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Asmeninės sąlygos – tai dokumentas, kuriame yra numatytos
Paskolos sąlygos, Palūkanų norma, Administravimo mokesčio
suma, Paskolos grąžinimo terminas ir Grąžinimo grafikas.
Paskirtis – tai Asmeninėse sąlygose nurodyta nustatyta
privaloma Paskolos naudojimo paskirtis.
Grąžinimo grafikas – tai mokėjimo grafikas, kurį remdamasis
Sutartimi ir Anuiteto grafiku sudaro Paskolos davėjas ir
kuriame nurodomi grąžinamos Paskolos pagrindinės sumos,
Palūkanų ir Administravimo mokesčio bei visų kitų mokesčių,
mokamų pagal Sutartį, mokėjimai bei mokėjimų datos.
Savitarnos sistema – tai Interneto svetainėje Paskolos davėjo
įdiegta sistema, leidžianti Paskolos gavėjui valdyti Paskolą ir su
Paskolos davėju keistis pranešimais, susijusiais su Sutartimi.
Trečiasis asmuo – tai bet kuris juridinis ar fizinis asmuo, kuris
nėra šios Sutarties šalis.
Interneto svetainė – tai Paskolos davėjo interneto svetainė
www.credit24verslui.lt.

TERMINUOTOS PASKOLOS BENDROSIOS SĄLYGOS
1.

Sąvokos
Sutartis – tai sutartis dėl Paskolos suteikimo, kurią sudaro
Asmeninės sąlygos, šios Bendrosios sąlygos bei visi Šalių
vėliau atlikti pakeitimai, jei tokių būtų.
Administravimo mokestis – tai Paskolos gavėjo Paskolos
davėjui mokamas mėnesinis mokestis už Sutarties sudarymo
ir vykdymo administravimą, Savitarnos sistemos palaikymą ir
kitų veiksmų, susijusių su Sutartimi atlikimą.
Paraiška – tai Paskolos gavėjo Paskolos paraiška, pateikiama
Paskolos davėjo leidžiamu būdu ir išreiškianti Paskolos
gavėjo valią gauti Paskolą vadovaujantis Bendrosiomis
sąlygomis, įskaitant žodinę informaciją, pateikiamą telefonu.
Paraiškos pateikimas laikomas Paskolos gavėjo pasiūlymu
Paskolos davėjui sudaryti Sutartį tokiomis sąlygomis, kurios
bus nurodomos Sutartyje. Paraiškos pateikimas (gavimas)
neįpareigoja Paskolos davėjo sudaryti Sutarties.
Anuiteto grafikas – tai mokėjimų grafiko sudarymo būdas,
kuriuo remiantis Paskolos gavėjo Paskolos davėjui kiekvieną
mėnesį mokama suma (Paskolos pagrindinė suma, Palūkanos
ir Administravimo mokestis) yra tokia pati visą Paskolos
grąžinimo laikotarpį, išskyrus paskutinį mokėjimą, kuris nuo
kitų skiriasi dėl apvalinimo.
Darbo diena – tai kiekviena darbo diena nuo pirmadienio iki
penktadienio, išskyrus Lietuvos valstybines šventes ir kitas
dienas, kurios Lietuvoje nėra laikomos darbo dienomis.
Paskolos gavėjas – tai Lietuvos Respublikoje registruotas
juridinis asmuo arba fizinis asmuo, pagal Lietuvos Respublikos
teisės aktus užsiimantis savarankiška veikla, savo vardu
turintis Lietuvos Respublikoje veikiančioje kredito įstaigoje
atsiskaitomąją sąskaitą ir su Paskolos davėju sudaręs šią
Sutartį.
Paskolos gavėjo atstovas – tai asmuo, kuriam įstatymas ir
(arba) įgaliojimas suteikia teisę Paskolos gavėjo vardu sudaryti
sutartis.
Įvykdymą užtikrinanti sutartis – tai sutartis, kuri yra sudaryta
ar bus sudaroma tarp Paskolos davėjo ir Paskolos gavėjo
ir (arba) tarp Paskolos davėjo ir Trečiojo asmens (įskaitant
įkeitimo, laidavimo ir (arba) garantijos sutartis) siekiant
užtikrinti tinkamą prievolių, kylančių iš Paskolos sutarties,
vykdymą, numatant galimybę realizuoti turtą ar numatant
kitokį priverstinį paskolos vykdymą, kad būtų tenkinami visi
Paskolos davėjo reikalavimai Paskolos gavėjui pagal Sutartį.
Kliento kodas – tai unikali skaičių seka, priskiriama Paskolos
gavėjui Savitarnos sistemoje, kuri padeda identifikuoti klientą
– Paskolos gavėją bei atliktus mokėjimus.
Delspinigiai – tai palūkanos, skaičiuojamos pradelstų
mokėjimų atveju nuo visos pradelstų mokėjimų sumos, už
kiekvieną pavėluotą dieną.
Palūkanos – tai mokestis, kurį Paskolos gavėjas moka Paskolos
davėjui už naudojimąsi Paskola. Palūkanos pradedamos
skaičiuoti Paskolos išmokėjimo dieną ir skaičiuojamos iki
tos dienos, kurią yra grąžinama visa Paskola; Palūkanos
skaičiuojamos nuo negrąžintos Paskolos pagrindinės sumos.
Palūkanų norma – tai Asmeninėse sąlygose nurodyta norma,
pagal kurią yra skaičiuojamos Palūkanos.
Paskolos davėjas – tai IPF DIGITAL Lietuva, UAB,
juridinio asmens kodas 300622891, PVM mokėtojo kodas
LT100005126616, registruotos buveinės adresas: Švitrigailos
g. 11M, Vilnius.
Paskola – tai visa suma, kurią remdamasis šia Sutartimi
Paskolos davėjas išmoka Paskolos gavėjui.
Šalys ir Šalis – tai Paskolos davėjas ir Paskolos gavėjas kartu ir
atskirai.
Kainoraštis – tai Paskolos davėjo kainoraštis, su kuriuo galima
susipažinti Interneto svetainėje.
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2.

Sutarties dalykas
Remdamasis Sutarties sąlygomis bei Paskolos gavėjo
patvirtinimais, nurodomais šios Sutarties 4 straipsnyje,
Paskolos davėjas Paskolos gavėjui suteikia Paskolą ne
ilgesniam terminui, nei nustatyta Asmeninėse sąlygose, o
Paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti Paskolą, su ja susijusias
Palūkanas ir įvykdyti visus kitus Sutartyje numatytus
finansinius ir nefinansinius įsipareigojimus Paskolos davėjui.

3.
3.1.

Sprendimas suteikti Paskolą ir Sutarties sudarymas
Remdamasis Paraiška ir gavęs visus prašomus dokumentus
bei informaciją, Paskolos davėjas savo nuožiūra nuspręs,
ar suteikti Paskolą, ar jos nesuteikti. Apie savo sprendimą
Paskolos davėjas informuoja Paskolos gavėją SMS žinute,
siunčiama Paskolos gavėjo Paraiškoje nurodytu mobiliojo
telefono numeriu. Paskolos davėjas neprivalo Paskolos gavėjui
pranešti savo sprendimo priežasčių.
Remdamasis kreditingumo vertinimu, Paskolos davėjas gali
Paskolos gavėjui pasiūlyti mažesnę arba galimai didesnę
paskolos sumą, atsižvelgdamas į individualų įvertinimą, jei su
tuo sutinka Paskolos gavėjas. Paskolos sumą ir terminą Šalys
suderina Sutartyje nurodytomis komunikacijos priemonėmis.
Faktinė Paskolos suma, taikomos Palūkanos ir visi su tuo susiję
mokesčiai nurodomi Asmeninėse sąlygose.
Sutartis yra laikoma sudaryta tuomet, kai Paskolos davėjas
SMS žinute praneša Paskolos gavėjui apie sprendimą suteikti
Paskolą.
Sudarius Sutartį, Paskolos davėjas elektroniniu paštu arba
įprastu paštu Paskolos gavėjui išsiunčia Bendrąsias sąlygas,
Asmenines sąlygas ir Grąžinimo grafiką. Visą Sutarties
galiojimo laikotarpį Paskolos gavėjas, naudodamasis Interneto
svetainėje esančia Savitarnos sistema, galės iš atsisiųsti
Sutarties dokumentus.

3.2.

3.3.

3.4.

4.
4.1.
4.1.1.

4.1.2.
4.1.3.

4.1.4.

Paskolos gavėjo patvirtinimai
Sudarydamas Sutartį Paskolos gavėjas patvirtina, kad:
sudarydamas Sutartį ir atlikdamas su Sutartimi susijusius
veiksmus Paskolos gavėjas pinigų plovimo ir teroristų
finansavimo prevencijos reikalavimų prasme veikia savo vardu
ir tik savo sąskaita, o ne kokio nors Trečiojo asmens vardu kaip
atstovas, patikėtinis ar kitokia forma.;
Paraiškoje pateikta teisinga, galiojanti ir išsami informacija, o
Paskolos davėjui pateikti dokumentai yra galiojantys ir teisingi;
Paskolos gavėjo finansinė padėtis leidžia sudaryti Sutartį
ir prisiimti įsipareigojimus, ir nėra jokių aplinkybių, kurios
neigiamai paveiktų Paskolos gavėjo finansinę padėtį ir (arba)
Paskolos gavėjo galimybes tinkamai vykdyti iš Sutarties
kylančias prievoles;
Paskolos gavėjas atidžiai išnagrinėjo Bendrąsias sąlygas, jas
suprato ir su jomis sutinka;
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4.1.5.

4.1.6.
4.2.

4.2.1.
4.2.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.4.

5.
5.1.

5.2.

6.
6.1.

6.2.

6.2.1.
6.2.2.

Paskolos gavėjas nedalyvauja jokiame neteisminiame ar
teisminiame procese, kuris galėtų turėti neigiamą įtaką
Paskolos gavėjo mokumui;
Paskolos gavėjas supranta, kad Paskola gali būti naudojama tik
nurodytai Paskirčiai.
Jei Paskolos gavėjas yra fizinis asmuo, naudojantis Paskolą
verslo tikslais, sudarydamas šią Sutartį jis papildomai
patvirtina, kad:
nebuvo pradėtas joks teismo procesas dėl Paskolos gavėjo
veiksnumo;
jis sudaro Sutartį laisva savo valia, be jokio Trečiojo asmens
įtakos ir be bet kokios specialios įtakos ar specialaus poveikio.
Jei Paskolos gavėjas yra juridinis asmuo, sudarydamas šią
Sutartį jis papildomai patvirtina, kad:
Paskolos gavėjas yra pagal Lietuvos Respublikos įstatymus
tinkamai įsteigtas ir teisėtai veikiantis juridinis asmuo;
Paskolos gavėjas turi teisę ir visus įgaliojimus visoms Sutartyje
numatytoms prievolėms atlikti ir įvykdyti;
Sutarties vykdymas, susijusių dokumentų, įskaitant Įvykdymą
užtikrinančias sutartis, sudarymas, pateikimas ir vykdymas,
paskolos panaudojimas:
(i) nepažeidžia jokių taikomų teisės aktų, teismo ar oficialių
sprendimų ar įsakymų;
(ii) nesudarys bet kokio faktinio ar galimo įsipareigojimų,
sutarčių ar sutikimų, kurių šalimi yra Paskolos gavėjas arba
kuris jai yra privalomas, pažeidimo;
(iii) nepažeidžia jokios Paskolos gavėjo įstatų ar nuostatų
arba kurio nors kito Paskolos gavėjo steigimo ar registracijos
dokumento nuostatos, taip pat jokio nutarimo ar sprendimo,
kurį priima Paskolos gavėjo akcininkai ar partneriai ir (arba)
valdyba, ir (arba) kiti organai; arba
(iv) nepažeidžia ir nepažeis jokios sutarties ar dokumento,
kurio šalimi yra Paskolos gavėjas arba kuris Paskolos gavėjui
yra privalomas;
Paskolos gavėjo atžvilgiu nevykdomas joks bankroto ar kitas
atitinkamas procesas, taip pat nėra paskirtas joks Paskolos
gavėjo turto (turto dalies) ar įmonės (ar įmonės dalies)
administratorius ar kitas atitinkamas pareigūnas;
Paskolos gavėjo atstovas turi visas teises bei įgaliojimus
sudaryti šią Sutartį Paskolos gavėjo vardu, atstovauti Paskolos
gavėjui visais klausimais, susijusiais su Sutarties vykdymu,
įskaitant rašytinių ir žodinių prašymų, nurodymų, informacijos
ar dokumentų (taikoma, jei Paskolos gavėjas yra juridinis
asmuo) pateikimą, tačiau tuo neapsiribojant.
Laikoma, kad 4.1.–4.4. dalyse numatyti Paskolos gavėjo
patvirtinimai yra pateikti ir (arba) pakartojami Sutarties
sudarymo dieną ir Paskolos išmokėjimo dieną.
Įvykdymą užtikrinančios sutartys
Paskolos gavėjo prievolių, kylančių iš Sutarties, vykdymą
užtikrina Sutarties Asmeninėse sąlygose numatyta(-os)
Įvykdymą užtikrinanti(-os) sutartis(-ys).
Jei per 10 dienų po Sutarties sudarymo reikiama(-os) Įvykdymą
užtikrinanti(-os) sutartis(-ys) nesudaroma(-os) arba juridiškai
neįsigalioja, laikoma, kad Sutartis nustoja galios, išskyrus tuos
atvejus, kai Šalys tęsia Sutarties vykdymą.
Paskolos davėjo įsipareigojimai ir Paskolos išmokėjimas
Po to, kai sudaroma Sutartis, tačiau tik tuomet, kai yra
sudaroma(-os) ir juridiškai įsigalioja reikalinga(-os) Įvykdymą
užtikrinanti(-čios) sutartis(-ys) ir Paskolos davėjui pateikiami
jo paprašyti papildomi dokumentai (kai to reikalaujama),
Paskolos davėjas išmoka Paskolą Paskolos gavėjui,
pervesdamas Paskolos sumą į Paskolos gavėjo banko sąskaitą.
Laikoma, kad Paskolos gavėjas gavo Paskolą iš karto, kai yra
atliekamas mokėjimas.
Paskolos davėjas turi teisę atšaukti Sutartį ir (arba) atsisakyti
išmokėti Paskolą, jei po to, kai yra sudaroma Sutartis, tačiau
dar nėra išmokėta Paskola, Paskolos davėjas sužino, kad:
Paskolos gavėjas, siekdamas gauti Paskolą, pateikė klaidingus
duomenis,
Paskolos gavėjo finansinė padėtis taip pablogėjo ir tai gali
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turėti įtakos Paskolos gavėjo galimybei grąžinti Paskolą,
6.2.3. Viešos duomenų bazės rodo, kad Paskolos gavėjas yra
įsiskolinęs Trečiajam asmeniui, ir Paskolos davėjas pagrįstai
mano, kad dėl tokio įsiskolinimo Paskolos gavėjas gali
nepajėgtii vykdyti savo prievolių pagal Sutartį,
6.2.4. Įvykdymą užtikrinančioje sutartyje numatyta užtikrinimo
priemonė buvo pažeista, sumažėjo jos vertė ir (arba) Paskolos
davėjui buvo pateikti klaidingi duomenys apie užtikrinimo
priemonę ar apie užtikrinimo priemonės teikėją,
6.2.5. Paskolos gavėjas pažeidė bet kurią kitą sutartį, sudarytą tarp
Paskolos gavėjo ir Paskolos davėjo ar Paskolos davėjo grupės
bendrovės, arba
6.2.6. atsirado bet kuri kita šių Bendrųjų sąlygų 11 straipsnyje
numatyta aplinkybė.
7.
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.
8.1.

8.2.

9.
9.1.

9.2.

Sąskaitų teikimas ir sumų grąžinimas
Paskolos gavėjas grąžina Paskolą ir moka Administravimo
mokestį ir Palūkanas pagal Grąžinimo grafiką bei PVM sąskaitas
faktūras.
Grąžinimo grafiką Paskolos davėjas išsiunčia Paskolos gavėjui
elektroniniu paštu arba, jei elektroninis paštas nenurodytas,
įprastu paštu. PVM sąskaitos faktūros siunčiamos elektroniniu
paštu (popierinė PVM sąskaita faktūra neteikiama). Tai, kad
Paskolos gavėjas Grąžinimo grafiko ar PVM sąskaitos faktūros
negavo, neatleidžia jo nuo prievolės laiku atlikti mokėjimus.
Laikoma, kad mokėjimas yra atliktas tą dieną, kurią pinigai yra
įskaitomi į Grąžinimo grafike nurodytą Paskolos davėjo banko
sąskaitą. Jei nurodyta mokėjimo diena yra ne Darbo diena,
mokėjimas atliekamas artimiausią kitą Darbo dieną.
Atlikdamas mokėjimą Paskolos gavėjas privalo nurodyti
savo Kliento kodą. Jei nurodomas neteisingas arba visai
nenurodomas Kliento kodas, Paskolos davėjas turi teisę
taikyti Kainoraštyje numatytą specialų nagrinėjimo mokestį.
Jei dėl netinkamai įforminto mokėjimo dokumento Paskolos
davėjas negali identifikuoti mokėjimą atlikusio Paskolos
gavėjo, laikoma, kad mokėjimas nėra gautas tol, kol nebus
identifikuotas Paskolos gavėjas. Paskolos gavėjas turi mokėti
Delspinigius už laikotarpį, kurį vėluojamos sumokėti mokėtinos
sumos.
Visi mokėjimai, kuriuos Paskolos davėjas gauna iš Paskolos
gavėjo, pirmiausia skiriami padengti (i) pradelstiems
įsipareigojimams tokia tvarka: pradelstam Administravimo
mokesčiui ir kitiems mokesčiams už Paskolos gavėjo konkretų
mėnesį įsigytas papildomas paslaugas, Palūkanoms,
pagrindinei Paskolos daliai, delspinigiams ir baudoms, tuomet
(ii) mokėtiniems įsipareigojimams dengti, t.y. mokėtinam
Administravimo mokesčiui ir kitiems mokesčiams už Paskolos
gavėjo konkretų mėnesį įsigytas papildomas paslaugas
įsigytas, Palūkanoms, pagrindinei Paskolos daliai ir galiausiai
(iii) mokesčiams susijusiems su išieškojimu dengti.
Paskolos grąžinimo sustabdymas ir kitos papildomos
paslaugos
Paskolos gavėjas gali pasinaudoti Paskolos grąžinimo
sustabdymu, remdamasis Paskolos davėjo nurodytomis
sąlygomis, ir turi sumokėti Paskolos grąžinimo sustabdymo
mokestį.
Paskolos gavėjas gali pasinaudoti kitomis Paskolos davėjo
siūlomomis paslaugomis, remdamasis Paskolos davėjo
pasiūlyme nurodytomis sąlygomis ir Kainoraščiu. Su
kiekvienos tokios paslaugos sąlygomis galima susipažinti
Interneto svetainėje ir (arba) Savitarnos sistemoje.
Palūkanos, mokesčiai ir Delspinigiai
Paskolos gavėjas moka Sutartyje sutartas ir (arba) Kainoraštyje
nurodytas Palūkanas ir mokesčius. Paskolos gavėjas turi
sumokėti visas sumas, remdamasis Sutarties nuostatomis.
Palūkanos ir Administravimo mokestis mokami remiantis
Grąžinimo grafiku.
Palūkanos už nesumokėtą Paskolos pagrindinę dalį
skaičiuojamos kiekvieną dieną, taikant Palūkanų normą.

UAB IPF Digital Lietuva. Įm. kodas 300622891. PVM kodas LT100005126616. Švitrigailos g. 11M, LT-03228 Vilnius. Tel. 8 5 2430389. verslui@credit24.lt

9.3.

9.4.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.5.1.

10.5.2.

10.5.3.

10.5.4.
10.5.5.

10.5.6.

Skaičiuojant Palūkanas naudojamas faktinis mėnesio dienų
skaičius ir 360 dienų per metus.
Jei mokėjimas pagal Grąžinimo grafiką neatliekamas laiku
arba jei kitos mokėtinos sumos yra tinkamai nesumokamos,
Paskolos gavėjas turi mokėti Asmeninėse sąlygose nustatytus
Delspinigius.
Už papildomas paslaugas, kuriomis pasinaudojo, Paskolos
gavėjas turi mokėti tokias sumas, kurios nurodytos Sutartyje
arba Kainoraštyje, galiojančiame minėtos paslaugos suteikimo
dieną.
Paskolos gavėjo teisės ir pareigos
Paskolos gavėjas gali grąžinti visą Paskolą (arba bet kurią
jos dalį) ir sumokėti visas kitas sumas (arba bet kurią jų dalį),
mokėtinas pagal Sutartį, anksčiau, nei nurodyta paskutinė
grąžinimo data; apie savo ketinimą visą Paskolą arba kurią nors
jos dalį grąžinti anksčiau jis turi raštu pranešti Paskolos davėjui
ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) Darbo dienas iki numatomo
Paskolos grąžinimo, kartu nurodant tokio mokėjimo datą bei
pateikiant prašymą perskaičiuoti ateities palūkanas likusiai
Paskolos daliai.
Grąžinus Paskolą ar Paskolos dalį anksčiau Paskolos grąžinimo
termino, Paskolos gavėjas turi Paskolos davėjui sumokėti
išankstinio grąžinimo mokestį, kuris yra lygus 10 proc.
anksčiau grąžinamos sumos.
Paskolos gavėjas atlieka išankstinį Paskolos grąžinimą ir
sumoka Palūkanas bei kitas mokėtinas sumas, įskaitant
išankstinio grąžinimo mokestį, iki išankstinio grąžinimo datos,
kurią Paskolos gavėjas nurodo pranešime apie išankstinį
grąžinimą. Išankstinis Sutarties sumos grąžinimas laikomas
neįvykdytu, jei nustatytą dieną išankstinis mokėjimas nėra
atliekamas; tokiu atveju Sutartis toliau yra vykdoma sutartomis
sąlygomis.
Paskolos davėjui paprašius, Paskolos gavėjas nedelsdamas,
tačiau ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo atitinkamo
prašymo gavimo dienos, Paskolos davėjui pateikia visus jo
prašomus dokumentus ir informaciją, kad pastarasis galėtų
įvertinti Paskolos gavėjo finansinę padėtį ir (arba) įvertinti
užtikrinimo priemonės vertę ir pakankamumą, ir (arba) atlikti
Paskolos naudojimo pagal paskirtį kontrolę, ir (arba) įvykdyti
teisės aktų, taikomų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo
prevencijai,reikalavimus.
Paskolos gavėjas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas
pranešti Paskolos davėjui (ir pateikti reikiamus dokumentus,
patvirtinančius atitinkamą informaciją):
apie Paskolos gavėjo kontaktinės informacijos pasikeitimą
ir (arba), jei Paskolos gavėjas yra juridinis asmuo, apie
registracijos informacijos (bendrovės pavadinimo, buveinės,
veiklos vykdymo vietos, telefono numerio, elektroninio pašto
adreso ir pan.) pasikeitimą;
apie susidariusią situaciją, kuri sumažina arba gali sumažinti
Paskolos gavėjo arba užtikrinimo priemonės teikėjo (visų
pirma laiduotojo) mokumą ar kreditingumą, taip pat apie
sunkumus vykdyti sutartines prievoles, o Paskolos davėjas gali
pagrįstai manyti, kad dėl tokios situacijos Paskolos gavėjas
gali nebegalėti vykdyti savo prievolių pagal Sutartį;
apie visas aplinkybes, įskaitant arbitražo, teismo ir (arba)
priverstinio vykdymo procesą, kurį inicijavo Paskolos gavėjas
arba kuris yra nukreiptas prieš jį ir kuris pablogina arba gali
pabloginti Paskolos gavėjo finansinę padėtį, ir Paskolos
davėjas gali pagrįstai manyti, kad dėl tokio įsiskolinimo
Paskolos gavėjas gali nebegalėti vykdyti savo įsipareigojimų
pagal Sutartį;
jei Paskolos gavėjas yra juridinis asmuo, apie Paskolos gavėjo
atstovo(-ų) pasikeitimą ar jų įgaliojimų apribojimą;
jei Paskolos gavėjas yra juridinis asmuo, apie Paskolos gavėjo
nuosavybės struktūros pasikeitimą, jei toks pasikeitimas
yra susijęs su 10 proc. arba daugiau Paskolos gavėjo akcinio
kapitalo nuosavybe, ir (arba) apie Paskolos gavėjo tikrųjų
savininkų sąrašo pakeitimus, išskyrus tuos atvejus, kai
Paskolos gavėjas yra bendrovė, kurios akcijomis prekiaujama
viešai;
jei Paskolos gavėjas yra juridinis asmuo, apie jo įstatų
pakeitimus;
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10.5.7. jei Paskolos gavėjas yra juridinis asmuo, apie nutarimą arba
sprendimą dėl Paskolos gavėjo likvidavimo, susijungimo,
padalijimo ar reorganizavimo arba dėl Paskolos gavėjo akcinio
kapitalo sumažinimo;
10.5.8. apie Paskolos gavėjo pateiktą prašymą iškelti bankroto
bylą arba apie Paskolos gavėjo atžvilgiu pradėtas bankroto
procedūras.
10.6. Paskolos gavėjas privalo tinkamai įvykdyti savo prievolę
pranešti Paskolos davėjui apie 10.5 dalyje nurodytas aplinkybes
ir pateikti 10.4 dalyje numatytus dokumentus net tuo atveju,
jei informaciją ir (arba) dokumentus, kurie turi būti pateikiami,
Paskolos davėjas gali gauti viešose duomenų bazėse arba iš
kitų šaltinių.
10.7.
Paskolos gavėjas Paskolą turi naudoti pagal Asmeninėse
sąlygose nurodytą Paskirtį.
10.8. Paskolos gavėjas užtikrina, kad Įvykdymą užtikrinanti(-os)
sutartis(-ys) būtų teisiškai įpareigojanti(-os) ir galiojanti(-čios)
visu Sutarties galiojimo laikotarpiu. Jei sumažėja užtikrinimo
priemonės vertė arba jos įgyvendinamumas, o Paskolos
davėjas pagrįstai mano, kad esamos užtikrinimo priemonės
neužtenka iš Sutarties kylančių Paskolos gavėjo prievolių
vykdymui užtikrinti, Paskolos gavėjas privalo pagal Paskolos
davėjo pirmąjį pareikalavimą pateikti Paskolos davėjo naudai
išduotą jam priimtiną papildomą užtikrinimo priemonę.
10.9.
Paskolos gavėjas privalo saugoti Kliento kodą, jo neatskleisti ir
neleisti, kad Tretieji asmenys sužinotų Kliento kodą. Jei Kliento
kodas yra pametamas arba jei įtariama, kad jį galėjo sužinoti
Tretieji asmenys, Paskolos gavėjas privalo nedelsdamas apie
tai pranešti Paskolos davėjui.
11.
11.1.

11.1.1.

11.1.2.
11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

11.1.8.
11.1.9.

Paskolos gavėjo prievolių pažeidimas ir įsipareigojimų
nevykdymo registravimas
Paskolos davėjas gali nutraukti Sutartį ir pareikalauti
grąžinti visas negrąžintas sumas, apie tai Paskolos gavėjui
pranešdamas raštu (įskaitant elektroninį paštą ir Savitarnos
sistemą), jei atsiranda bent viena toliau nurodyta aplinkybė ir
apie tai sužino Paskolos davėjas:
Paskolos gavėjas ir (arba) Įvykdymą užtinančioje sutartyje
numatytos užtikrinimo priemonės teikėjas Paskolos davėjui
pateikė klaidingą ar netikslią informaciją ir (arba) klaidingus
ar negaliojančius dokumentus, siekdamas gauti Paskolą arba
sudarius Sutartį po to, kai Paskolos davėjui buvo pateikta
informacija ir dokumentai, numatyti 10.4 ir (arba) 10.5 dalyse;
Paskolos gavėjas pažeidė 10.4, 10.5 arba 10.7 dalyje nustatytas
prievoles;
pablogėjo Paskolos gavėjo finansinė padėtis, įskaitant
tuos atvejus, kai Paskolos gavėjo atžvilgiu buvo pradėtas
priverstinio vykdymo procesas;
Paskolos gavėjas neatliko bent vieno mokėjimo pagal Sutartį
ir šio pažeidimo neištaisė per Paskolos davėjo suteiktą
papildomą septynių (7) dienų laikotarpį, skirtą neįvykdytoms
prievolėms įvykdyti;
Paskolos gavėjas iš esmės pažeidė kurią nors savo prievolę
ir šio pažeidimo neištaisė per Paskolos davėjo suteiktą
papildomą septynių (7) dienų laikotarpį, skirtą neįvykdytoms
prievolėms įvykdyti;
buvo pradėtos Paskolos gavėjo bankroto ar nemokumo
procedūros arba pagrįstai galima manyti, kad tokios
procedūros gali būti pradėtos netolimoje ateityje;
kuris nors iš šių Bendrųjų sąlygų 4 straipsnyje numatytų
Paskolos gavėjo patvirtinimų yra neteisingas;
Paskolos davėjo naudai sudaryta Įvykdymą užtikrinanti
sutartis galioja nepilnai, tampa negaliojanti arba užtikrinimo
priemonės vertė sumažėja taip, kad Paskolos davėjas mano,
kad užtikrinimo priemonės neužtenka jo pretenzijoms,
kylančioms iš Sutarties užtikrinti, (įskaitant (tačiau tuo
neapsiribojant) tuos atvejus, kai laiduotojas miršta arba
tampa nemokus) o Šalims nepavyko susitarti dėl papildomos
užtikrinimo priemonės, kurią Paskolos gavėjas pateiktų per
pagrįstą laikotarpį, kuris nebūtų ilgesnis kaip 10 kalendorinių
dienų;
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11.1.10. Paskolos gavėjas iš esmės pažeidė prievoles, numatytas
kurioje(-se) nors sutartyje(-se), sudarytoje(-se) su Paskolos
davėju ir (arba) su bendrove ar bendrovėmis, priklausančiomis
tai pačiai grupei, kaip ir Paskolos davėjas;
11.1.11. kitos aplinkybės, įskaitant, tačiau jomis neapsiribojant,
nurodytas 10.5 dalies punktuose, kurios Paskolos davėjo
pagrįsta nuomone gali iš esmės sumažinti Paskolos gavėjo
galimybę tinkamai įvykdyti Sutartyje nustatytas prievoles.
11.2.
Jei Paskolos gavėjas pažeidžia savo įsipareigojimus, be
Delspinigių (jei taikoma) Paskolos davėjas gali kiekvieno
pažeidimo atveju taikyti, o Paskolos gavėjas privalo sumokėti
sutartinę baudą, neviršijančią 30 (trisdešimt) eurų. už
kiekvieno pažeidimo atvejį. Paskolos gavėjas turi sumokėti
baudą per laikotarpį, kuris nurodomas reikalavime sumokėti
baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Paskolos gavėjo nuo
kitų iš Sutarties kylančių prievolių vykdymo.
11.3.
Jei Paskolos davėjas nutraukia Sutartį remdamasis 11.1
dalies nuostatomis, Paskolos gavėjas privalo sumokėti visas
mokėtinas sumas iki datos, nurodytos Paskolos davėjo
pranešime apie Sutarties nutraukimą.
11.4.
Jei Paskolos gavėjas vėluoja atlikti mokėjimą, numatytą
Grąžinimo grafike, Paskolos davėjas pateikia priminimo
pranešimą. Priminimo pranešimo paruošimui ir pateikimui
taikomi teisės aktuose ir Kainoraštyje numatyti mokesčiai.
11.5.
Jei yra pažeidžiamos Sutartyje numatytos mokėjimo
prievolės, Paskolos davėjas turi teisę imtis išieškojimo ir
priverstinio vykdymo priemonių. Paskolos gavėjas sutinka,
kad Paskolos davėjas gali pavesti Tretiesiems asmenims
teikti išieškojimo paslaugas. Paskolos gavėjas pripažįsta, kad
skolos išieškojimas sukuria papildomas išlaidas ir, kad Paskolos
gavėjas įsipareigoja atlyginti išlaidas, susijusias su išieškojimo
procedūra, remdamasis galiojančiais įstatymais ir faktine
išieškojimo paslaugų kaina.
11.6.
Apie neįvykdytas mokėjimo prievoles Paskolos davėjui
leidžiama pranešti Tretiesiems asmenims, kurie tvarko
skolininkų duomenų bazes.
12.
12.1.

12.2.

13.
13.1.

13.2.

13.3.
13.4.

14.
14.1.

Atsakomybės apribojimas ir nenugalima jėga
Šios Sutarties Šalis neatsako už nuostolius, kuriuos sukelia
prievolių nevykdymas dėl nuo tos Šalies valios nepriklausančios
neįprastos arba nenumatytos kliūties, kurios Šalis negali
kontroliuoti, jei tą sukelia nenugalima jėga. Paskolos davėjas
neatsako už nuostolius, jei vykdydamas prievoles pagal šią
Sutartį Paskolos davėjas pažeistų kitus teisės aktus. Šalis
privalo nedelsdama pranešti kitai Šaliai apie nenugalimą jėgą
ir nurodyti priežastį.
Paskolos davėjas neatsako už neatitikimus, kuriuos sukelia
interneto ryšio sutrikimas arba paslaugų sutrikimai, sukeliantys
tiesioginius arba netiesioginius nuostolius. Paskolos davėjas
turi teisę bet kuriuo metu sustabdyti Savitarnos ir papildomų
paslaugų teikimą.
Sutarties pakeitimas
Paskolos davėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Bendrąsias
sąlygas, apie tai Paskolos gavėjui pranešdamas iš anksto
ir paskelbdamas pakeistas Bendrąsias sąlygas Interneto
svetainėje ir (arba) Savitarnos sistemoje. Pakeistos Bendrosios
sąlygos įsigalioja Paskolos gavėjui praneštą dieną.
Paskolos davėjas gali vienašališkai pakeisti Sutarties sąlygas,
apie tai iš anksto nepranešdamas Paskolos gavėjui, jei tokio
pakeitimo reikia tam, kad Sutartis būtų suderinta su naujais
teisės aktais ar standartais. Apie tokį pakeitimą Paskolos
davėjas praneš Paskolos gavėjui.
Paskolos davėjas gali vienašališkai pakeisti Kainoraštį, apie tai
Paskolos gavėjui pranešdamas Interneto svetainėje.
Asmeninės sąlygos gali būti keičiamos arba papildomos tik
Paskolos davėjo ir Paskolos gavėjo atskiru rašytiniu susitarimu,
išskyrus tuos atvejus, kai kitos Sutarties nuostatos aiškiai
numato priešingai.
Pagalba klientams, ginčų sprendimas ir taikytina teisė
Šalys išreiškia savo norą spręsti su Sutartimi susijusius ginčus
derybų būdu. Kilus nesutarimams, susijusiems su Sutartimi,
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14.3.
15.
15.1.
15.2.

16.
16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.
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Paskolos gavėjas kreipiasi į Paskolos davėjo klientų aptarnavimo
skyrių elektroniniu paštu (verslui@credit24.lt) arba telefonu
(+370 5 2430389). Visos pretenzijos, susijusios su Sutartimi,
turi būti siunčiamos raštu. Pretenzijoje nurodomas pretenzijos
pagrindas ir pagrindžiantis dokumentas. Jei Paskolos
davėjas dokumento neturi, atitinkamas dokumentas turi
būti pridedamas prie pretenzijos. Paskolos davėjas turi raštu
atsakyti į pretenziją per 15 (penkiolika) dienų nuo pretenzijos
gavimo.
Tais atvejais, kuomet Šalims nepavyksta taikiai susitarti, bet
kuri Šalis gali kreiptis į kompetentingą Lietuvos Respublikos
teismą.
Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
Sutarties galiojimas
Sutartis galioja tol, kol Šalys visiškai įvykdys iš Sutarties
kylančias savo prievoles.
Sutartis gali būti nutraukiama Sutartyje nurodytais pagrindais
arba Paskolos davėjo ir Paskolos gavėjo atskiru rašytiniu
susitarimu, išskyrus, kai kitos Sutarties nuostatos aiškiai
numato priešingai. Jei dėl kurios nors priežasties Sutartis
yra nutraukiama, Paskolos gavėjo prievolė grąžinti paskolą,
sumokėti palūkanas ir kitas Sutartyje numatytas mokėtinas
sumas išlieka galioti tol, kol padengiamas visas įsiskolinimas
Paskolos davėjui ir atlyginami pastarojo nuostoliai.
Baigiamosios nuostatos
Visi Šalių pranešimai, susiję su Sutartimi, yra siunčiami lietuvių
kalba įprastu arba elektroniniu paštu, o Paskolos gavėjas gali
siųsti pranešimus Paskolos davėjui pastarojo pašto adresu,
elektroninio pašto adresu verslui@credit24.lt arba Interneto
svetainėje nurodytu fakso numeriu. Šalys taip pat gali siųsti
pranešimus naudodamosi Savitarnos sistema, o Paskolos
davėjas gali siųsti pranešimus SMS žinutėmis. Šalys susitaria,
kad Savitarnos sistemoje išsiųsti pranešimai turi tokią pačią
juridinę galią, kokią turi pranešimai, išsiųsti raštu popieriuje,
elektroniniu paštu arba faksu.
Laikoma, kad pranešimas yra pateiktas, jį įteikus ir patvirtinus
gavimą, arba per 5 (penkias) kalendorines dienas, jei siunčiamas
registruotu paštu, arba per 1 (vieną) kalendorinę dieną,
jei siunčiamas elektroniniu paštu, faksu arba naudojantis
Savitarnos sistema.
Paskolos davėjas turi teisę be Paskolos gavėjo pritarimo
Tretiesiems asmenims perleisti iš Sutarties kylančius
sutartinius reikalavimus Paskolos gavėjui, įskaitant teisę dar
kartą perleisti, apie tai pranešdamas Paskolos gavėjui.
Paskolos davėjas turi teisę be atskiro Paskolos gavėjo sutikimo
įkeisti savo sutartinius reikalavimus Paskolos gavėjui ir (arba)
perleisti Sutartį Tretiesiems asmenims, kuriuos Paskolos
davėjas pasirenka savo nuožiūra.
Sutarties sąlygos ir informacija, kurią šalys gauna vykdydamos
Sutartį, yra konfidencialios ir neatskleidžiamos Tretiesiems
asmenims be Paskolos davėjo išankstinio rašytinio sutikimo,
išskyrus šiuos informacijos atskleidimo atvejus:
(a) Sutartyje nurodytais atvejais ir (arba) tais atvejais, kai
informacijos atskleidimas yra privalomas pagal Lietuvos
Respublikos įstatymus;
(b) kuomet ši informacija yra vieša (išskyrus tuos atvejus, kai ji
tapo vieša dėl to, kad buvo pažeista Sutartis);
(c) asmenims, teikiantiems audito paslaugas ir pagal sutartį
vykdantiems Paskolos davėjo arba Paskolos gavėjo veiklos ir
finansinės atskaitomybės auditą;
(d) advokatams, kuriai nors šaliai teikiantiems teisines
paslaugas, susijusias su Sutarties sudarymu ir (arba) vykdymu;
(e) Įvykdymą užtikrinančioje sutartyje numatytos užtikrinimo
priemonės teikėjui ir (arba) savininkui;
(f) bet kuriai bendrovei, kuri priklauso International Personal
Finance grupei;
(g) potencialiems Paskolos davėjo investuotojams.
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