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Laiduotojas ir Paskolos davėjas sudaro šią laidavimo sutartį (toliau – Laidavimas):
1. Laidavimo objektas
1.1. Laiduotojas besąlygiškai ir neatšaukiamai laiduoja Paskolos davėjui už Paskolos gavėją ir įsipareigoja prisiimti solidarią
atsakomybę Paskolos davėjo atžvilgiu už Paskolos gavėjo prievolių, kylančių iš Paraiškos pagrindu sudarytos paskolos sutarties
(toliau – Sutartis) ir iš visų būsimų Sutarties pakeitimų ar priedų, vykdymą toliau numatyta tvarka.
1.2. Paskolos gavėjui neįvykdžius visų arba dalies savo piniginių prievolių pagal Sutartį, Laiduotojas ir Paskolos gavėjas atsako
Paskolos davėjui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai (prisiima solidariąją atsakomybę). Laiduotojas atsisako Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.80 straipsnyje nustatytos teisės reikalauti, kad Paskolos davėjas pirmiausia nukreiptų išieškojimą į
Paskolos gavėjo turtą.
1.3. Laiduotojas atsako Paskolos davėjui tiek pat kaip ir Paskolos gavėjas pagal Sutartį, įskaitant atsakomybę už paskolos
grąžinimą Paskolos davėjui, palūkanų ir delspinigių sumokėjimą, nuostolių atlyginimą ir kitų pagal Sutartį mokėtinų sumų
sumokėjimą.
1.4. Laiduotojas sutinka, kad visos Sutarties sąlygos, įskaitant Sutarties sumos padidinimą ar kitų sąlygų pakeitimą, kuris padidina
Paskolos gavėjo įsipareigojimus Paskolos davėjui, tačiau tuo neapsiribojant, gali būti pakeičiamos Paskolos davėjo ir Paskolos
gavėjo susitarimu, be Laiduotojo išankstinio sutikimo. Už tokius pakeitimus Laiduotojas atsako šio Laidavimo apimtimi.
2. Laiduotojo atsakomybė
2.1. Laiduotojas atsako savo esamu ir būsimu turtu:
2.1.1. už Paskolos gavėjo visų iš Sutarties kylančių prievolių visišką įvykdymą;
2.1.2. už Paskolos gavėjo prievolių pažeidimo pasekmes, už visų delspinigių, sutartyje numatytų baudų mokėjimą ir už nuostolių
atlyginimą;
2.1.3. už išlaidų, susijusių su Sutarties nutraukimu, atlyginimą;
2.1.4. už išlaidų, susijusių su skolos išieškojimu iš Paskolos gavėjo, atlyginimą.
2.2. Šalys susitaria, kad Laiduotojas taip pat atsako už Sutartyje numatytų Paskolos gavėjo prievolių įvykdymą, jei Paskolos
gavėjas pareiškia prieštaravimus dėl reikalavimų ar dėl Sutarties galiojimo.
3. Laidavimo vykdymas
3.1. Iš Sutarties kylančių prievolių įvykdymo data yra Sutartyje numatyto mokėjimo atlikimo data (toliau – Mokėjimo data). Jei
Sutartis yra nutraukiama, Mokėjimo data yra diena, kurią Paskolos gavėjas privalo sumokėti visas pagal Sutartį mokėtinas sumas.
3.2. Jei Mokėjimo dieną Paskolos gavėjas tinkamai neįvykdo Sutartyje numatytų visų arba dalies savo prievolių, šias Sutartyje
numatytas Paskolos gavėjo prievoles Laiduotojas privalo įvykdyti iki datos, nurodytos atitinkamame Paskolos davėjo reikalavime
atlikti mokėjimą.
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3.3. Išskyrus galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų numatomas išimtis, Laiduotojas privalo patenkinti Paskolos gavėjo
reikalavimus pirma eile.
4. Laiduotojo įsipareigojimai
4.1. Paskolos davėjui raštu pareikalavus, Laiduotojas pateikia ataskaitą apie savo asmeninį turtą, kurią Paskolos davėjo
reikalavimu sudaro šie sąrašai:
4.1.1. Laiduotojo teisių ir turto, įskaitant akcijas, nekilnojamąjį turtą, įregistruotą kilnojamąjį turtą (transporto priemones), ir
4.1.2. Laiduotojo įsipareigojimų, susijusių su paskola (-omis), išperkamąja nuoma, faktoringu, kredito kortelėmis ir Laiduotojo
sudarytomis įvykdymą užtikrinančiomis sutartimis (įskaitant laidavimą ir garantijas).
4.2. Laiduotojas per 5 (penkias) darbo dienas raštu praneša Paskolos davėjui apie pasikeitusius asmens duomenis ar gyvenamąją
vietą, pajamų sumažėjimą ar kitas atsiradusias aplinkybes, kurios gali sukelti Laiduotojo įsipareigojimų, susijusių su Laidavimu,
pažeidimą.
4.3. Laiduotojas per 5 (penkias) darbo dienas privalo raštu pranešti Paskolos davėjui apie neigiamus Laiduotojo pajamų pokyčius,
kurie turi reikšmingą įtaką Laiduotojo gebėjimui vykdyti šio Laidavimo prievoles, taip pat apie visas kitas atsiradusias aplinkybes,
dėl kurių Laiduotojas gali pažeisti šiame Laidavime numatytas savo prievoles.
4.4. Laiduotojas yra atsakingas už tinkamą susipažinimą su Sutarties pakeitimais tuomet, kai jie yra atliekami.
5. Paskolos davėjo prievolės
Paskolos davėjas įsipareigoja:
5.1. Laiduotojui raštu paprašius, informuoti Laiduotoją apie Sutarties vykdymą;
5.2. informuoti Laiduotoją apie Paskolos gavėjo įvykdytą prievolės pažeidimą ir apie Paskolos davėjo reikalavimą, kad Laiduotojas
įvykdytų prievolę, kaip numatyta šioje Sutartyje, kartu nurodant terminą, per kurį Laiduotojas turi įvykdyti prievolę;
5.3. Laiduotojui visiškai įvykdžius Sutartyje numatytas Paskolos gavėjo prievoles, per 5 (penkias) darbo dienas Laiduotojui pateikti
dokumentus, įrodančius reikalavimo teisę Paskolos gavėjo atžvilgiu.
6. Laidavimo galiojimo terminas
6.1. Laidavimas įsigalioja nuo jo pasirašymo nuotolinio ryšio priemonėmis momento.
6.2. Šis Laidavimas galioja tol, kol Paskolos davėjui priimtinu būdu nebus įvykdytos visos iš Sutarties kylančios Paskolos gavėjo
piniginės prievolės.
6.3. Šio Laidavimo galiojimas baigiasi:
6.3.1. įvykdžius visas iš Sutarties kylančias Paskolos gavėjo pinigines prievoles arba
6.3.2. kitais pagrindais, nustatytais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.87 straipsnyje.
7. Kitos nuostatos
7.1. Laiduotojas patvirtina, kad susipažino su Paraiška, Sutarties bendrosiomis sąlygomis ir kad jam yra žinomos iš Sutarties
kylančios Paskolos gavėjo prievolės bei atsakomybė, kurią jis prisiėmė šiuo Laidavimu. Laiduotojas patvirtina, kad jam yra
suprantama, jog Sutartis gali būti sudaryta ir dėl kitos sumos, nei nurodyta Paraiškoje.
7.2. Laidavimas įgyvendinamas ir aiškinamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šiuo Laidavimu neaptartiems klausimams
taikomos Sutarties nuostatos. Laiduotojas patvirtina, kad susipažino su šiomis sąlygomis. Visi ginčai, kylantys tarp Šalių dėl
Laidavimo ir (arba) susiję su Laidavimo įgyvendinimu, sprendžiami Šalių susitarimu. Jei nepavyksta susitarti, ginčai sprendžiami
Vilniaus apygardos teisme.
7.3. Jei Laiduotojas tinkamai nevykdo savo prievolių, Paskolos davėjas, remdamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir Sutartimi,
turi teisę atskleisti informaciją apie Laidavimą ir Laiduotoją.
7.4. Visi Laidavimo pakeitimai galioja Šalims tik tada, kai jie yra atliekami raštu ir juos pasirašo Šalys arba tinkamai įgalioti jų
atstovai.
7.5. Jei kuri nors Laidavimo nuostata dėl kokios nors priežasties yra paskelbiama arba laikoma atšaukta, negaliojančia ar
neįgyvendinama visa apimtimi arba kuria nors dalimi, Šalys iš dalies pakeičia Laidavimą taip, kad jis taptų kuo artimesnis pirminio
Laidavimo tikslui. Jei Šalys nepakeičia Laidavimo, tuomet laikoma, kad atšaukta, negaliojanti ar neįgyvendinama nuostata yra
išbraukiama, o likusios Laidavimo nuostatos lieka galioti visa apimtimi.
7.6. Laidavimo sutartis pasirašoma nuotolinio ryšio priemonėmis ir galioja, net jei ant jos nėra šalių fizinių parašų.
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