojantis informacija, pateikta šiame Portale.
1. SĄVOKOS
1.1. Mėnesinis tarpininkavimo mokestis – mėnesinis Paskolos ar Kredito gavėjo Organizatoriui
mokamas mokestis už suteiktas tarpininkavimo paslaugas iki visiško įsipareigojimų pagal
Paskolos ar vartojimo kredito sutartį įvykdymo; Mėnesinis tarpininkavimo mokestis yra
įskaičiuojamas į Mėnesinę įmoką ir jo dydis priklauso nuo paskolos sumos ir kitų individualių
sąlygų ir yra nurodytas specialiosiose sąlygose ir mokėjimo grafike.
1.2. Bendrosios sąlygos – Paskolos ar vartojimo kredito bendrosios sąlygos kartu su visais
papildymais ar pakeitimais;
1.3. Naudojimosi Sutartis – šis dokumentas, kuriame yra nurodytos Portalo sąlygos, su kuriomis
turi sutikti asmuo, norintis naudotis Portalu www.gosavy.com bei Organizatoriaus paslaugomis.
Ši Naudojimosi Sutartis skirta reglamentuoti Portalo naudojimosi taisykles ir teisinius santykius,
susiklostančius Portale bei tarp Organizatoriaus ir Vartotojų;
1.4. 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), kuriomis Organizatorius siekia protingai
įvertinti kredito riziką ir kurio pagrindu Organizatorius atrenka Paraiškas ir pateikia jas Aukcionui;
1.5. Vartotojas – Portalo narys fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra arba Skolintojas, arba Paskolos
ar vartojimo kredito gavėjas, sutikęs su šia Naudojimosi Sutartimi, pagal jos sąlygas
užsiregistravęs Portale ir atitinkamai patvirtintas Organizatoriaus;
1.6. VKĮ – LR Vartojimo kredito įstatymas (Žin., 2011, Nr. 1-1; 2011, Nr. 146-6830);
1.7. SFĮ – LR Sutelktinio finansavimo įstatymas (2016 11 03 d. sutelktinio finansavimo įstatymo
TAR kodas – 2016-26828)
1.8. 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 pateikė
greičiausią Siūlymą (-us);
1.9. Paskolos gavėjas – fizinis arba juridinis 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;

1.10. Paslaugų įkainiai – Vartotojams taikomi mokesčiai, kaip tai apibrėžta Portale, įskaitant
bet neapsiribojant Tarpininkavimo mokesčiu;
1.11. Skolintojas – Paskolos ar vartojimo kredito paskolos pasiūlymą 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 ir/arba fizinis
ar juridinis asmuo, kuris tinkamai užsiregistravo Portale ir/arba kitas fizinis asmuo, kuris tinkamai
atsidarė sąskaitą, patvirtino savo tapatybę ir atliko kliento pažinimo veiksmus pagal mokėjimų
partnerio Paysera LT vidaus procedūras arba Organizatoriaus kaip finansų įstaigos procedūrą (as), atliekant Vartotojo pažinimą; Skolintoju taip pat laikomas vartojimo kredito davėjas.
1.12. Sutarties Tarpininkavimo mokestis – Paskolos ar Kredito gavėjo Organizatoriui mokamas
vienkartinis mokestis už duomenų iš registrų surinkimo, įvertinimo, nemokumo galimybės
nustatymo ir asmenų, kurie nori finansuoti paskolą (paskolinti), suradimo, paslaugą.
1.13. Tarpininkavimo mokestis – Kredito gavėjo mokėjimo grafike nurodytas Tarpininkavimo
mokestis, kurio 0 periodas skirtas Sutarties Tarpininkavimo mokesčiui mokėti, o kiti periodai nuo
1-ojo (pirmosios įmokos) iki vartojimo kredito sutarties termino pabaigos skirti Mėnesiniam
Tarpininkavimo mokesčiui mokėti.
1.14. Specialiosios sąlygos reiškia Paskolos gavėjo pateiktą ir Organizatoriaus patvirtintą
Paraišką (ofertą) bei Skolintojo Siūlymą (akceptą);
1.15. Paskolos suma – Skolintojo (-jų) per Portalą paskolinta paskolos ar vartojimo kredito pinigų
suma Paskolos gavėjui, kuri atitinka Paskolos gavėjo užpildytą paraišką ir kurią Paskolos gavėjas
įsipareigoja grąžinti Skolintojui (-jams) ir mokėti Palūkanas ir kitus mokesčius;
1.16. Paraiška – Portale Vartotojo pateiktas viešas siūlymas sudaryti paskolos ar vartojimo
kredito sutartį, parengtas pagal Paskolos gavėjo Portale užpildytą formą bei paremtas rašytiniais
dokumentais ir Vartotojo asmens duomenimis, kurią elektroniniu būdu patvirtino Paskolos
gavėjas ir Organizatorius;
1.17. Reikalavimo teisė – Skolintojo reikalavimo teisė Paskolos gavėjui pagal Paskolos ar
vartojimo kredito sutartį, kurios dydis nurodomas Siūlyme (Specialiojoje dalyje) su visomis su ja
susijusiomis ar iš jos kylančiomis teisėmis;
1.18. Siūlymas – Portale Vartotojo, kuris ketina skolinti pinigus Paraišką pateikusiam asmeniui,
pateiktas dokumentas, kuriuo jis priima ir patvirtina Paraiškos nurodytas sąlygas;
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 atlikti Sutarties pakeitimai ir priedai tampa neatskiriama Sutarties
dalimi ir Sutarties Šalims turi privalomą galią.

Paskola gali būti užtikrinama nekilnojamojo daikto (Hipotekos Objekto) Hipoteka ir/ar Įkeitimu ar
kitomis prievolių užtikrinimo priemonėmis (netesybomis – bauda, delspinigiais; laidavimu,
garantija ar bet kokiomis kitomis teisėtomis prievolių užtikrinimo priemonėmis) jose nustatytomis
sąlygomis ir tvarka. Paskolos sutartį sudaro Specialiosios sąlygos (Paraiška ir Siūlymas) bei
Bendrosios sąlygos;
1.20. Palūkanos – mėnesinė palūkanų norma, kurią Paskolos gavėjas įsipareigoja mokėti
Skolintojui už Paskolos sumą ir kurią yra nurodęs Paraiškoje prieš Aukcioną;
1.21. Organizatorius – UAB Bendras finansavimas, į/k 303259527, veikiantis adresu M.
Valančiaus g. 1-1, Vilnius, Lietuva;
1.22. Portalas – Organizatoriaus prižiūrima ir administruojama sistema, patalpinta adresu
www.gosavy.com, kurios pagalba Paskolos gavėjai ir Skolintojai, tinkamai užpildę Paraiškas ir
gavę patvirtinimą iš Organizatoriaus, dalyvaudami aukcionuose gali skolintis arba skolinti pinigus
taip sukurdami Paskolos teisinius santykius. Organizatorius savo veiklą vykdo kaip Portalo
administratorius;
1.23. Vartojimo kredito pirmosios įmokos grąžinimo atidėjimas – vartojimo kredito gavėjo
teisė atidėti vartojimo kredito pirmosios įmokos grąžinimą, už atidėjimo laikotarpį sumokant
Palūkanas ir Mėnesinį tarpininkavimo mokestį. Vartojimo kredito pirmosios įmokos grąžinimo
atidėjimas yra Organizatoriaus paslauga, kuria gali pasinaudoti vartojimo kredito gavėjas.
Vartojimo kredito gavėjui pasinaudojus šia paslauga, ši paslauga jokiais atvejais: (i) nebus
traktuojama kaip vartojimo kredito sutarties termino keitimas (ilginimas) pagal šios Sutarties 9
skyrių; (ii) nebus keičiamos esminės vartojimo kredito Specialiosios sąlygos (Paskolos suma ir
palūkanos) ir bus atliekamas tik vartojimo kredito pirmosios įmokos grąžinimo atidėjimas; (iii)
nebus laikoma skolos restruktūrizavimu;
1.24. 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;
1.25. Vartotojo Paysera sąskaita – UAB Paysera LT, įmonės kodas 300060819,
administruojamoje sistemoje adresu www.mokejimai.lt/www.paysera.lt atidaryta unikali Vartotojo
sąskaita, kurios atidarymo metu yra identifikuojamas konkretus asmuo. Ši sąskaita Portalo yra
naudojama Kredito lėšoms pervesti, mokėjimams įskaityti arba nuskaityti. UAB Paysera LT yra
Lietuvos banko prižiūrima elektroninių pinigų įstaiga, atsakinga už sąskaitos tinkamą
funkcionavimą;
1.26. Vartotojo banko sąskaita – vartotojo sąskaita banke ar kitoje reguliuojamoje įstaigoje.
1.27. Vartotojo numeris – Organizatoriaus priskirtas unikalus kiekvieno registruoto Portalo
Vartotojo numeris, skirtas identifikuoti Vartotoją.
1.28. Taisyklės – Organizatoriaus vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingo
skolinimo taisyklės su pakeitimais ir papildymais arba sutelktiniam finansavimui taikomos Projektų

savininkų patikimumo vertinimo taisyklės su pakeitimais ir papildymais, priklausomai nuo
konteksto, kuriame Taisyklės yra naudojamos;
1.29. Registracijos mokestis – vienkartinis mokestis, kurį Paskolos gavėjas privalo sumokėti,
norėdamas patvirtinti registracijos duomenis, šią Naudojimosi sutartį, Bendrąsias Paskolos
sąlygas ir sutikimą tvarkyti asmens duomenis elektroniniais kanalais. Registracijos mokesčio
dydis, kurį nustato Organizatorius, nurodomas Portale.
1.30. Valdymo mokestis – mokestis, kurį sutelktinio finansavimo sandorio sudarymo metu
Finansuotojai turi sumokėti sutelktinio finansavimo platformos operatoriui.
2. VARTOTOJO PAREIGOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
2.1 Vartotojas privalo:
2.1.1 Nevykdyti neteisėtų veikų Portale (įskaitant, bet neapsiribojant, pinigų plovimui, neteisėtai
įgytų lėšų legalizavimai ir kt.), su Organizatoriumi ir kitais Vartotojais bendrauti pagal visuotinai
priimtus moralės principus;
2.1.2 Pateikti tik tikrą ir teisingą informaciją Organizatoriui ir kitiems Vartotojams;
2.1.3 Laikyti paslaptyje prisijungimo prie Portalo 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 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 asmeniui ir kt.);
2.1.4 Nuolatos atnaujinti aktualią informaciją apie save (sąskaitos numeris, vardas, pavardė,
kontaktiniai duomenys);
2.1.5 Pakeisti prisijungimo prie Portalo duomenis, jeigu kilo grėsmė, kad šiuos duomenis galimai
sužinojo tretieji asmenys.
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. Vartotojo elgesys su kitais Vartotojais neatitinka visuotinai priimtų moralės principų;

2.3.3. Vartotojui suteikiama Paskola ar vartojimo kreditas prieštarautų Taisyklėms ar gerai
moralei.
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.

NAUDOJIMASIS PORTALU IR INVESTAVIMAS

3.1. Asmuo, norintis naudotis Portalo paslaugomis, privalo užsiregistruoti. Registracija yra
nemokama. Užsiregistravęs asmuo tampa Portalo Vartotoju tik tada, kai jo registracija yra
patvirtinama. Patvirtinus Portalo Vartotojo registraciją jis turi teisę laisvai investuoti ir skolintis,
teikti Siūlymus ir Paraiškas.
3.2. Registracijos atlikimo metu asmuo turi įvesti savo elektroninį paštą, į kurį asmuo iš karto gaus
unikalų slaptažodį.
3.3. Asmuo, gavęs iš Organizatoriaus unikalius prisijungimo duomenis, privalo juos nedelsiant
pasikeisti. Asmens prisijungimo vardas yra elektroninis paštas, kurį nurodo asmuo.
3.4. Portalo teikiamomis paslaugomis gali naudotis tik tie registruoti vartotojai, kurie patvirtino,
kad sutinka su šia Naudojimosi Sutartimi.
3.5. Vartotojai, norintys teikti (skolinti) sutelktinio finansavimo lėšas Paskolos gavėjui, papildomai
privalo atlikti priimtinumo finansuotojui vertinimo testą. Vartotojui atlikus priimtinumo finansuotojui
vertinimo testą Organizatorius Vartotoją įspėja apie sutelktinio finansavimo rizikas, įskaitant
informaciją apie galimą visišką ar dalinį projektui finansuoti skirtų lėšų (kapitalo) praradimą, riziką,
kad Vartotojas (finansuotojas) gali negauti tikėtino pelno, riziką, susijusią su Paskolos gavėjo
nemokumo, riziką, kad sutelktiniam finansavimui nėra taikoma Lietuvos Respublikos indėlių ir
įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatyta draudimo apsauga, finansavimo
likvidumo riziką, taip pat kitas sutelktiniam finansavimui būdingas rizikas.
3.6. Kiekvieną kartą, kai Vartotojas nori vykdyti veiksmus Portale, jis privalo prisijungti įvedant
savo unikalų prisijungimo vardą ir slaptažodį.
3.7. 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), Bendrosiomis sąlygomis bei registruojantis Portale nurodyti asmens duomenys
(kuriuos patvirtina Vartotojo paspaudimas ant „varnelės“ ar mygtuką „sutinku“, Vartotojo numeris,
SMS žinutės išklotinė, Vartotojo Paysera sąskaitos išklotinė, Vartotojo ar Portalo elektroniniai
laiškai, arba telefoninio pokalbio garso įrašas, arba Portalo išrašas apie Vartotojo veiksmus
Vartotojo savitarnos sistemoje Portale arba Paskolos gavėjo atlikta identifikacija pervedant
Registracijos mokestį Organizatoriui) yra laikomi Vartotojo parašu, turinčiu Elektroninio parašo
įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą teisinę galią, o Paraiška bei Siūlymas, kurių pagrindu sudaryta
Paskolos ar vartojimo kredito sutartis,

pagal kurią Skolintojų Paskolos ar vartojimo kredito gavėjams yra pervedama Paskolos suma ar
vartojimo kreditas, yra prilyginama dokumentui, sudarytam rašytine forma, ir sukelia tokias pat
teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas Vartotojo parašu kiekviename jo lape.
3.8. Užsiregistravus, Organizatorius visus pranešimus, skirtus Vartotojui, siunčia Vartotojo
nurodytu elektroniniu paštu. Vartotojas patvirtina, kad jis sutinka, kad pranešimas yra laikomas
tinkamai įteiktu praėjus 24 valandoms po išsiuntimo.
4.

VARTOTOJO IDENTIFIKACIJA

4.1. Vartotojas, kuris nori tapti Paskolos gavėju ir/arba Skolintoju visų pirma privalo būti
identifikuojamas.
4.2. Tam, kad Vartotojas būtų tinkamai identifikuotas, Vartotojas privalo sukurti Vartotojo Paysera
sąskaitą arba su Portalu susieti jau turimą Vartotojo Paysera sąskaitą. Paskolos gavėjo tapatybė
patvirtinama pagal 4.7.2 ir/arba 4.7.3 punkto tvarką.
4.3. Vartotojo Paysera sąskaita yra sukuriama Vartotojui Portale paspaudus ant atitinkamos
nuorodos. Vėliau, Vartotojas gali pasirinkti, ar jis susikuria naują vartotojo sąskaitą, ar savo
tapatybę patvirtina per jau turimą Vartojimo Paysera sąskaitą.
4.4. Vartotojas turi patvirtinti, kad suteikia Organizatoriui įgaliojimą tvarkyti jo Vartotojo Paysera
sąskaitoje esančias lėšas iki tam tikro limito su tikslu Skolintojo vardu pervesti pinigines lėšas
Paskolos gavėjui ir iš Paskolos gavėjo įskaityti pinigines lėšas Skolintojui ir Organizatoriui.
4.5. Vartotojas, patvirtinęs savo tapatybę, turi teisę tapti Paskolos gavėju ir/arba Skolintoju ir/arba
vykdyti visas kitas operacijas Portale.
4.6
4.6.1.

Paskolos gavėjas norėdamas patvirtinti Paraišką turi atlikti šiuos veiksmus:
Pateikti savo asmens duomenis, elektroninio pašto adresą, telefono numerį;

4.6.2.Susipažinti ir sutikti su šia Naudojimosi sutartimi, Bendrosiomis sąlygomis, Standartine
informacija apie Vartojimo kreditą, Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis;
4.6.3.Patvirtinti registracijos formoje nurodytus duomenis ir dokumentus ir sumokėti Registracijos
mokestį;
4.6.4.Registracijos mokestį Paskolos gavėjas privalo sumokėti tik iš savo asmeninės sąskaitos,
esančios viename iš Portale nurodytų Lietuvos Respublikoje veikiančių užsienio bankų filialų arba
elektroninių pinigų licenciją turinčių įstaigų, kuriose tinkamai yra patvirtinęs savo tapatybę;
4.6.5.Registracijos mokestį Paskolos gavėjas privalo sumokėti iš tos savo asmeninės sąskaitos,
į kurią pageidauja gauti pinigines lėšas;
4.6.6.Registracijos mokestį Paskolos gavėjas privalo sumokėti, atlikdamas pervedimą į
Organizatoriaus nurodytą sąskaitą. Registracijos mokestį Paskolos gavėjas privalo sumokėti
naudodamas banko internetinės bankininkystės ar elektroninių pinigų įstaigos sistemą;

4.6.7.Paskolos gavėjas, mokėdamas Registracijos mokestį, mokėjimo dokumento skiltyje
„Mokėjimo paskirtis“ privalo nurodyti unikalų simbolių rinkinį, kurį Organizatorius Paskolos gavėjui
nurodo Portale arba instrukcijose po to, kai jis pateikia savo duomenis ir susipažįsta su
dokumentais.
4.6.8.
Organizatorius ir Paskolos gavėjas susitaria, kad Paskolos gavėjas, sumokėjęs
Registracijos mokestį, patvirtintų:
4.6.8.1. pateiktą Paraišką;
4.6.8.2. savo valią akceptuoti būtent tokias Bendrąsias sąlygas, Naudojimosi Sutartį, Asmens
duomenų tvarkymo taisykles, su kuriomis jis susipažino ir sutiko Organizatoriaus portale
teikdamas paraišką;
4.6.8.3. savo pageidavimą, kad Organizatorius pinigines lėšas pervestų į tą Paskolos gavėjo
sąskaitą, iš kurios jis sumokėjo Registracijos mokestį.
4.6.9. Organizatorius neatsako už Registracijos mokesčio įskaitymą į Organizatoriaus sąskaitą,
jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:
4.6.9.1. Registracijos mokestis nebuvo įskaitytas į Organizatoriaus sąskaitą dėl banko ar
trečiųjų asmenų kaltės;
4.6.9.2. Paskolos gavėjas neįvykdė arba netinkamai įvykdė Portale nurodytus pervedimo
reikalavimus;
4.6.10. Organizatorius ir vartojimo kredito gavėjas patvirtina, kad ribojimas pervesti pinigines
lėšas nuo 22 valandos iki 7 valandos nereiškia, kad tuo metu vartojimo kredito gavėjas negali
patvirtinti savo tapatybės ar patvirtinti Paraiškos.
4.7 Organizatorius Vartotojų tapatybę nustato taikant kažkurią iš šių Kliento tapatybės
nustatymo priemonių kiekvienu atveju individualiai:
4.7.1.
Vartotojų atžvilgiu, kurie atsidarė asmeninę Paysera LT, UAB (Paysera)
sąskaitą, įgyvendinama Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų
finansavimo prevencijos įstatymo 13 str. numatyta priemonė, ir trečioji šalis
Paysera pagal Paysera patvirtintas vidaus procedūras ir priemones nustato Klientų
(Skolintojų) asmens tapatybę;
4.7.2.
Fiziškai per kurjerį arba Paskolos gavėjui atvykus į Organizatoriaus
patalpas;
4.7.3.
Nuotolinio identifikavimo priemonėmis, naudojant: (i) kvalifikuotą el.
parašą; arba (ii) elektronines priemones, leidžiančias tiesioginį vaizdo/nuotraukos
perdavimą

5. PASKOLOS SUMA, PALŪKANOS, TERMINAS, PARAIŠKA
5.1 Paskolos sutartis sudaroma Portale vykstančių Aukcionų metu, t.y. kai Vartotojas pateikia Paraišką
(Oferta), kuri yra patvirtinta Organizatoriaus ir Aukciono metu Skolintojas pateikia Siūlymą (Akcepta) ir,
sutapus Paraiškos ir Siūlymo esminėms sąlygoms (Specialiosios sąlygos), bei Vartotojams sutikus su
Bendrosiomis sąlygomis yra sudaroma Paskolos sutartis. Esminės sąlygos yra Paskolos suma,
Palūkanos ir Terminas.
5.2 Vartotojas, norintis pateikti Paraišką, privalo nurodyti Paskolos sumą ir Terminą, kuriam nori
skolintis.
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 Palūkanoms taikomi reikalavimai:
5.4.1. Vartotojas, teikdamas Paraišką, privalo nurodyti pageidaujamas Palūkanas.
5.4.2. Organizatorius Paraiškos vertinimo metu turi teisę nustatyti Palūkanas. Jeigu Vartotojas nesutinka
su nustatytomis Palūkanomis, Organizatorius turi teisę nepatvirtinti Paraiškos ir neleisti Aukcionui įvykti;
5.4.3. Skolintojai, teikdami Paraiškos siūlymus Aukcione, skolina tokiomis Palūkanomis, kurios
nurodytos Paskolos paraiškoje;
5.4.4. Paskolos gavėjui praleidus palūkanų mokėjimo terminą Organizatorius gali skaičiuoti padidintas
palūkanas pagal Portale ar Specialiosiose sąlygose nurodytus dydžius.
5.5 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.
5.6 Vartotojui bus sugeneruotas unikalus dokumentas, kuriame, pagal Vartotojo nurodytą Paskolos
sumą, Palūkanas ir Terminą, bus atvaizduotas preliminarus Paskolos grąžinimo grafikas, visi mokesčiai,
kuriuos turėtų mokėti Vartotojas ir kita svarbi informacija.
5.7 Vartotojas, kuris nori pateikti Paraišką, privalo Portale užpildyti formą ir nurodyti:
5.7.1 Vartotojo asmeninę informaciją (vardas, pavardė, asmens kodas, asmens dokumento numeris,
el. pašto adresas, kontaktinis telefono numeris, etc.);

5.7.2 Sąskaitos numerį, iš kurio bus atliekamas registracijos mokesčio pavedimas ir į kurią bus
išmokamos piniginės lėšos (Paskolos suma);
5.7.3 Vartotojo mėnesines pajamas;
5.7.4 Vartotojo išlaidas ir įsipareigojimus kitoms finansų įstaigoms;
5.7.5 Šeiminę padėtį;
5.7.6 Politikoje dalyvaujančius asmenis;
5.7.7 Pateikti sutikimą:
5.7.7.1.

Sutikimą su Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis;

5.7.7.2.

Sutikimą su Bendrosiomis sutarties sąlygomis;

5.7.7.3.

Sutikimą su Portalo naudojimosi sutartimi;

5.7.7.4.
Patvirtinti kad Paraiškoje pateikta informacija teisinga, tai kad prisiimama atsakomybė už
žalą ir nuostolius, kurie gali kilti dėl melagingos informacijos patvirtinimo;
5.7.8 Pasirinktinai - sutikti arba nesutikti:
5.7.8.1 Kad duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą;
5.7.8.2 Tuo atveju jeigu paskolos paraiška bus atmesta, platformą administruojanti įmonė UAB „Bendras
finansavimas“ perduotų asmens duomenis vartojimo kreditus teikiančiai ir prekių ženklą Credit24
valdančiai UAB IPF Digital, kreditingumo įvertinimo ir, esant galimybei finansuoti, finansavimo pasiūlymo
pateikimo tikslais.
5.8 Organizatorius, gavęs Paraišką, ją vertina ir turi teisę:
5.8.1 Patvirtinti Paraišką ir perkelti ją į Aukciono skiltį;
5.8.2 Tais atvejais, kai vartojimo kredito gavėjo pateikta informacija nėra tiksli ir/arba jeigu
Organizatorius nori gauti papildomos informacijos iš vartojimo kredito gavėjo ar paraiškos vertinimui
reikalinga sužinoti papildomą informaciją, Organizatorius turi teisę susisiekti su vartojimo kredito gavėju
jo nurodytais kontaktais ir telefonu gauti trūkstamą informaciją. Banko sąskaitų išrašuose esanti
informacija jokiais atvejais nėra atskleidžiama kitiems Vartotojams, o naudojama tik siekiant patikrinti
pateiktos informacijos tikslumą;
5.8.3 Tais atvejais, kai Paskolos gavėjas Paraiškoje arba Paraiškos vertinimo metu pateikė melagingą
arba nepilną informaciją ir/arba kitais atvejais Organizatorius savo nuožiūra gali nepatvirtinti Paraiškos
ir nepraleisti jos į Aukciono skiltį;

5.8.4 Tais atvejais, kai pagal Paskolos gavėjo pateiktą informaciją Organizatorius nusprendžia, kad yra
keistina Paskolos suma ir/arba Terminas, yra sugeneruojama nauja Paraiška. Vartotojas turi teisę
naujos Paraiškos nepatvirtinti. Tokiu atveju, Organizatorius turi teisę nepatvirtinti senos Paraiškos ir
nepatalpinti jos į Aukciono skiltį.
5.9 Kai Paraiška yra Organizatoriaus patvirtinama, ji yra perkeliama į Aukciono skiltį ne ilgesniam negu
90 dienų terminui.
5.10 Jeigu Skolintojai pateikia Paraišką atitinkančius Siūlymus anksčiau negu per 90 dienų, Aukcionas
laikomas įvykusiu ir baigtu. Tuo atveju, kai Organizatorius leidžia, Vartotojas gali pats nustatyti Aukciono
trukmę.
5.11 Jeigu Paraiška visu šimtu procentų nėra užpildoma per 90 dienų, Aukcionas laikomas neįvykusiu
ir nesukuria teisinių santykių Paskolos gavėjui, Skolintojui ir/arba Organizatoriui, nebent šalys susitaria
kitaip.
5.12 Organizatorius negali būti laikomas kaltu ir/arba pažeidusiu savo pareigas, jeigu Aukcionas
neįvyksta.
5.13 Patalpinęs Paraišką į Aukcioną ir jo metu Organizatorius turi teisę atskleisti informaciją apie
vartojimo kredito gavėją – gyvenamoji vietovė, profesija (užsiėmimas), išlaidų dydis, išlaidų tipas,
pajamų dydis, pajamų tipas, turimas turtas, išsilavinimas, darbo patirtis; Paskolos su nekilnojamojo turto
įkeitimu atveju informaciją apie Paskolos gavėją – juridinio asmens (JA) pavadinimas, registracijos ir
(ar) buveinės adresai, įmonės aprašymas, sektorius, teikiamas produktas (paslauga), finansiniai
dokumentai, duomenys apie Paskolos užtikrinimo priemonę, kurios protingai reikia Skolintojams įvertinti
Paraišką pagal jos sąlygas ir pateikti savo Siūlymus, tačiau Organizatorius negali atskleisti vartojimo
kredito gavėjo vardo, pavardės, asmens kodo, tikslaus adreso, įskaitant ir Reikalavimo teisės perleidimą
pagal šios Sutarties 16 straipsnį. Sutelktinio finansavimo Paskolos (Paskolos gavėjas – juridinis asmuo)
atveju Organizatorius negali atskleisti Paskolos gavėjo įgalioto asmens vardo, pavardės, asmens kodo,
tikslaus adreso, įskaitant ir Reikalavimo teisės perleidimą pagal šios Sutarties 16 straipsnį.
5.14 Aukciono metu kiekvienas Vartotojas turi galimybę realiu laiku peržiūrėti pateiktus Siūlymus.
5.15 Aukciono metu Skolintojai gali teikti Siūlymus nustatydami siūlomos Paskolos dydį, tačiau negali
siūlyti mažesnių ir/arba didesnių Palūkanų, nei nustatė Paskolos gavėjas. Skolintojo siūloma pagrindinė
Paskolos dalis turi būti ne mažesnė nei EUR 5. Skolintojo siūloma pagrindinė paskolos dalis negali
viršyti konkrečiame Aukcione Paskolos gavėjo nustatytos Paskolos sumos.
5.16 Skolintojo vienam Vartojimo kredito gavėjui vienoje tarpusavio skolinimo platformoje suteiktų ir
negrąžintų vartojimo kreditų bendra suma negali viršyti 500 eurų. Investavimas pagal sutelktinio
finansavimo sandorį nėra ribojamas konkrečiu dydžiu, todėl Skolintojas, įvertinęs riziką, gali skolinti
pasirinktą pinigų sumą Paskolos gavėjui.
5.17 Skolintojas negali siūlyti skolinti daugiau negu yra lėšų Skolintojo sąskaitoje. Skolintojui, Aukciono
metu patvirtinus konkrečią sumą pinigų Paskolos gavėjui, jo sąskaitoje esanti atitinkama suma yra
rezervuojama šiai konkrečiai Paskolai.

5.18 Skolintojas, pateikęs Siūlymą Aukcione, elektroniniu būdu patvirtina, kad jis sutinka su Paraiškos
sąlygomis, t.y. paspausdamas mygtuką „sutinku“ pateikia oficialų sutikimą sudaryti Paskolos sutartį
(akceptas). Siūlymas galioja iki Aukciono pabaigos.
5.19 Skolintojas, pasirašęs Siūlymą, negali teikti naujo Siūlymo iš rezervuotos sumos ir/arba pervesti
šios sumos į savo kitą sąskaitą, išskyrus, kai Aukcionui neįvykus Organizatorius panaikina rezervaciją.
5.20 Organizatorius panaikina Skolintojo lėšų rezervavimą, kai Aukcionas neįvyksta. Tokiu atveju
Vartotojas gali laisvai disponuoti savo sąskaitoje esančia anksčiau rezervuota lėšų suma.
5.21 Aukciono metu Skolintojas negali atsiimti arba keisti savo Siūlymo.
5.22 Organizatorius, prižiūrėdamas Aukcioną, turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti Vartotojo
Paraišką ir/arba Skolintojo Siūlymą.
6.

AUKCIONAS, PASKOLOS SUTARTIES SUDARYMAS

6.1 Skolintojas, norintis dalyvauti Aukcione, privalo būti prieš tai sukūręs savo Vartotojo Paysera
sąskaitą ir suteikęs įgaliojimą Organizatoriui Vartotojo vardu valdyti ir atlikti techninius veiksmus su
piniginėmis lėšomis ir turėti savo sąskaitoje piniginių lėšų.
6.2 Paskolos sutartis yra sudaroma Aukciono būdu ir laikoma automatiškai sudaryta nuo Aukciono
pabaigos momento tarp Paskolos gavėjo ir Skolintojo (-ų), kuris (-ie) laimėjo Aukcioną. Aukcionas
sėkmingai pasibaigia, kai Siūlymai atitinka Paraišką (sutapus Paskolos terminui, Palūkanoms, ir
Paskolos sumai) arba Organizatoriaus siūlymu Kredito gavėjas sutinka su mažesne Paskolos suma.
6.3 Kredito gavėjo prašymu Aukcionas gali baigtis anksčiau nei po 90 dienų, skaičiuojant nuo Aukciono
pradžios. Tokiu atveju Kredito gavėjui yra pervedama Aukciono pabaigos dienai sufinansuota Paskolos
suma.
6.4 Organizatorius fiksuoja ir registruoja visus Aukcione pateiktus Siūlymus chronologine tvarka. Ši
tvarka nustatoma pagal Portalo laiką.
6.5 Aukcionas organizuojamas pirmumo principu, t.y. Aukcioną laimi pirmiau Siūlymus pateikę
Skolintojai.
6.6 Siūlymo Skolintojas negali atšaukti po jo pasirašymo momento.
6.7 Aukcionas laikomas neįvykusiu, jeigu nuo Aukciono pradžios dienos per 90 kalendorinių dienų nėra
pateikta Siūlymų visai Paraiškos sumai. Tokiu atveju Paraiškos pagrindu Paskolos sutartis nesudaroma.
6.8 Pasibaigus Aukcionui, Portalas išsiunčia pranešimus Vartotojams apie Aukciono rezultatus,
nurodydamas Aukcioną laimėjusius Vartotojus bei siūlymus, kurių pagrindu buvo sudarytos Paskolos
sutartys.
6.9 Pasibaigus Aukcionui, Organizatorius atlieka šiuos veiksmus: (i) priskiria Paskolos sutarčiai unikalų
jos identifikacinį numerį ir išsiunčia ją Organizatoriaus duomenų bazėje registruotu Paskolos gavėjo
elektroninio pašto adresu; (ii) Paskolos gavėjui suformuoja aktualų paskolos grafiką, taip pat (iii)

nuskaito lėšas iš Skolintojų Paysera sąskaitų į Paskolos gavėjo Paysera sąskaitą ir/arba į
Organizatoriaus tarpinę sąskaitą ne vėliau kaip per 12 valandų po Aukciono pabaigos. Po nuskaitymo
Organizatorius arba perveda pinigines lėšas į Paskolos gavėjo banko sąskaitą, Paysera sąskaitą, arba
tikslinės paskolos atveju iš anksto žinomiems piniginių lėšų gavėjams (pvz., refinansavimo atveju kitoms
kredito ar finansų įstaigoms).
6.10 Skolintojas patvirtinta, kad Organizatorius turi teisę iš Skolintojo Paysera sąskaitos nuskaityti
Siūlyme nurodytą sumą taip, kaip yra nurodyta Vartotojo Paysera sąskaitos įgaliojime.
6.11 Pasibaigus Aukcionui, visi Aukcioną laimėję Skolintojai turės galimybę susipažinti su Paskolos
gavėjo pasirašyta Paraiška.
6.12 Aukcionui pasibaigus, Vartotojai turės galimybę realiu laiku sužinoti savo Paskolos grąžinimo
grafiką, mokėjimų statusą, esantį likutį ir pan. informaciją.
7. ORGANIZATORIAUS NEMOKUMAS, LAIKINASIS TURTO ADMINISTRAVIMAS IR AUKCIONO
PASKELBIMAS
7.1 Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 253 str. 4 d. ir 251 str. 6 d. 5 p., Lietuvos Respublikos
sutelktinio finansavimo įstatymo 9 str. 7 p., 11 str. 1 d. 6 p., įtvirtina įpareigojimą tarpusavio skolinimo ir
sutelktinio finansavimo platformos operatoriui parengti ir pateikti tvirtinti Lietuvos bankui (įrašant į viešajį
tarpusavio skolinimo/sutelktinio finansavimo platformos operatorių sąrašą) veiklos tęstinumo planą.
Veiklos tęstinumo plane yra numatomos priemonės ir procedūros, skirtos užtikrinti Organizatoriaus
veiklos tęstinumą ir sklandų sutarčių administravimą ir nepertraukiamą sutartinių vykdymą nenumatytų
aplinkybių atvejais. Viena iš aplinkybių, galinčių įvykti Organizatoriaus veiklos vykdymo laikotarpiu –
Organizatoriaus nemokumas.
7.2 Siekiant įgyvendinti veiklos tęstinumo planą, tinkamai apsaugoti vartotojų (Skolintojų ir/ar paskolų
gavėjų) teises ir teisėtus interesus, atskirti Skolintojams ir Organizatoriui priklausantį turtą, sumažinti
galimas neigiamas Organizatoriaus nemokumo pasekmes, Organizatoriaus nemokumo atveju yra
nustatomas laikinas turto administravimas pagal Organizatoriaus ir advokatų kontoros sudarytą sutartį.
Laikinas administravimas gali būti nustatytas ir susiklosčius kitoms veiklos tęstinumo plane esančioms
aplinkybėms.
7.3 Organizatorius patvaria laikmena, advokatui/arba advokatų profesinei bendrijai, perduoda
duomenis, dokumentus ir prisijungimus prie Organizatoriaus sistemos ir sąskaitų, tikslu administruoti
Investuotojų fondą, Portalo Paskolų portfelį bei kitą turtą (toliau naudojimosi sutartyje „Turtas“). Šis
duomenų, dokumentų ir prisijungimų perdavimas yra laikomas laikino turto administravimo pradžia.
7.4 Turto administravimo metu naujos paskolos nėra išduodamos, antrinės rinkos funkcionalumas gali
būti sustabdomas ir nevykdomi sandoriai. Laikino turto administravimo metu, jei tai techniškai įmanoma,
toliau vykdomi įmokų iš paskolų gavėjų surinkimai per mokėjimų partnerį UAB „Paysera LT“. Jei įmokų
iš paskolų gavėjų surinkimas per UAB „Paysera LT“ tampa neįmanomas, laikinasis turto administratorius
informuoja paskolų gavėjus apie mokėjimo rekvizitų pasikeitimą ir Portfelio įmokų surinkimui naudoja
atskirą advokato/advokatų profesinės bendrijos kliento depozitinę sąskaitą, išimtinai skirtą tik įmokų iš
Vartotojų (Paskolų gavėjų) surinkimui.

7.5 Laikinasis administratorius atskiria Organizatoriui ir Skolintojams priklausančias Paskolų portfelio
dalis ir lėšas. Laikinasis administratorius veda Paskolų gavėjų ir Skolintojų apskaitą. Laikino turto
administravimo metu administratorius (advokatas/advokatų profesinė bendrija) apskaito
Organizatoriaus ir Skolintojų Turto lėšas atskirose advokato/advokatų profesinės bendrijos depozitinėse
sąskaitose. Administratoriui perėmus administruoti Investuotojų fondą, šio lėšos apskaitomos atskirai ir
mokėjimai Skolintojams ir toliau vykdomi kaip numatyta šioje Portalo naudojimosi sutartyje. Taip pat,
Laikinasis administratorius administruoja nutrauktų paskolų portfelį, ikiteisminius, teismo, vykdymo
procesus, bei turi įgaliojimus nutraukti nemokias paskolų sutartis, perduoti skolininkus ikiteisminiam
išieškojimui, teismui, bei vykdymui. Išieškotos lėšos laikomos atskirai.
7.6 Po Turto perdavimo kuo greičiau, bet ne vėliau nei iki teismo nutarties iškelti Organizatoriui bankroto
bylą įsiteisėjimo dienos ar kreditorių komiteto nutarimo paskirti bankroto administratorių, jei bankroto
procesas vykdomas ne teismo tvarka, laikinasis administratorius įsipareigoja skelbti ir įvykdyti aukcioną,
informaciją apie aukcioną išviešinti informacinėse priemonėse, siūlant įsigyti Paskolų portfelį ir kitą
perduotą turtą ir/ar perimti Skolintojų Turto administravimą ir kitų įsipareigojimų naudos gavėjams
(Skolintojams) vykdymą. Paskolų portfelio pardavimo aukciono būdu tikslas yra patenkinti kreditorių,
kuris (kurie) kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, reikalavimus, ir taip panaikinti aplinkybes,
kurios yra/ galėtų būti pagrindas iškelti bankroto bylą Organizatoriui pagal ĮBĮ 9(5) ar kreditorių
susirinkimui priimti nutarimą vykdyti bankroto procedūras ne teismo tvarka (ĮBĮ 12(4). Veiksmų, dėl Turto
(paskolų portfelio) pardavimo, laikinasis turto administratorius imasi, kadangi turtas turi finansinę vertę
ir jo, priklausomai nuo faktinės situacijos tuo metu, gali pakakti atsiskaityti su kreditoriais ir nutraukti
bankroto procesą. Aukciono taisykles ir tvarką nustato Laikinasis administratorius. Jis gali paskirti
aukcionierių vykdyti aukcioną. Laikinasis administratorius gali atskirti Paskolų portfelį (gerosios,
blogosios paskolos), ir siūlyti jas aukcione pirkti atskirai, taip pat gali aukcione pasiūlyti pirkti tik
Organizatoriui ar tik Skolintojams priklausančias Paskolų portfelio dalis. Skolintojams priklausančio
paskolų portfelio ar jo dalies pardavimas galimas, tik jei Skolintojai išreiškia sutikimą (sprendimui pritaria
kvalifikuota (2/3) visų elektroninėmis priemonėmis balsavusių (valią išreiškusių), Skolintojų) dėl Turto
pardavimo (pvz. veiksnių ir/ar neveiksnių paskolų portfelio dalies). Jei Skolintojų sutikimas dėl Turto
pardavimo nėra gaunamas, Laikinasis administratorius el. būdu Skolintojams teikia alternatyvius
siūlymus. Jei alternatyviu balsavimu sprendimas nėra priimamas, tai Laikinasis administratorius rengia
trečiąjį ir galutinį balsavimą dėl Skolintojų Turto pardavimo. Šio balsavimo rezultatai yra galutiniai ir laimi
daugiausiai balsų surinkęs siūlymas. Šio siūlymo pagrindu yra rengiamas Skolintojų Turto pardavimas
aukciono būdu. Aukcione turtas parduodamas aukščiausią kainą pasiūliusiam asmeniui.
7.7 Tuo atveju, jei aukcionas neįvyksta, ar lieka turto, kuris nėra realizuotas, Laikinasis administratorius
pateikia Laikino administratoriaus siūlymus Skolintojams dėl tolimesnių veiksmų, bei išsiunčia
pranešimus elektroniniu laišku paskutiniais žinomais Skolintojų el. pašto adresais. Laikinasis
administratorius vykdo apklausą el. būdu. Laikinasis administratorius gali priimti sprendimą skelbti
Skolintojų susirinkimą. Skolintojų apklausai, balsavimui, susirinkimui, sprendimų priėmimui pagal
analogiją taikomos LR Civilinio Kodekso ir Akcinių bendrovių įstatymo nuostatos. Laikinasis
administratorius tariasi su reguliuotoju ar kitais rinkos dalyviais dėl Paskolų portfelio ar jo dalies
perleidimo.

7.8 Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą ir/ar teismui ar kreditorių komitetui paskyrus bankroto
administratorių, laikinasis administratorius perduoda bankroto administratoriui tą Paskolų portfelio
(Turto) dalį (lėšas), kurios priklauso Organizatoriui, ir kurį galima atskirti nuo Skolintojų turto.
Skolintojams priklausantis Paskolų portfelis ir Investuotojų turtas (lėšos) nėra perduodamas (ĮBĮ
10(7)(1)). Organizatoriui priklausantį Turtą (Paskolų portfelį sudaro įplaukos iš (i) investicijų (paskolos)
dalies (grįžtančios Organizatoriui, kai Organizatorius yra suteikęs bent dalį bendros vartojimo kredito
sumos, arba kai Organizatorius yra suteikęs visą vartojimo kredito sumą); (ii) palūkanų (grįžtančios
Organizatoriui, kai Organizatorius yra suteikęs bent dalį bendros vartojimo kredito sumos, arba tik
Organizatoriui, kai Organizatorius yra suteikęs visą vartojimo kredito sumą); (iii) vėlavimo mokesčių
(mokėjimo pradelsimo atveju visais atvejais grįžta tiek Skolintojams, tiek Organizatoriui, arba tik
Organizatoriui, kai Organizatorius yra suteikęs visą vartojimo kredito sumą); (iv) kitų mokesčių (Sutarties
ir Mėnesinio Tarpininkavimo mokesčio, kuris visais atvejais mokamas tik Organizatoriui); (v) procesinių
palūkanų (grįžtančios tiek Skolintojams, tiek Organizatoriui (kai Organizatorius yra suteikęs bent dalį
bendros vartojimo kredito sumos, arba tik Organizatoriui, kai Organizatorius yra suteikęs visą vartojimo
kredito sumą). Jei turto neįmanoma atskirti, Laikinasis administratorius perduoda tik Organizatoriui
priklausančias lėšas, kurias galima atskirti. Jei dėl bankroto administratoriui perduodamo turto apimties
kyla ginčas, jis sprendžiamas teisme civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.
7.9 Laikinojo administravimo išlaidos apmokamos iš administruojamo turto lėšų pirmumo tvarka. Jei nėra

galimybės naudoti Organizatoriui priklausančias lėšas, laikinas administravimas apmokamas iš
Skolintojų lėšų.
7.10 Laikinasis Turto administravimas pasibaigia, anksčiausiai įvykus vienai iš šių sąlygų: (i) Paskolų
portfelis yra parduota(s) ar perleistas administruoti kitam asmeniui; (ii) priimamas sprendimas užbaigti
laikinąjį administravimą; (iii) įsiteisėja teismo nutartis (sprendimas), kuriame nustatyta laikinojo turto
administravimo pabaiga ir sąlygos.
7.11 Organizatoriaus nemokumas, restruktūrizavimas, bankrotas, likvidavimas neturi įtakos tarp
Vartotojų sudarytoms Paskolos ar vartojimo kredito sutartims ir jos toliau galioja. Išieškojimas pagal
Organizatoriaus prievoles negali būti nukreiptas į Skolintojų Turtą (reikalavimo teises ar lėšas).
7.12 ORGANIZATORIAUS IR LAIKINO ADMINISTRATORIAUS ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS.
Skolintojas patvirtina, kad iki šios Sutarties sudarymo Organizatorius supažindino Skolintoją su
Skolintojo prisiimama rizika (Organizatoriaus nemokumo rizika, pasitraukimo iš veiklos rizika, laikino
administravimo, aukciono rizika, interesų konflikto rizika, vartojimo kredito gavėjo nemokumo rizika,
netinkamo vartojimo kredito sutarties vykdymo rizika ir kitomis Organizatoriui ir jo veiklai būdingomis
rizikos rūšimis ir šios rizikos Skolintojui yra priimtinos. Skolintojas, prieš sudarydamas šią Sutartį, yra
susipažinęs su Platformos veiklos tęstinumo planu, laikinu administravimu, jų tvarka ir sąlygomis. Dėl
tarpusavio skolinimo veiklos modelio unikalumo ir teisinio neapibrėžtumo dėl tarpusavio skolinimo
platformos operatoriaus nemokumo, negalima įvertinti kaip tiksliai klostytųsi laikino turto administravimo
procesas ir Turto (Paskolų portfelio) perdavimo ir realizavimo (pardavimo) aukcione procesas. Ypač
vertinant galimą LR vartojimo kredito įstatymo LR įmonių bankroto įstatymo tarpusavio sąveiką, galimų
kolizijų įtaką Skolintojams. Paskolos sutartys yra civilinis sandoris, reguliuojamas Civilinio kodekso ir LR
vartojimo kredito įstatymo, todėl įsipareigojimai įmonės nemokumo metu, pagal sudarytas sutartis, turi
būti vykdomi nepaisant UAB „Bendras finansavimas“ teisinio veiksnumo statuso. Atsižvelgiant į tai,

įvykus nenumatytoms aplinkybėms Organizatorius ir/ar Laikinasis administratorius dės protingas
pastangas, kad įgyvendintų veiklos tęstinumo planą, Skolintojai yra supažindinti ir sudarydami šią Sutartį
bei investuodami Portale prisiima Organizatoriaus veiklai būdingas rizikas, taip pat riziką, kad veiklos
tęstinumo plano ar laikinojo administravimo nepavyks įgyvendinti kaip iš anksto planuota, kad tretieji
asmenys gali nesivadovauti LR vartojimo kredito įstatymu, Organizatoriaus veiklos tęstinumo planu ir
siekti į Skolintojų turtą/lėšas nukreipti išieškojimą pagal Organizatoriaus prievoles, kad aukcionas gali
neįvykti dėl nenumatytų aplinkybių, ar Turtas ar jo dalis gali būti parduoti mažesne nei investuotos
Skolintojų lėšos verte, ar Turto nepavyks parduoti ar realizuoti, kad Skolintojas dėl veikos tęstinumo
plano ar laikino administravimo patirs nuostolių. Organizatorius ir Laikinas administratorius atsako
Skolintojams tik dėl tyčios ar didelio neatsargumo padarytą tiesioginę žalą (nuostolius), ir tik ta suma,
kuria gavo kaip atlyginimą už savo paslaugas (Organizatoriaus atveju - tik mėnesinį tarpininkavimo
mokestį).
8. MOKĖJIMAI PAGAL PASKOLOS SUTARTĮ
8.1 Paskolos gavėjas moka Paskolos sumą, Palūkanas ir kitus mokesčius pagal patvirtintą Paskolos
sutarties grafiką.
8.2 Palūkanos skaičiuojamos nuo Paskolos sumos nuo tos dienos (imtinai), kai Paskola pervedama
Paskolos gavėjui (arba už Paskolos gavėją kitiems subjektams).
8.3 Paskolos gavėjo mokama suma susidaro iš: Skolintojams mokamos Paskolos sumos, Palūkanų,
delspinigių, Organizatoriui mokamos Paskolos sumos ir Palūkanų (kai Organizatorius yra suteikęs bent
dalį paskolos sumos), Organizatoriui mokamo Tarpininkavimo mokesčio ir kt. mokėjimų, kurie yra viešai
skelbiami Portale.
8.4 Paskolos gavėjas grąžina Paskolos sumą bei sumoka Palūkanas laikydamasis Specialiosiose
sąlygose nustatyto Paskolos grąžinimo grafiko, pagal Organizatoriaus mokėjimo pranešime pateiktus
nurodymus. Jeigu mokėjimo pranešime nurodyta informacija skiriasi nuo Paskolos sutarties grafiko,
kuris yra patalpintas Vartotojo unikalioje paskyroje, Vartotojas mokėjimus turi vykdyti pagal Paskolos
grąžinimo grafiką. Kartu Paskolos gavėjas moka Palūkanas, Tarpininkavimo mokestį ir kitus mokėjimus.
8.5 Palūkanų pajamos, Skolintojų uždirbtos skolinant lėšas per Portalą, yra apmokestinamos ir
deklaruojamos pagal Skolintojo gyvenamosios vietos teisės aktus. Organizatorius nėra ir negali būti
atsakingas už tinkamą prievolių, susijusių su pajamų apmokestinimu, įvykdymą.
8.6 Kredito gavėjas turi teisę grąžinti dalį arba visą Vartojimo kreditą anksčiau sutartyje numatyto
termino ir pasinaudoti teise į Bendros vartojimo kredito kainos sumažinimą, jei yra įvykdomos šios
sąlygos:
8.6.1. Kredito gavėjas, norėdamas grąžinti Vartojimo kreditą anksčiau termino, privalo apie tai
informuoti Organizatorių ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas iki numatomo
grąžinimo dienos pranešimu, pateiktu patvarioje laikmenoje.
8.6.2. Organizatorius pareiškia, kad už išankstinį grąžinimą kompensacijos iš Kredito gavėjo
nereikalaus, nebent grąžinamas vartojimo kreditas ar jo dalis viršija 2320 eurų per bet kurį

dvylikos mėnesių laikotarpį. Jei anksčiau nustatyto termino grąžinamas vartojimo kreditas
ar jo dalis viršija 2320 eurų per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį, Organizatorius turi teisę
reikalauti, kad Kredito gavėjas sumokėtų kompensaciją, lygią 0,5 procento nuo anksčiau
nustatyto termino grąžinamos Vartojimo kredito dalies, bet ne didesnę nei Palūkanų suma,
kurią Kredito gavėjas būtų sumokėjęs, jeigu Vartojimo kreditą grąžintų šios sutarties
nurodytu laiku.
8.6.3. Gražinęs visą ar dalį Vartojimo kredito anksčiau laiko, Kredito gavėjas turi teisę į Bendros
vartojimo kredito kainos sumažinimą, kurį sudaro likusio Vartojimo kredito sutarties trukmės
laikotarpio, skaičiuojamo nuo Vartojimo kredito ar jo dalies grąžinimo dienos, Palūkanos ir
išlaidos.
8.6.4. Tuo atveju, jeigu Kredito gavėjo išankstinio grąžinimo prašyme prašoma perskaičiuoti
Palūkanas, tai Kredito gavėjas, norėdamas, kad būtų perskaičiuojamos kitos su vartojimo
kredito sutartimi susijusios išlaidos (Sutarties ir Mėnesinis Tarpininkavimo mokestis) turi
Organizatoriui pateikti atskirą prašymą. Tik gavus tokį prašymą yra perskaičiuojamos kitos
išlaidos, ir jeigu susidaro perviršis, jis pervedamas Kredito gavėjo nurodytais sąskaitos
duomenimis.
8.6.5. Paskolos gavėjui turint aktyvią paskolą, kurią refinansuoja kita kredito ar finansų įstaiga,
išankstinio grąžinimo atveju pirmiausia yra užskaitoma grąžinama (refinansuojama)
paskola, ir tik po to pinigai įskaitomi pagal kitą (-us) aktyvų (-ius) turimą (-us) įsipareigojimą
(-us). Tokiu atveju pirmiausia užskaitomas Organizatoriui priklausantis Sutarties ir
Mėnesinis Tarpininkavimo mokesčiai.
8.7 Kai Kredito gavėjas grąžina dalį Vartojimo kredito anksčiau vartojimo kredito sutartyje numatyto
termino ir 8.6 punkte numatyta tvarka pasinaudoja teise į Bendros vartojimo kredito kainos sumažinimą,
atsižvelgiant į dalinio išankstinio grąžinimo sumą, yra sumažinamas Mėnesio įmokos dydis nekeičiant
galutinio Vartojimo kredito grąžinimo termino.
8.8 Kredito gavėjui pervedus išankstinio vartojimo kredito grąžinimo sumą Organizatorius pinigų
įskaitymui turi iki 15 kalendorinių dienų.
8.9 Kredito gavėjas pagal vartojimo kredito sutartį pirmiausia turi sumokėti Sutarties Tarpininkavimo
mokestį, kurio mokėjimo terminas 5 kalendorinės dienos nuo vartojimo kredito sumos pervedimo dienos.
Jeigu vartojimo kredito sumos gavimo data yra vėlesnė nei pervedimo, tai Kredito gavėjas Sutarties
Tarpininkavimo mokestį turi sumokėti nuo vartojimo kredito sumos gavimo dienos. Tokiu atveju
Organizatoriaus prašymu Organizatoriui turi būti pateikiami įrodymai dėl nurodytų aplinkybių.
8.10 Kredito gavėjo pervestos sumos pirmiausiai yra skirtos Sutarties Tarpininkavimo mokesčiui mokėti,
ir tik po to už Mėnesinį tarpininkavimo mokestį, Palūkanas, ir Paskolos grąžinimo sumai. T.y. jei nėra
sumokėtas Sutarties Tarpininkavimo mokestis - nėra taikomas šios Sutarties 8.11 punkte nurodytas
eiliškumas ir tvarka.

8.11 Kredito gavėjo pervestos sumos paskirstomos tokia tvarka: pirma – Mėnesinis Tarpininkavimo
mokestis; antra – Palūkanos; trečia - Paskolos grąžinimo suma.
8.12 Jei už Paskolos gavėją bandys atsiskaityti trečiasis asmuo ir Organizatorius negalės tinkamai
identifikuoti Paskolos gavėjo, bus laikoma, kad Paskolos gavėjas netinkamai įvykdė savo pareigą
vykdyti įsipareigojimus ir privalės už atitinkamą laikotarpį mokėti palūkanas ir kitus mokesčius už
piniginių prievolių įvykdymo termino praleidimą.
8.13 Paskolos gavėjas negali perleisti savo įsipareigojimų trečiajam asmeniui be Organizatoriaus
sutikimo.
8.14 Paskolos gavėjo mirties atveju reikalavimo teisė Organizatoriui pereina automatiškai nuo to
momento, kai apie tai sužino Organizatorius.
8.15 Paskolos gavėjas, gražinęs kreditą, per 180 dienų nuo kredito grąžinimo datos, turi kreiptis į
Organizatorių dėl permokos susidarymo. Kredito gavėjui praleidus nurodytą terminą gali būti taikomas
0,5 EUR/mėn. Paskyros administravimo mokestis.
9. VARTOJIMO KREDITO SUTARTIES TERMINO KEITIMAS (ILGINIMAS)
9.1 Organizatorius turi teisę pagal Kredito gavėjo laisvos formos prašymą, pateiktą raštu popieriuje
ar kitoje patvariojoje laikmenoje, kredito sutarties galiojimo laikotarpiu, inicijuoti Vartojimo kredito
sutarties pratęsimą, jeigu yra bent viena iš šių aplinkybių:
9.1.1.
Nevykdo savo įsipareigojimų pagal sudarytą vartojimo kredito sutartį;
9.1.2.
Kredito gavėjas tampa bedarbiu;
9.1.3.
Kredito gavėjas pripažįstamas nedarbingu arba iš dalies darbingu Lietuvos
Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme nustatyta tvarka;
9.1.4.
Ar yra kitų reikšmingų aplinkybių sprendimui priimti.
9.2

Vartojimo kredito sutarties termino pratęsimas negalimas tais atvejais, kai prašymo pateikimo
dieną Kredito gavėjas atitinka bent vieną iš žemiau nurodytų kriterijų:
9.2.1.
vėluoja mokėti daugiau kaip dvi įmokas;
9.2.2.
vyksta ikiteisminis skolos išieškojimas;
9.2.3.
vyksta teisminis skolos išieškojimas.

9.3

Organizatorius turi teisę atsisakyti pratęsti Vartojimo kredito sutarties terminą ir neprivalo šio
atsisakymo komentuoti.

9.4

Prailginus (pratęsus) Vartojimo kredito sutarties terminą, perskaičiuojamos Vartojimo kredito
įmokos ir sudaromas atnaujintas Vartojimo kredito įmokų mokėjimo grafikas.

9.5 Terminas, kuriam gali būti prailgintas (pratęstas) Vartojimo kredito grąžinimas negali būti ilgesnis
nei 24 mėnesiai nuo pradinės Vartojimo kredito sutarties termino pabaigos dienos, nekeičiant
vartojimo kredito dydžio ir palūkanų.

9.6

Pakeitus sutarties terminą, Vartojimo kredito gavėjas įsipareigoja neprisiimti jokių papildomų
finansinių įsipareigojimų. Vartojimo kredito gavėjo įsipareigojimai turi likti tokie patys, kaip ir
prašymo teikimo metu pateiktoje Creditinfo Lietuva, UAB, asmeninėje kredito ataskaitoje.

10. VARTOJIMO KREDITO PIRMOSIOS ĮMOKOS GRĄŽINIMO ATIDĖJIMAS
10.1 Kredito gavėjas turi teisę atidėti vartojimo kredito pirmosios įmokos mokėjimo terminą. Norėdamas
atidėti vartojimo kredito pirmosios įmokos mokėjimo terminą Kredito gavėjas turi tai nurodyti
Organizatoriui pateiktoje vartojimo kredito paraiškoje. Organizatorius sprendimą dėl vartojimo
pirmosios įmokos mokėjimo termino atidėjimo priima per 5 kalendorines dienas nuo vartojimo
kredito paraiškos pateikimo dienos.
10.2 Organizatorius gali atsisakyti atidėti vartojimo kredito pirmosios įmokos mokėjimo terminą. Toks
atsisakymas neprivalo būti motyvuotas ir Organizatorius Kredito gavėjui gali neteikti informacijos
apie tokio atsisakymo priežastis.
10.3 Organizatoriui sutikus atidėti vartojimo kredito pirmosios įmokos mokėjimo terminą Kredito
gavėjas privalo sumokėti palūkanas ir mėnesinį tarpininkavimo mokestį už visą vartojimo kredito
pirmosios įmokos mokėjimo atidėjimo laikotarpį. Mokėtina palūkanų suma ir mėnesinis
tarpininkavimo mokestis priklauso nuo to, kuriam terminui atidėtas vartojimo kredito pirmosios
įmokos mokėjimo terminas, kuris gali būti 30, 60 arba 90 dienų. Palūkanos ir mėnesinis
tarpininkavimo mokestis mokamas ne vėliau nei iki vartojimo kredito grąžinimo grafike nurodytos
dienos.
10.4 Vartojimo kredito pirmosios įmokos mokėjimo atidėjimo laikotarpiu Kredito gavėjui nusprendus
grąžinti vartojimo kreditą anksčiau termino, kai dar nėra suėjęs palūkanų ir mėnesinio
tarpininkavimo mokesčio mokėjimo terminas, Kredito gavėjas privalo grąžinti paskolą ir sumokėti
palūkanas ir mėnesinį tarpininkavimo mokestį už laikotarpį, kurį naudojosi vartojimo kreditu.
Palūkanos ir mėnesinis tarpininkavimo mokestis nėra mokami, jei Kredito gavėjas pasinaudoja VKĮ
141 straipsnyje nurodyta apsisprendimo teise ar VKĮ 15 straipsnyje nurodyta teise atsisakyti
vartojimo kredito sutarties.
10.5 Jeigu atidedamas vartojimo kredito pirmosios įmokos grąžinimo terminas ir palūkanos ir
mėnesinis tarpininkavimo mokestis už atidėjimo laikotarpį nėra sumokami iki vartojimo kredito
grąžinimo grafike nurodytos dienos, tai laikoma mokėjimo prievolės pažeidimu ir įsiskolinimu. Tokiu
atveju, Kredito gavėjas už kiekvieną pradelstą dieną mokės delspinigius nuo pradelstos mokėti
palūkanų sumos ir jie bus laikomi Skolintojų ir Organizatoriaus (kai Organizatorius yra suteikęs bent
dalį bendros vartojimo kredito sumos) nuosavybe. Delspinigiai taip pat skaičiuojami ir Kredito gavėjo
mokami nuo pradelsto mokėti mėnesinio tarpininkavimo mokesčio ir jie bus laikomi Organizatoriaus
nuosavybe. Konkreti mokėtina suma yra pateikiama asmeninėje Vartotojo savitarnoje.
10.6 Jeigu atidedamas vartojimo kredito pirmosios įmokos grąžinimo terminas ir Kredito gavėjas
pradelsia palūkanų ir mėnesinio tarpininkavimo mokesčio mokėjimo terminą, gavus pinigines lėšas
iš Kredito gavėjo, pirmiausiai yra užskaitomi delspinigiai nuo pradelsto mėnesinio tarpininkavimo
mokesčio, sekančiai delspinigiai nuo pradelstos Palūkanų sumos, po to mėnesinis tarpininkavimo
mokestis ir galiausiai Palūkanų suma už atidėtą laikotarpį. Vartojimo kredito pirmosios įmokos

mokėjimo atidėjimo atveju, pradelsus palūkanų ir mėnesinio tarpininkavimo mokesčio mokėjimo
terminą, netaikomas šios Sutarties 12.12 punkte nurodytas eiliškumas.
10.7 Vartojimo kredito pirmosios įmokos grąžinimo atidėjimas įsigalioja nuo tos dienos, kai Kredito
gavėjas patvirtina Vartojimo Kredito Specialiųjų Sąlygų - Paraiškos (Ofertos) Priedą dėl vartojimo
kredito pirmosios įmokos mokėjimo atidėjimo.
11. PORTALO MOKĖJIMO SISTEMA
11.1 Portalas mokėjimus ir įskaitymus vykdo per UAB Paysera LT valdomą Paysera platformą, kurioje
Vartotojas turi atsidaręs Vartotojo Paysera sąskaitą. Piniginės lėšos yra tiesiogiai nuskaitomos iš vienos
Vartotojo sąskaitos ir įskaitomos į kitą vartotojo sąskaitą tiesiogiai arba per Organizatoriaus tarpinę
sąskaitą į Paskolos gavėjo banko sąskaitą (pvz., iš Skolintojo sąskaitos pasibaigus sėkmingam
Aukcionui į Paskolos gavėjo sąskaitą arba iš Skolintojo sąskaitos pasibaigus sėkmingam Aukcionui į
Organizatoriaus tarpinę sąskaitą, iš kurios į Paskolos gavėjo banko sąskaitą, arba už Paskolos gavėją
kitiems subjektams. Paskolos gavėjui grąžinant lėšas iš Paskolos gavėjo sąskaitos į Skolintojo sąskaitą
arba Paskolos gavėjui pervedant į Organizatoriaus tarpinę sąskaitą ir Organizatorius paskirsto pinigines
lėšas Skolintojams). Piniginės lėšos yra įskaitomos į Organizatoriaus sąskaitą tik tuo atveju, kai tai yra
Organizatoriui priklausančios lėšos – Sutarties Tarpininkavimo mokestis ar Mėnesinis Tarpininkavimo
mokestis ir kt. mokėjimai. Taip pat tais atvejais, kai Paskolos gavėjas grąžina įmoką per Organizatoriaus
sąskaitą.
11.2 Organizatorius lėšų įskaitymą ir nuskaitymą vykdo pagal Vartotojo suteiktą įgaliojimą per Paysera
sistemą ir tik ta apimtimi.
11.3 Organizatorius nėra piniginių lėšų, priklausančių Skolintojui ir/arba Paskolos gavėjui, valdytojas.
Organizatorius yra tik tarpininkas, kuris atsako už Vartotojų funkcinių nurodymų vykdymą, o ne už
konkrečių sprendimų priėmimą.
11.4 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.
11.5 Organizatorius neturi nuosavybės teisių į lėšas, kurios yra Vartotojo sąskaitoje ir kuriems nėra
suėję teisiniai įsipareigojimai pagal galiojančias Paskolos sutartis ir šią Naudojimosi Sutartį.
11.6 Visi Vartotojų Paysera sąskaitose atlikti pavedimai gali būti fiksuojami Vartotojo paskyroje Portale
ir / arba Paysera sistemoje.
11.7 Vartotojas įsipareigoja nedelsiant pranešti Organizatoriui apie klaidingai į Paysera sąskaitą
įskaitytas arba iš Paysera sąskaitos nurašytas lėšas. Paysera sąskaitoje nesant pakankamai lėšų
klaidingai įskaitytoms sumoms nurašyti, Vartotojas įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo Organizatoriaus
pareikalavimo dienos grąžinti į Paysera sąskaitą klaidingai įskaitytas lėšas. Vartotojui per 5 darbo dienas
negrąžinus klaidingai į Vartotojo Paysera sąskaitą įskaitytų lėšų, Organizatorius turi teisę vienašališkai
nurašyti šią sumą nuo Vartotojo Paysera sąskaitos.

11.8 Organizatoriaus atliekama pinigų įskaitymo arba grąžinimo funkcija (kai piniginės lėšos yra
išskaidomos daugeliui investuotojų iš Organizatoriaus tarpinės sąskaitos) nėra ir negali būti vertinama
kaip mokėjimų funkcijų atlikimas.
12.

VARTOTOJO ĮSISKOLINIMAS

12.1 Paskolos gavėjo nesugebėjimas laiku pervesti lėšų pagal Paskolos grafiką reikš, kad
Paskolos gavėjas papildomai privalės mokėti:
12.1.1. nuo pirmos mokėjimo praleidimo dienos - delspinigius nuo pradelstos Paskolos ir Palūkanų – už
kiekvieną pradelstą dieną – jie bus laikomi Skolintojų ir Organizatoriaus nuosavybe (kai Organizatorius
yra suteikęs bent dalį paskolos sumos);
12.1.2. nuo pirmos mokėjimo praleidimo dienos – delspinigius nuo pradelsto Tarpininkavimo mokesčio
– už kiekvieną pradelstą dieną – jie bus laikomi Organizatoriaus nuosavybe;
12.1.4. pradelsus mokėti 40 dienų ir įsiskolinimą perdavus administruoti skolų išieškojimo įmonei sumokėti šios Sutarties 12.4 punkte nurodyto dydžio vienkartinę baudą, kuri bus laikoma
Organizatoriaus nuosavybe. Delspinigiai nuo nesumokėtos baudos nebus skaičiuojami (šio punkto
nuostata dėl baudos taikoma tik sutelktinio finansavimo Paskoloms pagal SFĮ).
12.2 Jei Paskolos gavėjas Portale yra sudaręs daugiau nei vieną Paskolos sutartį, o Vartotojo pervestų
piniginių lėšų neužtenka visų Skolintojų mokėtinoms sumoms pagal Paskolos sutartis, Skolintojų
reikalavimai tenkinami proporcingai Skolintojų suteiktų paskolų dydžiui arba atskirai kiekvienam
Skolintojui visa apimtimi, atsižvelgiant į tai, kuris Skolintojas pirmas investavo aukcione į Paskolos
gavėjo Paraišką.
12.3 Apie tai, kad Paskolos gavėjas vėluoja sumokėti, jis yra informuojamas elektroniniu laišku ir/arba
pranešimu. Neinformavimas apie tai neatleidžia Paskolos gavėjo apie savo visų įsipareigojimų vykdymą.
12.4 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. Paskolos
gavėjas patvirtina, kad jam yra žinoma, kad tokia suma sudarys 8 (aštuonis) procentus + PVM nuo jo
esamos skolos dydžio. Nuostata dėl išieškojimo mokesčio kompensavimo, perdavus skolų išieškojimo
įmonei, taikoma tik sutelktinio finansavimo paskoloms pagal SFĮ.
12.5 Paskolos sutartis galės būti nutraukta vienašaliu Organizatoriaus pareiškimu Paskolos sutarties
Bendrosiose sąlygose ir šioje Naudojimosi sutartyje nurodytais atvejais.
12.6 Organizatorius nėra atsakingas už Vartotojo įsipareigojimų nevykdymą, įskaitant Paskolos gavėjo
ar Skolintojo mokėjimų vėlavimą.
12.7 Skolintojas ir Paskolos gavėjas sutinka ir patvirtina kad Organizatorius gali perimti Skolintojų
Reikalavimo teises šios Sutarties, Paskolos ar vartojimo kredito 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.
Sutelktinio finansavimo atveju Organizatorius taip pat turi teises, numatytas SFĮ, t.y. be atskiro įgaliojimo
pats (Organizatorius) arba įgaliotas asmuo atlikti veiksmus, susijusius su Skolintojo (finansuotojo)
atstovavimu ir jo interesų gynimu teismuose, balsuojant projekto savininko visuotiniuose akcininkų
susirinkimuose, laikantis akcininko duotų nurodymų ir palaikant kitus santykius su Paskolos gavėju,
santykius su valstybės institucijomis, ir atlikti visus veiksmus, būtinus tinkamai atstovauti Skolintojo
interesus ir administruoti skolos grąžinimą. Automatinis Skolintojo Reikalavimo teisės perleidimas (su
teise perleisti trečiajam asmeniui) įvyksta kai Organizatorius išsiunčia Skolintojui Portalo duomenų
bazėje turimu el. paštu pranešimą apie automatinį reikalavimo teisės perėmimą. Organizatorius
išsiunčia pranešimą Paskolos gavėjui apie Paskolos ar vartojimo kredito sutarties nutraukimą ir
reikalavimo teisės perleidimą 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.
12.8 Skolintojas patvirtina, kad Paskolos gavėjo asmuo neturi jam esminės reikšmės.
12.9 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.
12.10 Paskolos gavėjas turi teisę kreiptis į Organizatorių raštu ir šis turi teisę koreguoti mokėjimo grafiką
Paskolos sutartyje nurodytais atvejais ir tvarka.
12.11 Pradelsusio mokėti Sutarties Tarpininkavimo mokestį Paskolos gavėjo įsipareigojimai, gavus
pinigines lėšas iš Paskolos gavėjo, pirmiausia yra išskaičiuojami: pirma eile - delspinigiai nuo pradelsto
Sutarties Tarpininkavimo mokesčio; antra eile - Sutarties Tarpininkavimo mokestis. Jei nėra sumokėtos
Sutarties Tarpininkavimo mokesčio sumos - nėra taikomas šios Sutarties 12.12 punkte nurodytas
eiliškumas ir tvarka.
12.12 Pradelsusio mokėti įmokas Paskolos gavėjo įsipareigojimai, gavus pinigines lėšas iš Paskolos
gavėjo, yra įskaičiuojami tokia tvarka:
12.12.1. Pirma eile – Skolintojams ir Organizatoriui (kai Organizatorius yra suteikęs bent dalį paskolos
sumos) priklausantys delspinigiai, Organizatoriui priklausantys delspinigiai nuo Mėnesinio
tarpininkavimo mokesčio bei Skolintojams ir Organizatoriui (kai Organizatorius yra suteikęs bent dalį
paskolos sumos) priklausančios Palūkanos nuo nesumokėtos sumos;
12.12.2. Antra eile – Organizatoriui priklausančios baudos dėl Paskolos gavėjo įsipareigojimų
nevykdymo (taikoma tik sutelktinio finansavimo Paskoloms pagal SFĮ);
12.12.3. Trečia eile - Organizatoriui priklausantis Mėnesinis tarpininkavimo mokestis;
12.12.4. Ketvirta eile - Skolintojams priklausanti Paskolos suma ir Palūkanos;

12.12.5.Tais atvejais, jeigu buvo perduotas įsipareigojimų išieškojimas priverstine tvarka – pirma eile
yra kompensuojamos su tokiu išieškojimu susijusios Organizatoriaus patirtos išlaidos (žyminis mokestis,
vykdomo rašto, teismo, korespondencijos, Organizatoriaus mokestis pan.).
12.13. Paskolos gavėjas negali reikšti pretenzijų, kad jis negavo Organizatoriaus siunčiamų pranešimų,
jei jis neinformavo apie savo elektroninio pašto adreso ar mobiliojo telefono numerio pasikeitimą, o
Organizatorius pranešimą išsiuntė paskutiniu Paskolos gavėjo pateiktu elektroninio pašto adresu ar
mobiliojo telefono numeriu.
12.14 Paskolos gavėjas sutinka, kad Organizatorius pranešimus taip pat siųstų automatinėmis
telefoninio ryšio priemonėmis, nereikalaujančiomis žmogaus dalyvavimo ir faksu.
13. KAINODARA
13.1. Mokesčiai, kuriuos taiko Vartotojo pasirinktos finansinės institucijos už piniginių lėšų pervedimą
tarp Vartotojo banko sąskaitos, Organizatoriaus sąskaitos ir Vartotojo Paysera sąskaitos yra dengiami
Vartotojo.
13.2. Paskolos gavėjas moka mokesčius, kurie susidaro dėl Paskolos gavėjo vėlavimo mokėti Paskolą
kaip yra nurodyta šioje Naudojimosi Sutartyje ir Paskolos sutarties sąlygose.
13.3. Visi Vartotojo mokami mokesčiai ir kaštai yra nurodyti Portale tuo metu galiojančiuose Paslaugų
įkainiuose.
13.4. Paskolos gavėjas moka Sutarties tarpininkavimo mokestį Organizatoriui pagal Paskolos sutarties
sudarymo metu galiojančius Paslaugų įkainius.
13.5. Paskolos gavėjas moka Mėnesinį tarpininkavimo mokestį Organizatoriui už kiekvieną mėnesį iki
Paskolos sutarties pasibaigimo dienos pagal Paskolos sutarties sudarymo metu galiojančius Paslaugų
įkainius.
13.6. 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.
13.7. Paskolos gavėjui gali būti taikomi kiti mokesčiai pagal tuo metu galiojančius Portalo Paslaugų
įkainius, pvz: (i) Vartotojo tikrinimo duomenų registruose mokestis; (ii) Sutarties keitimo mokestis, jeigu
yra atliekamas dalinis vartojimo kredito grąžinimas arba keičiamas vartojimo kredito sutarties terminas;
(iii) Paskyros administravimo mokestis esant 8.15 punkte nurodytai sąlygai.
14. VARTOTOJO ASMENS DUOMENYS
14.1 Vartotojo asmens duomenys yra tvarkomi Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka.
Jeigu tarp Naudojimosi Sutarties ir Asmens duomenų tvarkymo taisyklių nuostatų yra prieštaravimų,
taikomos Asmens duomenų tvarkymo taisyklių nuostatos.
14.2 Vartotojas privalo ne vėliau negu per 5 kalendorines dienas raštu informuoti Organizatorių apie:
14.2.1. Bet kokius asmens duomenų pasikeitimus, ypatingai kontaktinę informaciją;

14.2.2. Staigų ekonominės būklės pablogėjimą, kiekvieną aplinkybę, dėl kurios sumažėja ar gali
sumažėti Paskolos gavėjo mokumas;
14.2.3. Apie Paskolos sumos panaudojimą ne tam tikslui, kuris buvo nurodytas Paraiškoje;
14.2.4. Kiekvieną aplinkybę, dėl kurios pasunkėja ar gali pasunkėti Paskolos gavėjo galimybės tinkamai
įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus; kiekvieną aplinkybę, kuri pablogina arba gali pabloginti Paskolos
gavėjo finansinę padėtį ateityje (pvz., naujus priimtus skolinius įsipareigojimus (naujos vartojimo
sutartys, lizingas ir kt.);
14.2.5. Apie bet kokį arbitražinį, teisminį ir/arba kitą procesą (vykdymo ir kt.), kuris yra inicijuotas
Paskolos gavėjo arba yra inicijuotas prieš Paskolos gavėją, jeigu tai gali pabloginti Paskolos gavėjo
padėtį.
14.3 Tuo atveju, kai Vartotojas nepateikia informacijos, nurodytos 14.2 punkte, Organizatorius,
sužinojęs, kad tokios aplinkybės egzistuoja ir apie tai Vartotojas jam nepranešė, turi teisę tai laikyti
esminiu šios Naudojimosi Sutarties pažeidimu ir imtis atitinkamų veiksmų, įskaitant, bet neapsiribojant,
Paskolos ar vartojimo kredito sutarties nutraukimu, Vartotojo suspendavimu ir/arba pašalinimu iš Portalo
ir kt.
14.4 Vartotojas sutinka, kad Portale Aukciono metu būtų atkleista jo nuasmeninta informacija, kai jis
užpildo ir patvirtina Paraišką.
14.5 Vartotojas yra informuotas kad:
14.5.1.Organizatorius įstatymų nustatytais 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;
14.5.2.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, kodas
111689163, kitiems jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojams ir visiems kitiems teisėtą
interesą turintiems tretiesiems asmenims.

15.

ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

15.1 Organizatorius nėra atsakingas už:
15.1.1. Vartotojo pateiktų Organizatoriui ir kitiems Vartotojams duomenų teisingumą ir atitikimą realybei;
15.1.2. Vartotojų sąskaitos administratoriaus UAB Paysera LT veiksmus ir/arba neveikimą;
15.1.3. Vartotojo neteisėtą elgesį ir/arba Naudojimosi Sutarties pažeidimą, prievolių ir įsipareigojimų
vykdymą pagal Paskolos ar vartojimo kredito sutartį;
15.1.4. Portale sudarytų Paskolos sutarčių ir kitų sutarčių galiojimą ir teisėtumą.

15.1.5. Už nuostolius, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, įskaitant ir dėl trečiųjų asmenų
veiksmų, ryšio perdavimo, elektroninių duomenų mainų ir mokėjimo sistemų, sutrikimų.
15.2. Vartotojai sudaro Paskolų ar vartojimo kreditų sutartis Portale tiesiogiai su kitais vartotojais, savo
valia ir rizika, ir jie patys asmeniškai yra sutarčių šalys.
15.3. Organizatorius yra Paskolos ar Vartojimo kredito sutarties šalis pagal jos sąlygas.
15.4. Vartotojai prisiima riziką ir atsakomybę naudojant Portale siūlomas sutarčių formas ir turi pranešti
Organizatoriui, jeigu pastebi netikslumus ir neatitikimus.
15.5. Organizatorius nėra atsakingas už jokius įpareigojimus, kurie pagal galiojančius teisės aktus gali
kilti Paskolos ar vartojimo kredito gavėjui ir/arba Skolintojui per Portalą sudarant ir/arba vykdant
Paskolos ar vartojimo kredito sutartis.
16.

REIKALAVIMO TEISĖS PERLEIDIMAS (ANTRINĖS APYVARTOS TAISYKLĖS)

16.1 Vartotojas turi teisę Portale perleisti (parduoti) savo Reikalavimo teisę kitam Vartotojui šiame
skyriuje nustatyta tvarka. Vartotojas gali laisvai disponuoti savo Reikalavimo teise įgyta tiek pagal
Paskolos ar vartojimo kredito sutartį.
16.2 Norėdamas perleisti Reikalavimo teisę Vartotojas savitarnos sistemoje turi pažymėti Reikalavimo
teisę, kurią jis nori perleisti ir patvirtinti Siūlymą (Ofertą) dėl reikalavimo teisės perleidimo.
16.3 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.
16.4 Vartotojas (pardavėjas) patvirtina, kad jis yra Reikalavimo teisės savininkas, kad ši teisė nėra
įkeista ar kitaip suvaržyta, kad Paskolos ar Vartojimo kredito sutartis yra galiojanti ir išieškojimas pagal
Paskolos ar Vartojimo kredito sutartį yra galimas, tačiau negarantuoja, kad Paskolos ar Vartojimo kredito
gavėjas įvykdys Vartotojui (pirkėjui) visas prievoles dėl Reikalavimo teisės.
16.5 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.
16.6 Reikalavimo teisės perleidimo metu Vartotojai turi teisę susipažinti su nuasmeninta informacija apie
Paskolos gavėją, nurodyta šios Naudojimosi Sutarties 5.13 sąlygoje, tačiau Organizatorius perleidimo
metu neatskleis Vartotojo asmens duomenų.
16.7 Vartotojas turi teisę įsigyti Reikalavimo teisių už sumą, kokia yra laisva jo disponuojamų
(nerezervuotų) lėšų suma Vartotojo Paysera sąskaitoje.
16.8 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.

16.9 Sudaryta Reikalavimo teisės perleidimo sutartis įvykdoma pinigines lėšas nuskaitant nuo Vartotojo,
kuris perka Reikalavimo teisę, Paysera sąskaitos ir įskaitant į Vartotojo, kuris parduoda Reikalavimo
teisę, Paysera sąskaitą.
16.10 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. Visi mokėjimai pagal Reikalavimo teisę turi būti mokami į naujo savininko Vartotojo Paysera
sąskaitą.
16.11 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.
16.12 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.
16.13 Paskolos gavėjas sutinka, kad Skolintojas gali perleisti Reikalavimo teisę į jo kreditorinį
įsiskolinimą pagal Paskolos ar vartojimo sutartį kitam Vartotojui (CK 6.109). 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.Vartotojas (pirkėjas) už kitą Vartotoją (pardavėją) Reikalavimo teisės perleidimo sutarties
sudarymo metu įsipareigoja sumokėti Organizatoriui komisinį mokestį nuo Reikalavimo teisės sumos.
Komisinio mokesčio dydis yra nurodytas Portale. Komisinis mokestis yra nuskaitomas automatiškai po
to, kai į Vartotojo (pardavėjo) Paysera sąskaitą yra įskaitomas atsiskaitymas už Reikalavimo teisę.
16.14 Organizatorius turi teisę neleisti Vartotojams perleisti Reikalavimo teisių, jeigu Paskolos gavėjas
vėluoja įvykdyti savo mokėjimus pagal Paskolos grąžinimo grafiką arba dėl kitų objektyvių priežasčių,
jei tai gali pažeisti Vartotojų interesus.
16.15 Nuo to momento, kai Organizatorius perima Reikalavimo teisę iš Vartotojo dėl Paskolos gavėjo
nemokumo, Reikalavimo teisės perleidimas yra neleidžiamas.
17. AUTOMATINIO INVESTAVIMO ĮRANKIS
17.1 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.
17.2 Automatiniu investavimo įrankiu pateiktas Skolintojo Siūlymas prilyginamas Vartotojo asmeniškai
pateiktam Siūlymui ir turi tokias pačias teises ir pareigas, kaip nustato ši Naudojimosi Sutartis.
17.3 Vartotojai patys prisiima riziką ir atsako už naudojimąsi automatinio investavimo įrankiu, parametrų
pasirinkimą, bei Paraiškų, į kurias investuoja kredito riziką ir galimą įsipareigojimų nevykdymą.
18. INVESTUOTOJŲ FONDAS

18.1 Skolintojas turi teisę pasirinkti Investuoti su Investuotojų Fondu kiekvienu atveju, kai Organizatorius
suteikia tokią galimybę paskolų Aukcionuose ir/arba investuojant su Automatinio investavimo įrankiu.
18.2 Tuo atveju, kai Skolintojas pasirenka, kad į konkrečią Paraišką investuoja su Investuotojų fondu,
jo Siūlyme yra nurodoma, kokios palūkanos yra mokamos Skolintojui. Skirtumas tarp Skolintojui
mokamų palūkanų ir Paskolos gavėjo mokamų Palūkanų pagal Paskolos sutartį yra vedamos į atskirą
Organizatoriaus atidarytą sąskaitą finansinėje įstaigoje.
18.3 Organizatorius organizuoja piniginių lėšų išmokėjimą ir veda atskirą su tuo susijusią apskaitą.
Organizatorius patvirtina veiklos tęstinumo planą, pagal kurį nenumatytų aplinkybių atvejais (pvz.,
Organizatoriaus nemokumo) Investuotojų fondo administravimas bus perduotas laikinam turto
administravimui pagal su advokatų kontora sudarytą sutartį.
18.4 Investuotojų fonde esančios lėšos gali būti naudojamos išimtinai kompensuoti Skolintojams
negautas lėšas už investicijas. Organizatorius turi teisę panaudoti ne didesnę negu 5% paskutinių
kalendorių metų Investuotojų fondo įplaukų sumą, Organizatoriaus investicijoms Skolintojų
infrastruktūrai ir / arba su Skolintojais susijusioms išlaidoms dengti (pvz., metinių ataskaitų mokesčių
administratoriui apie gautas palūkanas pridavimui, funkcionalumo gerinimui ir kt.).
18.5 Investuotojų fondas kompensuoja Skolintojui už Paskolos gavėją, kuris tinkamai nevykdo
įsipareigojimų 90 dienų iš eilės. Investuotojų fondas kompensuoja likusią investicijos sumą kartu su
susikaupusiomis palūkanomis iki išmokėjimo dienos. Delspinigiai ir kiti mokesčiai nėra kompensuojami.
18.6 Tuo atveju, kai Investuotojų fonde nėra pakankamai lėšų patenkinti visiems įsipareigojimams, iš
Investuotojų fondo yra kompensuojama proporcingai visiems Skolintojams. Investuotojų fondui didėjant
likusi dalis yra kompensuojama vėliau. Už pradelstą kompensuoti terminą palūkanos ir / arba delspinigiai
ir / arba jokie kiti mokesčiai nėra mokami.
18.7 Organizatorius negali būti laikomas atsakingu už tai, kad Investuotojų fonde nėra pakankamai lėšų
visiems Skolintojų reikalavimams patenkinti.
18.8 Investuotojų fondas kompensuoja ne didesnę negu 100% investicijos su susikaupusiomis
palūkanomis iki išmokėjimo termino dienos sumos dydžio konkrečiam Skolintojui.
18.9 Kai yra skolinama su Investuotojų fondu ir paskolos metinės palūkanos yra 13 % ir mažiau, tai
Skolintojui, pasirinkusiam skolinti su Investuotojų fondu, kiekvienu atveju yra mokamos 4 %
(procentiniais punktais) mažesnės palūkanos, kurių konkretus dydis nurodomas Vartojimo Kredito
Specialiosiose Sąlygose - Siūlyme (Akcepte).
18.10 Kai yra skolinama su Investuotojų fondu ir paskolos metinės palūkanos yra 14 % ir daugiau, tai
Skolintojui, pasirinkusiam skolinti su Investuotoju fondu, kiekvienu atveju yra mokamos fiksuotos 10 %
metinės palūkanos, kurios nurodomas Vartojimo Kredito Specialiosiose Sąlygose - Siūlyme (Akcepte).
18.11 Organizatorius nuolatos vykdys statistinę analizę ir turės teisę didinti arba mažinti palūkanų,
kurios yra mokamos Skolintojui, dydį. Naujas palūkanų dydis negali būti taikomas atbuline tvarka,

nebent jis būtų didesnės negu Skolintojams mokamos palūkanos prieš tai. Tokiu atveju Organizatorius
turi sprendimo laisvę priimti sprendimą nepadidinti mokamų palūkanų dydžio atbuline tvarka arba
padidinti.
18.12 Organizatorius perima reikalavimo teises iš tų Skolintojų, kuriems buvo kompensuota iš
Investuotojų fondo. Skolintojas ir Organizatorius susitaria, kad toks kompensavimas atitinka reikalavimų
teisių perleidimo sutartį ir Organizatorius perima visas Skolintojo reikalavimo teises Paskolos gavėjui
pilna apimtimi. Tuo atveju, kai iš Investuotojų fondo Skolintojui yra kompensuojama 100% likusios
investuotos sumos su susikaupusiomis palūkanomis, yra laikoma, kad Organizatorius tinkamai
atsiskaitė su Skolintoju. Tokiu atveju visos iš Paskolos gavėjo išieškotos sumos yra pervedamos į
Investuotojų fondą. Tuo atveju, kai dėl lėšų trūkumo iš Investuotojų fondo yra kompensuojama mažiau
negu 100% Skolintojo likusios investuotos sumos su iki išmokėjmo dienos susikaupusiomis
palūkanomis, Organizatorius taip pat perima reikalavimo teses į visą reikalavimo teisę, tačiau privalo
atlyginti likusią sumą Skolintojui kai bus atgautos lėšos iš Paskolos gavėjo. Už pradelstą terminą jokie
delspinigiai ir / arba kiti mokesčiai nėra mokami. Iš Paskolos gavėjo išieškomos sumos prioriteto tvarka
yra skirtos padengti patirtiems išieškojimo kaštams.
18.13 Aiškumo tikslu šalys susitaria, kad įvykus kompensavimui iš Investuotojų fondo, Organizatorius
perima reikalavimo teisę iš Skolintojo su tikslu vykdyti išieškojimą ir šiuo atveju iš išieškojimo gautos
lėšos yra pervedamos į Investuotojų fondą. Perleidimui galioja kitos šios Naudojimosi sutarties sąlygos
kiek tai neprieštarauja šio skyriaus nuostatoms. Tuo atveju, kai Investuotojų fondas kompensavo 100%
Skolintojo investuotos sumos likučio su iki kompensavimo dienos susikaupusiomis palūkanomis (už 90
dienų) Šalys susitaria, kad su Skolintoju yra visiškai atsiskaityta ir Skolintojas neturės jokių pretenzijų
Organizatoriui kaip Investuotojų fondo administratoriui.
18.14 Organizatorius turi teisę iš Investuotojų fonde esančių lėšų kompensuoti patirtas išieškojimo
išlaidas, susijusias su Paskolų gavėjais, kuriems galiojančias reikalavimo teises perėmė Investuotojų
fondas iš Skolintojų po kompensavimo.
18.15 Paskolos gavėjo mirties atveju 90 dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo to laiko, kai
Organizatorius sužinojo apie Paskolos gavėjo mirties atvejį arba nuo faktiškai pradelstos dienos praėjus
90 dienų kaip Organizatorius nusprendžia.
18.16 Tuo atveju, kai Paskolos gavėjas perveda ne visą įmoką pirmumo teise yra pervedama įmoka į
Investuotojų fondą.
18.17 Skolintojai yra supažindinti ir sutinka su teisine rizika, kad dėl galiojančių Lietuvos Respublikos
įstatymų nėra aišku kas su Investuotojų fonde esančiomis lėšomis atsitiktų Organizatoriaus nemokumo
ir/ar bankroto atveju. Organizatorius, remdamasis šia Sutartimi, VKĮ 253 (4) d. parengia ir patvirtina
veiklos tęstinumo planą, kuriame apibrėžia sąlygas ir tvarką, kuriomis siekia užtikrinti, kad nenumatytų
aplinkybių atveju (pvz., Organizatoriaus nemokumo, pasitraukimo iš veiklos ir kt. rizikos) Investuotojų
fondo administravimas būtų perkeltas trečiajai šaliai su kuria sudaryta Sutartis dėl laikino turto
administravimo, kad Organizatoriaus nemokumo atveju į Investuotojų fonde esančias lėšas negalėtų
būti nukreipti Organizatoriaus kreditorių ir/ar bankroto administratoriaus reikalavimai,ir Investuotojų
fondas ir toliau galėtų nepertraukiamai kompensuoti Skolintojų investicijas dėl Paskolų gavėjų
įsipareigojimų nevykdymo.

18.18 Skolintojams yra aišku ir suprantama, kad skolinant su Investuotojų fondu nėra taikoma Lietuvos
Respublikos draudimo įstatyme numatyta draudimo apsauga ir tokiu atveju Organizatorius neprisiima
Skolintojo galimų nuostolių rizikos. Tai reiškia, kad Skolintojas gali prarasti visą Investiciją ir neatgauti
palūkanų, jeigu Investuotojų fonde nebus lėšų.
19. SUTELKTINIS FINANSAVIMAS
19.1 Skolintojai gali pasirinkti investuoti į konkrečią Paskolos paraišką ar Projektą, kurios paskirtis verslo
finansavimas ir kuri užtikrinta Nekilnojamojo daikto hipoteka ir/ar kitomis prievolių užtikrinimo
priemonėmis (netesybomis – bauda, delspinigiais; įkeitimu, laidavimu, garantija ar bet kokiomis kitomis
teisėtomis prievolių užtikrinimo priemonėmis), ir dalyvauti aukcione tik tada, kai atlieka priimtinumo
finansuotojui vertinimo testą.
19.2 Organizatorius turi teisę tvirtinti ir skelbti ne tik Paskolas, užtikrintas Nekilnojamojo daikto hipoteka
ir/ar kitomis prievolių užtikrinimo priemonėmis (netesybomis – bauda, delspinigiais; įkeitimu, laidavimu,
garantija ar bet kokiomis kitomis teisėtomis prievolių užtikrinimo priemonėmis) ir kurios skirtos verslo
finansavimui, bet ir kitus Projektus, t.y. tokius, kurie skirti profesinėms, mokslo, tiriamosioms ir kitoms
reikmėms, išskyrus vartojimą, ir kuriems įgyvendinti Projekto savininkas siekia pritraukti sutelktinio
finansavimo lėšų.
19.3 Paskolos paraiškos tvirtinamos ir skelbiamos Organizatoriaus portale, jeigu atitinka
Organizatoriaus patvirtintas projektų savininkų patikimumo vertinimo taisykles.
19.4 Organizatorius turi teisę netvirtinti ir neskelbti Paskolos paraiškos ar Projekto, jeigu Paskolos
paraiška ar Projektas neatitinka Organizatoriaus patvirtintų projektų savininkų patikimumo vertinimo
kriterijų ir/ar reikalavimų arba informacinis dokumentas (kai finansavimo sandoriai, kurių bendra suma
siekia 1–8 milijonus per 12 mėnesių laikotarpį, nepriklausomai nuo finansavimo sandorio rūšies), nėra
išsamus, įskaitant tai, ar jame pateikta informacija yra suprantama, nėra prieštaringa ir atitinka SFĮ ir
kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose informacinio dokumento rengimo reikalavimus,
nustatytas informacijos pateikimo taisykles. Informacinio dokumento patvirtinimas nelaikomas jame
pateiktos informacijos teisingumo patvirtinimu ir (ar) rekomendacija Skolintojams (Finansuotojams).
19.5 Jeigu Projekto savininkas išleidžia finansines priemones, platinamų finansinių priemonių emitentu
gali būti tik juridinis asmuo. Ši informacija Skolintojams atskleidžiama ir pateikiama kartu su paskolos
(Projekto) aprašymu.
19.6 Organizatorius negali būti laikomas atsakingu už tai, kad Paskolos gavėjas pateikė nepilną arba
klaidingą informaciją Paskolos paraiškoje, ir Organizatorius neturi objektyvios galimybės ją patikrinti.
19.7 Skolintojams yra aišku ir suprantama, kad pasirinkus skolinti sutelktinio finansavimo lėšas Paskolos
gavėjui, nėra taikoma Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme
nustatyta draudimo apsauga. Ši ir kitos rizikos Skolintojams yra pateikiamos susipažinti ir įsivertinti
kiekvienu konkrečiu atveju, kai Skolintojas atlieka priimtinumo finansuotojui vertinimo testą.
19.8 Organizatorius bet kuriuo metu ateityje, prieš tai tinkamai informavęs Finansuotojus ir paskelbęs
tai Portalo skiltyje „palūkanos ir mokesčiai“, Finansuotojams gali taikyti valdymo mokestį, kurį

Finansuotojai turi sumokėti, kai skolina sutelktinio finansavimo lėšas ir kurio dydis iki 1,5 % nuo
skolinamos sumos.
20.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20.1. Organizatorius turi teisę vienašališkai keisti šią Naudojimo 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.
20.2 Vartotojas turi teisę nesutikti su pakeitimais ir turi teisę nutraukti šią Naudojimosi Sutartį. Toks
nutraukimas neturi įtakos jo teisėms ir pareigoms pagal Paskolos ar vartojimo kredito sutartį (-is),
sudarytas per Portalą, kurių šalis jis yra.
20.3 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.
20.4 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.
20.5 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/ar kol Vartotojas naudojasi Portalu. Ši Sutartis galioja
nepriklausomai nuo Organizatoriaus nemokumo ar kitų nenumatytų aplinkybių (VKĮ 253(4)).
20.6 Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Paskolos ar vartojimo kredito sutartims šalių
susitarimu gali būti taikoma kitos valstybės teisė.
20.7 Visi ginčai tarp Vartotojų ir Organizatoriaus sprendžiami derybų būdu. Nepasiekus sutarimo, ginčas
tarp Vartotojų (Skolintojų) ir Organizatoriaus sprendžiamas kompetentingame teisme pagal
Organizatoriaus registruotos buveinės vietą. Ginčas tarp Vartotojo (Paskolos gavėjo) ir Organizatoriaus
sprendžiamas Vartotojo (Paskolos gavėjo) paskutinės žinomos gyvenamosios vietos teisme.
20.8 Organizatoriaus ir Vartojimo kredito gavėjų teisės ir pareigos, kurias reglamentuoja VKĮ, yra
apibrėžtos Portalo Vartojimo kredito sutarties Bendrosiose sąlygose.
20.9 Organizatoriaus ir Paskolos gavėjų teisės ir pareigos, kurias reglamentuoja SFĮ, yra apibrėžtos
Paskolos sutarties bendrosiose sąlygose – paskolos gavėjas juridinis asmuo.
20.10 Šalys susitaria, kad Organizatorius laikomas šios Naudojimosi Sutarties bei Paskolos sutarties
šalimi tuo pagrindu, jog atlieka Portalo ir/ar Paskolos sutarties administravimo veiksmus.
Ši Naudojimosi Sutarties redakcija paskelbta 2020 m. kovo 23 d.

