
 

 

ATGALINIO LIZINGO SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS Nr. V.2021.07 
 

1. Sąvokos ir aiškinimas 

1.1. Jei kontekstas nereikalauja kitaip, šioje Sutartyje didžiąja raide 
vartojamos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes: 

1.1.1. Bendra vartojimo kredito kaina – visos išlaidos (įskaitant Palūkanas, 
Sutarties administravimo mokestį ir visus kitus Mokėjimus), kurias 
Klientas turi sumokėti ir kurios yra žinomos Bendrovei, išskyrus 
atlyginimą notarui. 

1.1.2. Bendrosios sąlygos – šios Sutarties bendrosios sąlygos. 

1.1.3. Bendrovė – UAB „SME Finance Leasing“, juridinio asmens kodas 
305625261, buveinės adresas Antano Tumėno g. 4-15, Vilnius. 

1.1.4. Klientas – Specialiosiose sąlygose kaip Klientas nurodytas fizinis 
asmuo (vartotojas). 

1.1.5. Mokėjimai – Turto išpirkimo įmokų, Palūkanų įmokų, Sutarties 
administravimo mokesčio, draudimo įmokų ir kiti Sutartyje numatyti 
Kliento mokėjimai Bendrovei. 

1.1.6. Mokėjimų grafikas – Sutarties priedas, kuriame nustatomos Sutarties 
mokesčio, Turto išpirkimo įmokų ir Palūkanų įmokų sumos bei jų 
mokėjimo terminai. 

1.1.7. Palūkanos – Mokėjimų grafike nurodytos pinigų sumos, kurias 
Klientas moka Bendrovei nuo neišpirktos Turto vertės už naudojimąsi 
finansavimu. Šalys gali susitarti dėl fiksuotų arba kintamų palūkanų 
(nustatoma Specialiose sąlygose). Tuo atveju, jeigu šalys susitaria 
taikyti fiksuotas palūkanas, palūkanos nurodomos Specialiosiose 
sąlygose kaip fiksuotoji palūkanų norma. Tuo atveju, kai Šalys susitaria 
taikyti kintamas palūkanas, palūkanos susideda iš pastoviosios 
palūkanų normos dalies ir Kintamos palūkanų normos dalies. 

1.1.8. Kintama palūkanų normos dalis – tai Šalių sutarto laikotarpio 
kintama bazinė palūkanų norma EURIBOR, nurodyta Sutarties 
Specialiosiose sąlygose. Kintama palūkanų normos dalis yra 
perskaičiuojama du kartus per metus – birželio 30 d. ir gruodžio 31 d. 
Jei Kintama palūkanų normos dalis tampa neigiama, tuomet, iki 
artimiausios Kintamos palūkanų normos nustatymo dienos, kurią 
Kintama palūkanų normos vėl tampa teigiama, palūkanų apskaičiavimo 
tikslu bus laikoma, kad Kintama palūkanų normos dalis yra lygi nuliui. 
EURIBOR (Eurozonos tarpbankinė palūkanų norma) norma – 
REUTERS informacinėje sistemoje palūkanų nustatymo (keitimo) 
dieną skelbiama Specialiosiose sąlygose ir Mokėjimo grafike nurodytos 
mėnesiais išreikštos palūkanų periodo trukmės Europos tarpbankinės 
rinkos bazinė palūkanų norma (angl. – Euro Interbank Offered Rate), 
už kurią bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšas eurais kitiems 
bankams. EURIBOR norma yra nustatoma remiantis galiojančia 
tarptautine praktika ir yra naudojama eurozonos pinigų rinkoje. Jei yra 
nutraukiamas ar sustabdomas kintamos bazinės palūkanų normos 
EURIBOR skelbimas ir/ar sustabdomas galiojimas, tai Sutarčiai 
taikytina bazinė palūkanų norma yra nustatoma vadovaujantis 
instrukcijomis, kurias atitinkamos institucijos nustato naujai bazinei 
palūkanų normai. Nesant instrukcijų, bazinė palūkanų norma 
nustatoma vadovaujantis Lizingo davėjo pasirinkta artimiausia 
keičiamai palūkanų normai bazinė palūkanų norma. Jei dėl aplinkybių, 
darančių esminę įtaką tarpbankinei rinkai, nėra tinkamų ir teisingų 
priemonių nustatyti bazinę palūkanų normą, tai Sutarčiai taikytina 
bazinė palūkanų norma yra Lizingo davėjo nustatyta bazinė palūkanų 
norma, kurios pagrindą sudaro Lizingo davėjui tenkantys finansinių 
lėšų skolinimosi kaštai, kokį finansavimo šaltinį Lizingo davėjas 
bepasirinktų. 

1.1.9. Paslaugų kainoraštis – Lizingo davėjo paslaugų ir operacijų 
kainoraštis, kuriame nurodomi Lizingo davėjo paslaugų ir operacijų 
įkainiai. Su Paslaugų kainoraščiu Lizingo gavėjas gali susipažinti bet 
kuriuo metu per visą Lizingo laikotarpį apsilankęs Lizingo davėjo 
internetiniame puslapyje www.smefinance.lt. Šis kainoraštis galioja 
visiems Lizingo davėjo klientams. 

1.1.10. Pirkimo-pardavimo sutartis – sutartis, kurią Bendrovė sudaro su 
Klientu dėl Turto įsigijimo. 

1.1.11. Pradinė įmoka – Mokėjimų grafike numatyta pirmoji Kliento mokėtina 
pinigų suma, kurią sudaro pirmoji Turto išpirkimo įmoka ir (ar) Sutarties 
sudarymo mokestis. 

1.1.12. Specialiosios sąlygos – šios Sutarties specialiosios sąlygos, kuriose 
nurodomos Šalys, Turtas, pagrindinės finansavimo sąlygos, visos kitos 
papildomos sąlygos, taikomos Šalims. 

1.1.13. Sutartis – ši Kliento su Bendrove sudaryta atgalinio lizingo sutartis, 
kurią sudaro Bendrosios sąlygos, Specialiosios sąlygos bei Mokėjimų 
grafikas, su visais jos priedais, pakeitimais ir papildymais. 

1.1.14. Sutarties administravimo mokestis - Specialiosiose sąlygose 
nurodytas mėnesinis mokestis už Sutarties administravimą, priežiūrą, 
Turto išpirkimo įmokų surinkimą bei paskirstymą, mokamas kartu su 
Turto išpirkimo įmokomis. 

1.1.15. Sutarties sudarymo mokestis – Specialiosiose sąlygose nurodytas 
vienkartinis mokestis, kurį Klientas privalo sumokėti Bendrovei už 
Kliento pateiktų dokumentų analizę ir Sutarties, Pirkimo-pardavimo 
sutarties bei kitų dokumentų parengimą. Sutarties sudarymo mokestis 
gali būti išskaidomas į periodines įmokas, mokamas kartu su Turto 
išpirkimo įmokomis. 

1.1.16. Šalis / Šalys – Klientas ir Bendrovė kartu vadinami Šalimis, o atskirai 
Šalimi. 

1.1.17. TPVCAP – transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės 
privalomasis draudimas. 

1.1.18. Turtas – Specialiosiose sąlygose aprašytas daiktas (ar daiktai), kuris 
nuosavybės teise priklauso Klientui ir kurį (kuriuos) Bendrovė įsigyja iš 
Kliento bei Sutartyje nustatytomis sąlygomis perduoda Klientui valdyti 
ir naudotis. 

1.1.19. Turto išpirkimo įmokos – Mokėjimų grafike nurodytos periodinės 
įmokos, kurias Klientas moka Bendrovei už teisę Turto išpirkimo 
laikotarpiu naudotis Turtu. Tuo pačiu Turto išpirkimo įmokomis 
dengiama Turto vertė. 

1.1.20. Turto išpirkimo laikotarpis – terminas, kuriam Bendrovė perduoda 
Turtą Klientui valdyti ir naudotis ir per kurį Klientas privalo sumokėti 
visas Turto išpirkimo įmokas bei kitus Mokėjimus. Turto išpirkimo 
laikotarpis prasideda Turto perdavimo Klientui dieną, o jo pabaiga 
pritaikoma paskutinės Turto išpirkimo įmokos mokėjimo dienai. 

1.1.21. Turto vertė – Specialiosiose sąlygose nurodyta Turto vertė (įskaitant 
pridėtinės vertės mokestį – PVM). 

1.1.22. Užtikrinimo priemonės – Specialiosiose sąlygose nurodytos Kliento 
prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimo priemonės, kurios turi būti 
pateikiamos Bendrovei. 

2. Sutarties dalykas 

2.1. Šia Sutartimi Klientas įsipareigoja perleisti nuosavybės teises į Turtą 
Bendrovei, o Bendrovė įsipareigoja sumokėti Klientui Turto pirkimo 
kainą bei suteikti Klientui teisę valdyti ir naudotis Turtu. Klientas taip 
pat turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka išpirkti Turtą. 

2.2. Klientui suteikiama vartojimo kredito rūšis – atgalinis lizingas (susietojo 
vartojimo kreditas). 

2.3. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo bei Klientui perleidus nuosavybės 
teises į Turtą Bendrovei (įskaitant ir Bendrovės kaip Turto savininko 
įregistravimą VĮ „Regitra“). Jeigu Specialiosiose sąlygose papildomai 
numatyta, jog turi būti pateiktos Užtikrinimo priemonės, tinkamas tokių 
Užtikrinimo priemonių pateikimas taip pat yra būtina Sutarties 
įsigaliojimo sąlyga. Nuosavybės teises į Turtą Klientas privalo perleisti 
Bendrovei per 7 kalendorines dienas po Sutarties pasirašymo. 
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2.4. Jeigu per Sutarties 2.3 p. nurodytą terminą Klientas neperleidžia 
nuosavybės teisių į Turtą Bendrovei, Sutartis laikoma neįsigaliojusia. 
Tokiu atveju Klientas privalo sumokėti Bendrovei kompensaciją, lygią 
Sutarties sudarymo mokesčiui. 

2.5. Klientui sumokėjus visus Sutartyje nustatytus Mokėjimus, Turtas 
Klientui nuosavybės teise perduodamas Sutartyje nustatyta tvarka. 

2.6. Šalys patvirtina, kad Turtas yra naudotas ir Lietuvos Respublikos 
pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 106-110 straipsnių prasme nėra 
laikomas nauju. 

3. Sutarties sudarymas 

3.1. Klientas, siekdamas sudaryti Sutartį, privalo pateikti Bendrovei 
paraišką dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo, kurioje, be kita ko, 
yra pateikiamas Kliento patvirtinimas ir (ar) sutikimas, kad Bendrovė 
gautų, naudotų ir tvarkytų Kliento asmens duomenis Sutarties 
sudarymo ir Kliento kreditingumo vertinimo tikslais. 

3.2. Įvertinusi Kliento pateiktą informaciją, taip pat registruose ir duomenų 
bazėse prieinamus duomenis apie Kliento kreditingumą, Bendrovė 
priima sprendimą dėl Sutarties sudarymo ir Kredito suteikimo. 

3.3. Bendrovei priėmus teigiamą sprendimą dėl Sutarties sudarymo, 
Bendrovė apie tai informuoja Klientą ir pateikia jam susipažinti 
Sutarties Bendrųjų sąlygų projektą. 

3.4. Klientas turi teisę derėtis dėl Sutarties sąlygų, siūlyti išbraukti, pakeisti, 
netaikyti atitinkamame projekte esančių sąlygų, įrašyti naujas sąlygas. 

3.5. Jei ši Sutartis sudaroma šeimos reikmėms, Klientas taip pat patvirtina, 
jog Kreditas pagal šią Sutartį yra būtinas šeimos poreikių tenkinimui. 
Tokiu atveju prieš Sutarties sudarymą Bendrovė turi teisę papildomai 
prašyti Kliento sutuoktinio patvirtinimo dėl Kredito naudojimo paskirties. 

3.6. Sudarius Sutartį šeimos poreikiams tenkinti, Klientas atsako solidariai 
su sutuoktiniu, t. y. abu privalo vykdyti visas šios Sutarties sąlygas tiek 
kartu, tiek atskirai. Be kita ko, sudarius šią Sutartį šeimos reikmėms: 

3.6.1. Bendrovės pranešimo išsiuntimas nors vienam iš sutuoktinių yra 
laikomas tinkamu abiejų sutuoktinių informavimu. Bet kuriam iš 
sutuoktinių gavus Bendrovės pranešimą, privaloma nedelsiant apie tai 
informuoti kitą sutuoktinį ir sudaryti jam sąlygas susipažinti su 
atitinkamu pranešimu; 

3.6.2. pranešimus ar informaciją Bendrovei abiejų sutuoktinių vardu turi teisę 
pateikti bet kuris vienas iš sutuoktinių. Bendrovė, gavusi atitinkamą 
pranešimą, dokumentus ar kitą informaciją, laikys, jog jie pateikti 
Kliento ir jo sutuoktinio vardu. Sudarant šią Sutartį Klientas patvirtina, 
jog jo sutuoktinis suteikė jam atitinkamą teisę. 

3.7. Jeigu ši Sutartį sudaroma asmeninėms reikmėms, tai reiškia, kad 
Kreditas pagal Sutartį yra suteikiamas vien Kliento asmeniniams 
poreikiams. Tokiu atveju už šios Sutarties vykdymą atsako tik Klientas. 

4. Turto pirkimas ir perdavimas Klientui 

4.1. Po šios Sutarties sudarymo, Bendrovė su Klientu sudaro Pirkimo-
pardavimo sutartį, pagal kurią Bendrovė įsigyja Kliento Turtą. 

4.2. Bendrovė gali atsisakyti įsigyti Kliento nurodytą Turtą, jeigu: 

4.2.1. Klientas nėra sumokėjęs Pradinės įmokos; 

4.2.2. Klientas nėra pateikęs Bendrovės reikalaujamų Užtikrinimo priemonių; 

4.2.3. Turtas yra areštuotas, įkeistas, išnuomotas ar kitaip perduotas 
naudotis kitiems asmenims; 

4.2.4. paaiškėja, kad Turtu negalima naudotis dėl kitų aplinkybių (pvz., dėl 
Turto vyksta ginčas teisme; Klientas nėra Turto savininkas ir kt.). 

4.3. Jeigu Pirkimo-pardavimo sutartis nesudaroma ne dėl Bendrovės kaltės 
per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo, ši Sutartis pasibaigia. 

Tokiu atveju Bendrovė turi teisę pasilikti Kliento sumokėtą Sutarties 
sudarymo mokestį. 

4.4. Po Sutarties bei Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo Bendrovė, 
vadovaudamasi Sutartyje bei Pirkimo-pardavimo sutartyje 
nustatytomis sąlygomis, suteikia Klientui teisę naudotis Turtu, 
sudarydama su Klientu Turto perdavimo-priėmimo aktą ir suteikdama 
Klientui įgaliojimus Bendrovės vardu atlikti su Turtu susijusias 
reikiamas procedūras (pvz., Turto registravimo, apdraudimo, techninės 
apžiūros atlikimo ir kt.). 

4.5. Klientui priėmus Turtą, visa Turto atsitiktinio žuvimo, sugedimo, 
nusidėvėjimo rizika pereina Klientui. 

4.6. Jeigu Klientas per Pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytą terminą 
nepriima Turto, Bendrovė turi teisę: 

4.6.1. Turto priėmimo iš Pardavėjo diena laikyti dieną, nurodytą Pirkimo-
pardavimo sutartyje; arba 

4.6.2. nedelsiant vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą, raštu apie tai 
informuodama Klientą. 

4.7. Bendrovei vienašališkai nutraukus Sutartį, kaip tai numatyta 4.6.2 p., 
Bendrovė turi teisę pasilikti Kliento jau atliktus Mokėjimus. Jeigu 
Bendrovės patirti nuostoliai viršija Kliento atliktų Mokėjimų sumą, 
Klientas įsipareigoja kompensuoti atitinkamus nuostolius. 

5. Turto pirkimo kainos sumokėjimas Klientui 

5.1. Bendrovė Turto pirkimo kainą sumoka Klientui į Kliento nurodytą banko 
sąskaitą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai yra įvykdytos visos 
žemiau nurodytos sąlygos: 

5.1.1. Turtas yra įregistruotas Bendrovės vardu (t. y. Bendrovė VĮ „Regitra“ 
yra nurodoma kaip Turto savininkas, o Klientas yra nurodomas kaip 
Turto naudotojas ir valdytojas) bei Klientas yra pateikęs Bendrovei 
Turto registracijos pažymėjimo kopiją, patvirtinančią Bendrovės, kaip 
Turto savininko, statusą; 

5.1.2. Klientas yra sumokėjęs Sutarties sudarymo mokestį; 

5.1.3. Klientas yra pateikęs Bendrovei dokumentus, patvirtinančius, jog 
Turtas yra apdraustas pagal šioje Sutartyje nustatytus reikalavimus; 

5.1.4. Klientas yra pateikęs kitas Bendrovės reikalaujamas Užtikrinimo 
priemones; 

5.1.5. yra įvykdytos bet kokios kitos Sutartyje nustatytos sąlygos. 

5.2. Klientui per 7 kalendorines dienas neįgyvendinus bet kurios iš šios 
Sutarties 5.1 p. nurodytų sąlygų, Bendrovė turi teisę vienašališkai 
nutraukti Sutartį. Tokiu atveju Klientas įsipareigoja nedelsiant, bet ne 
vėliau kaip per 5 darbo dienas, padengti bet kokius Bendrovės patirtus 
nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu, bei perregistruoti Turtą 
savo vardu (jeigu prieš tai Turtas buvo įregistruotas Bendrovės vardu). 
Klientas taip pat patvirtina, kad šia Sutartimi jis suteikia Bendrovei visus 
reikiamus įgaliojimus atlikti Turto išregistravimo veiksmus Kliento 
vardu. 

6. Naudojimasis Turtu 

6.1. Klientas, priėmęs Turtą, privalo: 

6.1.1. naudoti Turtą tik pagal techniniuose dokumentuose nustatytą paskirtį, 
laikytis nustatytų priežiūros ir naudojimo reikalavimų; 

6.1.2. laiku apmokėti visas su Turtu susijusias išlaidas ir mokesčius; 

6.1.3. savo sąskaita atlikti Turto techninę apžiūrą, einamąjį ir kapitalinį 
remontą; 

6.1.4. jeigu tai nustatyta Specialiosiose sąlygose, savo sąskaita per 3 
kalendorines dienas nuo Sutarties sudarymo Bendrovės nurodytoje 
atitinkamų paslaugų teikėjo vietoje įdiegti nuolat veikiančią globalios 
padėties nustatymo sistemą (GPS) (sistemos modelį nurodo 



 

 

Bendrovė) bei suteikti Bendrovei prieigą, leidžiančią Bendrovei 
Sutarties galiojimo laikotarpiu bet kuriuo metu patikrinti Turto buvimo 
vietą. Klientas patvirtina, jog jam suprantama, kad nurodyta GPS 
sistema naudojama kaip priemonė, siekiant suvaldyti padidintą Turto 
vagystės / dingimo / Sutarties nevykdymo riziką. Sutarties galiojimo 
laikotarpiu Bendrovė, kaip rūpestingas Turto savininkas, turi teisę kilus 
įtarimui dėl neteisėto Turto naudojimo, vagystės ar Sutarties 
nevykdymo, patikrinti Turto buvimo vietą tokiu būdu saugant teisėtus 
savo interesus. Pasibaigus šiai Sutarčiai bei Klientui įgijus nuosavybės 
teisę į Turtą Bendrovė panaikina savo prieigą prie GPS sistemos. 
Pastaruoju atveju GPS sistemos išmontavimu iš Turto savo sąskaita 
įsipareigoja pasirūpinti pats Klientas; 

6.1.5. užtikrinti, kad Turtas nebūtų išregistruotas iš registro ar sustabdytas jo 
leidimas dalyvauti viešajame eisme; 

6.1.6. praradus Turtą ar jį apgadinus, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 
kalendorines dienas raštu informuoti apie tai Bendrovę; 

6.1.7. saugoti Turto dokumentaciją, o ją praradus, nedelsiant kreiptis į 
atitinkamas institucijas (asmenis) dėl dublikato išdavimo; 

6.1.8. neparduoti, nenuomoti, neįkeisti, neišmainyti, neužstatyti, nedovanoti 
ar bet kokiu kitu būdu neperduoti Turto naudotis kitiems asmenims bei 
jo nesuvaržyti; 

6.1.9. savo sąskaita imtis priemonių išreikalauti Turtą iš svetimo neteisėto 
valdymo; 

6.1.10. Bendrovei pareikalavus, nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 2 darbo 
dienas sudaryti sąlygas apžiūrėti Turtą; 

6.1.11. savo sąskaita dalyvauti sprendžiant su Turtu susijusius ginčus (pvz., 
bylos vedimas teisme, atstovavimas teisme ir pan.); 

6.1.12. Sutartyje ar teisės aktuose numatytais atvejais Bendrovei 
pareikalavus, taip pat Sutarčiai pasibaigus (jeigu Klientas 
nepasinaudoja teise išpirkti Turtą), Klientas privalo nedelsdamas, 
tačiau ne vėliau kaip per 2 darbo dienas perduoti Bendrovei Turtą, 
pristatydamas jį į Bendrovės nurodytą vietą. Perduotas Turtas negali 
būti blogesnės būklės nei buvo iki Sutarties sudarymo, išskyrus 
įprastinį Turto nusidėvėjimą; 

6.1.13. elgtis kaip rūpestingas, apdairus ir atsakingas Turto šeimininkas. 

6.2. Klientas, gavęs Bendrovės išankstinį rašytinį sutikimą, turi teisę: 

6.2.1. subnuomoti (sublizinguoti) Turtą ar leisti juo naudotis neatlygintinai 
pagal iš anksto su Bendrove suderintas sąlygas; 

6.2.2. Turtą įregistruoti ne Lietuvos Respublikos registre; 

6.2.3. savo sąskaitą padaryti Turto pakeitimus ir (ar) pagerinimus. Bendrovės 
sutikimas nėra būtinas, jeigu atitinkami pagerinimai nekenkia Turto 
būklei ir gali būti atskiriami nuo Turto nepadarius jam žalos. 

6.3. Klientui nevykdant kurios nors iš šios Sutarties 6.1-6.2 p. nustatytų 
sąlygų, Bendrovė turi teisę reikalauti Klientą sumokėti Bendrovei 0,5 
proc. nuo Turto vertės, tačiau ne mažiau kaip 300 eurų dydžio baudą. 

7. Turto draudimas 

7.1. Jei tai numatyta specialiosiose sąlygose, Klientas privalo apdrausti 
Turtą Bendrovei priimtinoje draudimo įmonėje. Turtas privalo būti 
apdraustas Bendrovei priimtinomis sąlygomis, įskaitant, bet 
neapsiribojant: 

7.1.1. Turto draudimo suma turi būti ne mažesnė nei Turto rinkos vertė; 

7.1.2. Turtas turi būti nepertraukiamai draudžiamas nuo jo perdavimo Klientui 
dienos iki Sutarties pabaigos; 

7.1.3. Turto draudimas turi apimti visą jo eksploatavimo teritoriją (t. y., jeigu 
Turtu planuojama naudotis už Lietuvos Respublikos ribų, Turtas 
draudimas turi apimti atitinkamų užsienio valstybių teritoriją); 

7.1.4. Turtas turi būti draudžiamas kasko draudimu nuo gaisro, sprogimo, 
gamtinių jėgų, vagystės, eismo įvykių, trečiųjų asmenų neteisėtos 
veikos; 

7.1.5. draudimo išmokos gavėjas visais atvejais turi būti Bendrovė. 

7.2. Klientas privalo užtikrinti, kad Turto draudimo apsauga įsigaliotų 
nedelsiant nuo to momento, kuomet Turtas yra įregistruojamas 
Bendrovės nuosavybėn. Klientas taip pat privalo nedelsiant pateikti 
Bendrovei Turto draudimo poliso kopiją. 

7.3. Klientas įsipareigoja laiku mokėti visas Turto draudimo įmokas. 

7.4. Įvykus draudžiamajam įvykiui, Klientas įsipareigoja nedelsdamas 
pranešti apie tai policijai ar kitai kompetentingai institucijai ir per 3 
kalendorines dienas apie tai raštu informuoti Bendrovę. 

7.5. Tuo atveju, jeigu Turtas yra pavagiamas, prarandamas ar 
neremontuotinai sugadinamas, gauta draudimo išmoka yra 
padengiamos visos Turto išpirkimo įmokos, visi Klientui priskaičiuoti 
Mokėjimai bei visos kitos su draudžiamuoju įvykiu susijusios 
Bendrovės išlaidos. Likusias draudimo išmokos lėšas (jeigu tokių lieka) 
Bendrovė perduoda Klientui. Jeigu draudimo išmokos nepakanka 
visiems pagal Sutartį Klientui priskaičiuotiems Mokėjimams padengti, 
atitinkamą skirtumą privalo padengti Klientas. Klientui padengus visus 
pagal Sutartį mokėtinus Mokėjimus, Sutartis pasibaigia. 

7.6. Jeigu Turtas (jo dalis) sunaikinamas, žūsta, dingsta ar sugadinamas, o 
Turto draudikas nemoka draudimo išmokos arba jos nepakanka 
visiems pagal Sutartį mokėtiniems Mokėjimams padengti, Klientas 
privalo Bendrovės pasirinkimu per jos nustatyt terminą sumokėti visus 
tokius nepadengtus Mokėjimus arba savo sąskaita suremontuoti Turtą 
(jei Turtas remontuotinas) ar kitaip atstatyti jo būklę į tokią, kokios jis 
turi būti pagal Sutartį, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą. 

7.7. Visą Sutarties galiojimo laikotarpį Turtas taip pat turi būti apdraustas 
transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju 
draudimu. Šio draudimo įsigaliojimui bei draudimo poliso pateikimui 
Bendrovei taip pat taikomas Sutarties 7.2 p. nustatytas reikalavimas. 

7.8. Klientas Sutarties galiojimo laikotarpiu neturi teisės kreiptis į Turto 
draudiką su prašymu atidėti Turto draudimo įmokas. 

7.9. Sutartis laikoma neatšaukiamu Kliento sutikimu Bendrovei gauti iš 
Turto draudikų visą reikiamą informaciją apie Turto draudimą ir Turto 
draudimo sutarčių sąlygų vykdymą. 

7.10. Klientui nevykdant kurio nors iš šios Sutarties 7.1-7.8 p. numatytų 
įsipareigojimų, Bendrovė turi teisę savo sąskaita apdrausti Turtą, o 
Klientas įsipareigoja padengti Bendrovei bet kokias draudimo sutarčių 
sudarymo išlaidas bei mokėti visas Turto draudimo įmokas. Be kita ko, 
pažeidus minėtus reikalavimus, Bendrovė turi teisę reikalauti Klientą 
sumokėti Bendrovei 500 eurų dydžio baudą. 

8. Bendros vartojimo kredito kainos apskaičiavimo tvarka 

8.1. Į Bendrą vartojimo kredito kainą įskaičiuojamos visos išlaidos, įskaitant 
palūkanas, komisinius mokesčius ir bet kuriuos kitus su Sutartimi 
susijusius mokesčius (pvz., Sutarties sudarymo mokestis ir kiti su 
Sutarties sudarymu, vykdymu, pakeitimu, nutraukimu susiję 
mokesčiai), kuriuos Klientas turi sumokėti ir kurie yra žinomi Bendrovei, 
išskyrus atlyginimą notarui. 

8.2. Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma apskaičiuojama pagal 
Lietuvos banko patvirtintas taisykles ir remiantis prielaidomis, kad 
Sutartis galios sutartą laikotarpį, Šalys tinkamai ir laiku vykdys savo 
įsipareigojimus, o Palūkanų norma ir kitos išlaidos išliks nepakitusios 
iki pat Sutarties galiojimo pabaigos. 

9. Mokėjimai pagal Sutartį 

9.1. Mokėjimų grafiką Bendrovė Klientui pateikia kaip priedą prie Atgalinio 
lizingo sutarties. 



 

 

9.2. Mokėjimų grafike yra nurodomos kiekvieną mėnesį mokama Turto 
kainos dalis bei Palūkanos, taip pat visi kiti taikytini Mokėjimai (pvz., 
Sutarties administravimo mokestis, Sutarties sudarymo mokestis ir 
kt.). Mokėjimai turi būti atliekami ta pačia valiuta, kuria buvo išmokėtas 
vartojimo kreditas. 

9.3. Mokėjimai pagal Sutartį pradedami mokėti nuo po pirkimo kainos 
sumokėjimo Pardavėjui dienos esančios artimiausios mokėjimo dienos 
pagal Mokėjimo grafiką, jeigu Mokėjimų grafike Šalys nesusitarė kitaip. 
Jei Šalims pasirašius Turto priėmimo-perdavimo aktą, tai yra 
reikalinga, Lizingo davėjas gali vienašaliu sprendimu pateikti Lizingo 
gavėjui atnaujintą Mokėjimų grafiką, kuriame patikslinami Lizingo 
mokėjimų mokėjimo dienos ir toks grafikas Šalims galioja be Šalių 
parašų. Patikslintą Mokėjimo grafiką Lizingo davėjas pateikia Lizingo 
gavėjui nedelsiant po Pirkimo kainos apmokėjimo Pardavėjui dienos, 
tačiau ne vėliau kaip iki artimiausios Turto išpirkimo įmokos mokėjimo 
dienos pabaigos. 

9.4. Jei pagal Sutartį taikomos Kintamos palūkanos, Kintama palūkanų 
normos dalis pirmą kartą nustatoma Sutarties pasirašymo dieną, imant 
paskutinio prieš Sutarties pasirašymo dieną buvusio kalendorinio metų 
pusmečio paskutinę dieną buvusią Kintamą palūkanų normos dalį. 
Vėliau Kintama palūkanų normos dalis nustatoma imant paskutinę 
buvusio palūkanų periodo dieną buvusią atitinkamo laikotarpio 
EURIBOR normą. Apie pakeistą Kintamą palūkanų normos dalį ir 
nustatytą Palūkanų įmokų dydį Lizingo davėjas praneša Lizingo gavėjui 
išsiųsdamas pakeistus Mokėjimo grafikus Specialiosiose sąlygose 
nurodytu Lizingo gavėjo elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip likus 
5 (penkioms) kalendorinėms dienoms iki artimiausio Mokėjimo termino 
arba minėta informacija apie pakeistą Kintamą palūkanų normos dalį 
pateikiama Lizingo davėjo išrašytose sąskaitose Lizingo gavėjui. Šalys 
susitaria, kad šiame Sutarties punkte nurodyti pakeisti Mokėjimo 
grafikai sudaromi Lizingo davėjo vienašališkai ir Šalims galioja be jų 
parašų. 

9.5. Skaičiuojant Mokėjimus yra laikoma, kad mėnuo turi 30 kalendorinių 
dienų, o metai – 360 kalendorinių dienų. 

9.6. Jeigu Sutartyje nustatyta Mokėjimo įvykdymo data tenka ne darbo 
dienai, tokio Mokėjimo įvykdymo terminu yra po jos einanti artimiausia 
darbo diena. 

9.7. Kliento mokėjimas laikomas gautu šio mokėjimo apskaitymo 
Specialiosiose sąlygose nurodytoje Bendrovės banko sąskaitoje 
momentu.  

9.8. Mokėdamas bet kurį su Sutartimi susijusį Mokėjimą pavedimu Klientas 
privalo kaip mokėjimo pavedimo paskirtį nurodyti Sutarties numerį 
(priešingu atveju Bendrovė turi teisę tokį mokėjimą laikyti negautu tol, 
kol šis nebus identifikuotas, arba užskaityti jį savo nuožiūra parinktai su 
Klientu susijusiai mokėjimo paskirčiai). 

9.9. Jei Sutarties galiojimo metu įsigalioja nauji Bendrovei taikytini 
mokesčiai ar rinkliavos arba dėl nuo Bendrovės nepriklausančių 
aplinkybių Bendrovės veikla (ar Kliento atliekami Mokėjimai) yra 
apmokestinama papildomais mokesčiais, Bendrovė turi teisę 
atitinkamai padidinti arba sumažinti Mokėjimus. 

9.10. Klientas, praleidęs Mokėjimų terminus, privalo už kiekvieną termino 
praleidimo dieną mokėti Bendrovei 0,05 procento dydžio delspinigius 
nuo sumos, kurios mokėjimo terminas praleistas. 

9.11. Klientui ilgiau nei 14 kalendorinių dienų vėluojant atlikti Bendrovei iš 
Sutarties kylančius Mokėjimus, Bendrovė turi teisę be atskiro 
išankstinio pranešimo perimti iš Kliento Turtą ir laikyti jį Bendrovės 
žinioje iki kol Klientas padengs bet kokius pradelstus Mokėjimus pagal 
Sutartį. Klientui delsiant atsiskaityti su Bendrove, pastaroji taip pat turi 
teisę šios Sutarties nustatyta tvarka nutraukti Sutartį. 

9.12. Bendrovė, gavusi iš Kliento mažesnę sumą nei visa jo pagal Sutartį 
mokėtina suma, iš gautos sumos nepriklausomai nuo Kliento nurodytos 
mokėjimo paskirties, turi teisę paskirstyti gautas sumas tokia tvarka: 
pirmąja eile - Sutarties sudarymo mokestis; antrąja eile - Sutarties 
administravimo mokestis; trečiąja eile - Palūkanos; ketvirtąja eile - 

Turto išpirkimo įmokos; penktąja eile - netesybos; šeštąja eile - išlaidos. 
Bet kokiu atveju Bendrovė turi teisę pirmiausia įskaityti pradelstus 
mokėjimus ir tik po to iš Kliento gautomis lėšomis dengti einamuosius 
mokėjimus. 

9.13. Jeigu Klientas turi įsiskolinimų ir pagal kitas su Bendrove sudarytas 
sutartis bei Bendrovė iš Kliento (ar draudimo bendrovės draudimo 
išmokos atveju) gauna mažesnę sumą nei visa Kliento Bendrovei pagal 
tokias sutartis mokėtina suma, Bendrovė turi teisę savo nuožiūra 
paskirstyti kokie įsiskolinimai ir pagal kokias sutartis yra dengiami 
pirmiausiai. 

9.14. Praleidus Mokėjimų vykdymo terminus Klientui gali kilti šios neigiamos 
pasekmės: 

9.14.1. Klientas privalės mokėti Sutartyje nustatytas netesybas ir teisės 
aktuose nustatyto dydžio procesines palūkanas nuo laiku nesumokėtos 
sumos; 

9.14.2. informacija apie netinkamą prievolių vykdymą gali būti perduota 
tretiesiems asmenims (pvz., UAB „Creditinfo Lietuva“); 

9.14.3. Sutartis gali būti nutraukta ir Klientas gali prarasti ne tik jau sumokėtus 
Mokėjimus, bet ir teises į Turtą; 

9.14.4. gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas, dėl ko gali būti 
areštuotas turtas bei gali atsirasti pareiga padengti teismo išlaidas, 
advokato išlaidas, antstolio išlaidas ir kt.; 

9.14.5. dėl blogos kreditavimo istorijos, atsiradusios dėl netinkamo 
įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo, Klientui gali pasunkėti galimybės 
skolintis ateityje; 

9.14.6. gali būti pritaikytos kitos Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės 
aktuose numatytos pažeistų teisių teisinės gynimo priemones. 

9.15. Jei Sutarties galiojimo laikotarpiu Lizingo gavėjas kreipiasi į Lizingo 
davėją su prašymu pakeisti Sutarties sąlygas, (įskaitant sąlygas dėl 
Lizingo mokėjimų), išduoti papildomus dokumentus (įgaliojimus, 
sutikimus, leidimus subnuomai, išvykimui į užsienį ar kt.) ar jų kopijas 
ir Lizingo davėjas sutinka su tokiu Lizingo gavėjo prašymu, Lizingo 
gavėjas už atliekamus Sutarties sąlygų pakeitimus ar išduodamus 
dokumentus ar jų kopijas privalo sumokėti Lizingo davėjui pagal Lizingo 
davėjo patvirtintus paslaugų įkainius, kurie yra nurodyti Lizingo davėjo 
Paslaugų kainoraštyje, skelbiamame adresu www.smefinance.lt. 

10. Turto išpirkimas prieš terminą 

10.1. Klientas turi teisę išpirkti Turtą arba padengti dalį neišpirktos Turto 
vertės anksčiau Sutartyje numatyto termino, jeigu įvykdomos visos šios 
sąlygos: 

10.1.1. Klientas raštu apie tai praneša Bendrovei prieš 30 kalendorinių dienų. 
Pranešime turi būti nurodytas Sutarties numeris, numatoma Turto 
išpirkimo (dalinio dengimo) data bei suma. Pranešimo forma skelbiama 
Bendrovės interneto tinklapyje www.smefinance.eu; ir  

10.1.2. išankstinio Turto išpirkimo (dalinio dengimo) mokėjimas atliekamas 
Kliento pateiktame prašyme nurodytą dieną.  

10.2. Jeigu anksčiau nustatyto termino grąžinama Turto išpirkimo (dalinio 
dengimo) suma viršija 2320 EUR per bet kurį dvylikos mėnesių 
laikotarpį, Bendrovė turi teisę reikalauti, kad Klientas papildomai 
sumokėtų kompensaciją, kurios dydis lygus: 

10.2.1. 1 procentui nuo anksčiau termino grąžinamos Turto išpirkimo (dalinio 
dengimo) sumos, kai laikotarpis nuo Turto išpirkimo (dalinio dengimo) 
anksčiau nustatytos termino datos iki sutartos Turto išpirkimo 
laikotarpio pabaigos datos yra ilgesnis kaip dvylika mėnesių; 

10.2.2. 0,5 procento nuo anksčiau termino grąžinamos Turto išpirkimo (dalinio 
dengimo) sumos, kai laikotarpis nuo Turto išpirkimo (dalinio dengimo) 
anksčiau nustatytos termino datos iki sutartos Turto išpirkimo 
laikotarpio pabaigos datos yra trumpesnis kaip dvylika mėnesių; 

http://www.smefinance.lt/
http://www.smefinance.eu/


 

 

10.2.3. jeigu ši aukščiau nurodyta kompensacija yra didesnė nei priskaičiuotų 
Palūkanų suma, kurią Klientas turėjo sumokėti įprastai vykdydamas šią 
Sutartį iki jos pabaigos dienos, tuomet mokėtinos kompensacijos dydis 
lygus iki šios Sutarties pabaigos dienos apskaičiuotai Palūkanų sumai. 

10.3. Jeigu Klientas pareiškia ketinimą išpirkti Turtą arba padengti dalį 
neišpirktos Turto vertė šios Sutarties 10.1 p. nustatyta tvarka, Klientui 
yra sumažinama Bendra vartojimo kredito kaina. Bendra vartojimo 
kredito kaina nėra mažinama Kliento jau atliktų Mokėjimų atžvilgiu. 
Klientui šios Sutarties nustatyta tvarka tinkamai padengus dalį 
neišpirktos Turto vertės anksčiau Sutartyje numatyto termino, 
Bendrovė atnaujina Mokėjimų grafiką ir pateikia jį Klientui. 

10.4. Tuo atveju, jeigu klientas Bendrovės neinformuoja apie planuojamą 
suteikto vartojimo kredito pilną arba dalinį padengimą bei perveda 
Bendrovei didesnę nei mokėjimų grafike nurodytą sumą, Bendrovė 
atitinkamą mokėjimą naudoja tolimesniems mokėjimams pagal grafiką 
padengti. 

11. Sutarties nutraukimas 

11.1. Bendrovė turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl Kliento finansinių 
įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, kai yra tenkinamos 
visos šios sąlygos: 

11.1.1. Klientas ilgiau nei 1 mėnesį vėluoja atlikti bet kokius Mokėjimus, kurių 
bendra suma yra didesnė kaip 10 procentų neišpirktos Turto vertės, 
arba Klientas ilgiau nei 3 mėnesius vėluoja atlikti bet kokius Mokėjimus, 
nepriklausomai nuo jų dydžio; ir 

11.1.2. Klientas buvo rašytiniu Bendrovės pranešimus informuotas apie 
pradelstą mokėjimą bei per 14 dienų nuo papildomo Bendrovės 
rašytinio pareikalavimo įteikimo Klientui dienos nepadengė pradelsto 
Mokėjimo. 

11.2. Bendrovė taip pat turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl kitų 
Kliento įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo apie tai ne 
vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas pranešusi Klientui jei įvyksta 
bet kuri iš toliau nurodytų aplinkybių ir per minėtą 7 kalendorinių ienų 
terminą atitinkamos aplinkybės nėra pašalinamos (ar jų objektyviai 
neįmanoma pašalinti): 

11.2.1. Klientas pažeidžia bet kurią iš šios Sutarties 6.1-6.2, 7.1-7.8 p. 
nustatytų sąlygų; 

11.2.2. paaiškėja, kad bent vienas iš Sutarties 13 p. numatytų Kliento 
patvirtinimų yra neteisingas. 

11.2.3. atsiranda kiti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti pagrindai. 

11.3. Jeigu Bendrovė vienašališkai nutraukia Sutartį, Klientas ne vėliau kaip 
per 7 kalendorines dienas privalo sumokėti Bendrovei visas pagal 
Sutartį priklausančias pinigų sumas (įskaitant, bet neapsiribojant, 
neišmokėtas Turto išpirkimo įmokas bei kitus Bendrovės patirtus 
nuostolius ir (ar) pagal Sutartį taikytinus mokėjimus (pvz., Palūkanas, 
netesybas ar kt.)) ir, jeigu Klientas nepasinaudoja savo teise įsigyti 
Turtą, privalo nedelsdamas perduoti Turtą Bendrovei ar jo įgaliotam 
asmeniui. 

11.4. Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai ne vėliau kaip 
prieš 7 kalendorines dienas informavęs Bendrovę, jei įvyksta bet kuri iš 
toliau nurodytų aplinkybių ir per minėtą terminą atitinkamos aplinkybės 
nėra pašalinamos (ar jų objektyviai neįmanoma pašalinti): 

11.4.1. Bendrovė nepagrįstai ir neteisėtai nesumoka Turto pirkimo kainos 
ilgiau nei 30 kalendorinių dienų po Pirkimo-pardavimo sutarties 
sudarymo; 

11.4.2. Bendrovė ne dėl Kliento kaltės neperduoda Turto valdyti ir naudoti 
Klientui arba trukdo ar nepagrįstai apsunkina Kliento naudojimąsi Turtu 
bei per 30 kalendorinių dienų terminą po Kliento pateikto reikalavimo 
pašalinti atitinkamus pažeidimus, jų nepašalina; 

11.4.3. Bendrovė nevykdo kitų Sutartyje įtvirtintų įsipareigojimų ir tai yra 
esminis Sutarties pažeidimas. 

11.5. Sutartis laikoma nutraukta kai nuo nutraukiančios Sutartį Šalies 
rašytinio pranešimo pateikimo kitai Šaliai dienos praėjo 7 kalendorinių 
dienų terminas. 

11.6. Sutarties nutraukimas neturi įtakos Sutarties sąlygų, 
reglamentuojančių konfidencialumą, atsakomybę, taikytiną teisę ir 
ginčų sprendimą, galiojimui, o taip pat ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, 
jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties 
pasibaigimo. 

12. Kliento teisė atsisakyti Sutarties 

12.1. Kliento teisė atsisakyti Sutarties per 14 dienų nuo Sutarties 
sudarymo dienos 

12.1.1. Klientas turi teisę atsisakyti Sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo jos 
sudarymo (t. y. Šalių pasirašymo) dienos. Apie Sutarties atsisakymą 
Klientas turi raštu pranešti Bendrovei, Bendrovės svetainėje [...] 
užpildydamas ir pateikdamas tam skirtą formą arba išsiųsdamas 
pranešimą Bendrovei paštu, adresu [...]. Pranešime turi būti nurodytas 
Sutarties numeris ir kredito grąžinimo data, kuri negali būti vėlesnė nei 
30-ta diena nuo pranešimo išsiuntimo dienos. 

12.1.2. Tuo atveju, jeigu Bendrovė jau yra išmokėjusi vartojimo kreditą, 
Klientas, pasinaudojęs Sutarties 12.1.1 p. numatyta teise atsisakyti 
Sutarties, privalo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pranešimo išsiuntimo 
Bendrovei dienos grąžinti: 

12.1.2.1. Klientui Bendrovės suteiktą vartojimo kreditą; 

12.1.2.2. Palūkanas, susikaupusias nuo dienos, kurią buvo išmokėtas 
vartojimo kreditas iki vartojimo kredito grąžinimo dienos; 

12.1.2.3. visus kitus mokesčius, kuriuos Bendrovė sumokėjo viešojo 
administravimo įstaigoms ir kurių Bendrovė negali susigrąžinti. 

12.1.3. Praėjus 14 kalendorinių dienų terminui nuo Sutarties pasirašymo, 
Klientas nebeturi teisės atsisakyti Sutarties. 

12.1.4. Jeigu Klientas pranešimą išsiunčia iki Sutarties atsisakymo termino 
pabaigos, laikoma, kad 14 dienų terminas atsisakyti Sutarties nėra 
praleistas, nepaisant to, jeigu Bendrovė atitinkamą pranešimą faktiškai 
gauna vėliau. 

12.1.5. Klientui atsisakius Sutarties, Bendrovė grąžina Klientui iš jo gautą 
Pradine įmoką ir bet kokius kitus Kliento atliktus Mokėjimus, išskyrus 
tuos, kurie yra nurodyti šios Sutarties 12.1.2.1-12.1.2.3 punktuose. 

12.1.6. Kliento pranešimas dėl Sutarties atsisakymo yra neatšaukiamas. 

12.2. Kliento teisė atsisakyti Sutarties per 2 dienas nuo vartojimo 
kredito išmokėjimo dienos 

12.2.1. Klientas turi teisę atsisakyti Sutarties per dvi kalendorines dienas nuo 
kredito pagal Sutartį išmokėjimo dienos bei grąžinti Bendrovei visą 
Klientui išmokėtą kredito sumą, nemokėdamas Palūkanų ir jokių kitų 
Mokėjimų, Bendrovės patirtų išlaidų ar kompensacijų Bendrovei. 

12.2.2. Klientas, norėdamas pasinaudoti 12.2.1 p. numatyta teise, ne vėliau 
kaip per 2 kalendorines dienas nuo kredito pagal Sutartį išmokėjimo 
dienos raštu praneša apie ketinimą atsisakyti Sutarties Bendrovei ir per 
tą patį terminą grąžina Bendrovės Klientui suteiktą kredito sumą. 

12.2.3. Kliento pranešimas dėl Sutarties atsisakymo yra neatšaukiamas. 

12.3. Sutarties 12.1-12.2 p. numatytos galimybės atsisakyti Sutarties 
netaikomos tuo atveju, jeigu pagal Sutartį suteikto vartojimo kredito 
suma viršija 75 000 Eur. 

13. Kliento patvirtinimai ir garantijos 

13.1. Klientas patvirtina ir garantuoja, kad: 

13.1.1. Klientas turi teisę sudaryti ir vykdyti Sutartį; 



 

 

13.1.2. Sutarties sudarymas neprieštarauja teisės aktams, teismo ar arbitražo 
sprendimams, Kliento sudarytoms sutartims; 

13.1.3. Klientas nėra pateikęs prašymo neleisti sudaryti vartojimo kredito 
sutarčių; 

13.1.4. Klientas Bendrovei pateikė teisingą, galiojančią ir išsamią informaciją, 
įskaitant ir informaciją apie visus šeimos finansinius įsipareigojimus; 

13.1.5. Klientas neturi jokių Bendrovei neatskleistų ir (ar) Bendrovei nežinomų 
įsipareigojimų, kurie turi skolinimosi ar skolinimo pobūdį, taip pat 
įsipareigojimų pagal sandorius, kuriais užtikrinamas prievolių 
įvykdymas; 

13.1.6. po kreipimosi į Bendrovę dėl Sutarties sudarymo neatsirado jokių 
aplinkybių, galinčių turėti neigiamą įtaką Kliento galimybėms gauti 
finansavimą (pvz., sumažėjusios Kliento pajamos, išaugęs Kliento 
finansinių įsipareigojimų dydis ir pan.); 

13.1.7. Klientui buvo suteiktas pakankamas terminas susipažinti su Sutarties 
sąlygomis; 

13.1.8. Klientas tinkamai susipažino su Sutarties sąlygomis, Bendrovės 
įkainiais bei sutinka su jais; 

13.1.9. Klientui buvo suteikta visa jam reikalinga informacija bei konsultacijos 
dėl Sutarties, Sutartimi suteikiamo vartojimo kredito ypatybių, Sutarties 
galimo poveikio Klientui; 

13.1.10. Klientas sprendimą sudaryti Sutartį priėmė tinkamai įvertinęs savo 
galimybes, savo ir šeimos poreikius bei suprasdamas Mokėjimų 
terminų praleidimo neigiamas pasekmes; 

13.1.11. Klientas gavo Bendrųjų sąlygų, Specialiųjų sąlygų bei Mokėjimų 
grafiko egzempliorių; 

14. Kiti Kliento įsipareigojimai 

14.1. Klientas šia Sutartimi, be kita ko, įsipareigoja: 

14.1.1. pablogėjus Kliento ar Kliento šeimos finansinei būklei ar atsiradus kitų 
svarbių aplinkybių, galinčių turėti neigiamos įtakos šios Sutarties 
vykdymui, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių 
atsiradimo dienos informuoti Bendrovę; 

14.1.2. Bendrovei pareikalavus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikti 
dokumentus apie savo pajamas, taip pat kitus dokumentus apie šioje 
Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą; 

14.1.3. Klientui pasikreipus į teismą dėl bankroto bylos jam iškėlimo, mirus 
(pasibaigus) Kliento prievolių vykdymą užtikrinusiam asmeniui, ne 
vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos 
informuoti Bendrovę; 

14.1.4. neinformavęs Bendrovės, neprisiimti jokių įsipareigojimų, kurie turi 
skolinimosi ar skolinimo pobūdį ir kurių suma ar vertė lygi arba viršija 
10 procentų pagal šią Sutartį suteikto kredito; taip pat neprisiimti 
atitinkamą sumą viršijančių įsipareigojimų pagal garantijų, laidavimų, 
įkeitimo (hipotekos) ar kitus sandorius, kuriais užtikrinamas prievolės 
įvykdymas; 

14.1.5. mokėti Bendrovei už suteiktas paslaugas pagal jų suteikimo metu 
galiojančius Bendrovės įkainius, kuriuos Bendrovė turi teisę bet kada 
vienašališkai nustatyti bei keisti, ir su kuriais Klientas gali susipažinti 
Bendrovės interneto svetainėje www.smefinance.eu bei Bendrovės 
paslaugų teikimo vietose. 

15. Sutarties keitimas 

15.1. Ši Sutartis gali būti keičiama ar pildoma Kliento ir Bendrovės rašytiniu 
sutarimu. 

15.2. Tam tikrais atvejais esant svarbioms priežastims (pvz., pasikeitus 
teisės aktams, keičiantis Bendrovės paslaugų funkcionalumui, 
keičiantis ekonominėms aplinkybėms ir pan.) ir jeigu tai nepažeidžia 

Kliento teisių ir teisėtų interesų, Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti 
Sutarties sąlygas. Aiškumo dėlei, pažymėtina, kad Bendrovė neturi 
teisės vienašališkai keisti esminių Sutarties sąlygų, tokių kaip pagal 
Sutartį suteikiama kredito suma, Palūkanų ar kitų mokėtinų mokesčių 
dydis, Turto išpirkimo laikotarpis ir pan. Apie keičiamas Sutarties 
sąlygas Bendrovė raštu informuoja Klientą ne vėliau kaip likus 30 
kalendorinių dienų iki numatytų pakeitimų įsigaliojimo dienos. Jei iki 
pakeitimų įsigaliojimo dienos Klientas Bendrovei nepraneša apie savo 
nesutikimą, Bendrovė laiko, kad Klientas su pakeitimais sutinka. 
Klientui nesutinkant su pakeitimais, Klientas turi teisę iki atitinkamo 
termino pabaigos nemokamai grąžinti pagal Sutartį suteiktą kreditą 
anksčiau termino bei perduoti Turtą Bendrovei ir tokiu būdu nutrauki 
šią Sutartį. 

16. Sutarties pabaiga 

16.1. Ši Sutartis pasibaigia šiais atvejais: 

16.1.1. Klientui Sutartyje nustatyta tvarka sumokėjus Bendrovei visas Turto 
išpirkimo įmokas ir visus kitus Mokėjimus bei įvykdžius visas kitas 
prievoles pagal Sutartį; 

16.1.2. Klientui Sutartyje nustatyta tvarka anksčiau termino išpirkus Turtą; 

16.1.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais. 

16.2. Jeigu Sutartis pasibaigia šios Sutarties 16.1.1-16.1.2 p. numatytais 
atvejais (taip pat ir Sutarties 7.6 p. numatytu atveju, jei po draudžiamojo 
įvykio yra likusios Turto liekanos), Klientui pereina Turto nuosavybės 
teisė kartu su visomis su Turtu susijusiomis prievolėmis. Atitinkamas 
Turto nuosavybės teisės perdavimas įforminamas Turto perdavimo-
priėmimo Kliento nuosavybėn aktu. 

16.3. Šios Sutarties 16.2 p. nustatytu atveju Klientas privalo nedelsiant savo 
sąskaita išregistruoti Bendrovę kaip Turto savininką. Laiku neįvykdžius 
šio įsipareigojimo Klientas privalo kompensuoti bet kokius Bendrovės 
patirtus nuostolius, susijusius Turto nuosavybės teise (pvz., Bendrovei, 
kaip Turto savininkui, priskaičiuotus mokesčius, rinkliavas, baudas ir 
pan.). 

17. Atsakomybė 

17.1. Šalis, kuri nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje numatytas prievoles, 
privalo padengti visus dėl to susidariusius kitos Šalies nuostolius. 

17.2. Šalis yra atleidžiama nuo atsakomybės, jeigu savo prievolių negali 
vykdyti dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Jeigu 
nenugalimos jėgos aplinkybės išlieka ilgiau nei 2 mėnesius, bet kuri iš 
Šalių turi teisę nutraukti Sutartį. Nutraukus Sutartį, Klientas privalo per 
15 dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos sumokėti Bendrovei visas 
nepadengtas Turto išpirkimo įmokas ir visus kitus iki Sutarties 
nutraukimo dienos priskaičiuotus Mokėjimus, įskaitant ir Sutarties 
sudarymo mokestį, jei šis mokestis buvo išdėstytas periodinėmis 
įmokomis. 

18. Ginčų nagrinėjimo tvarka 

18.1. Klientui manant, kad Bendrovė pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, 
susijusius su šia Sutartimi, Klientas turi teisę kreiptis į Bendrovę, 
Lietuvos banką arba į teismą. 

18.2. Su Sutartimi susijusių Kliento ir Bendrovė ginčų neteisminio sprendimo 
subjektas – Lietuvos bankas (adresas Žalgirio g. 90, Vilnius, tinklapis 
internete www.lb.lt). Prieš kreipdamasis į Lietuvos banką Klientas 
pirmiausia turi per 3 mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinojo arba 
turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą, raštu 
kreiptis į Bendrovę, nurodydamas savo reikalavimą bei ginčo 
aplinkybes. Bendrovė Kliento skundą išnagrinėja neatlygintinai ir 
atsakymą Klientui pateikia per 15 darbo dienų nuo kreipimosi gavimo 
dienos, išskyrus kai teisės aktai nustato kitaip. Detali informacija apie 
Klientų skundų nagrinėjimą Bendrovėje pateikiama Bendrovės 
patvirtintoje Klientų skundų nagrinėjimo tvarkoje. Jeigu Bendrovė 
netenkina Kliento reikalavimo arba Klientas laiku negauna Bendrovės 
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sprendimo, Klientas turi teisę per 1 metus nuo kreipimosi į Bendrovę 
dienos kreiptis į Lietuvos banką dėl ginčo sprendimo neteismine tvarka. 
Kliento kreipimasis į Lietuvos banką neatima iš jo teisės kreiptis į 
teismą. 

18.3. Klientas turi teisę kreiptis į teismą pagal savo gyvenamąją vietą. 
Bendrovė turi teisę savo nuožiūra kreiptis į teismą pagal Kliento 
gyvenamąją vietą arba pagal Bendrovės buveinės vietą. 

19. Konfidencialumas 

19.1. Sutarties sąlygos ir informacija, gauta vykdant Sutartį yra konfidenciali 
informacija. Šios informacijos negalima atskleisti tretiesiems asmenims 
be kitos Šalies sutikimo, išskyrus Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos 
įstatymuose numatytus atvejus. 

19.2. Konfidencialios informacijos atskleidimas galimas tik tuo atveju, jeigu 
atitinkama informacija pateikiama: 

19.2.1. audito įmonei, atliekančiai Bendrovės veiklos ar finansinių ataskaitų 
auditą; 

19.2.2. Bendrovės akcininkui, kuriam priklauso daugiau kaip pusė visų 
Bendrovės akcijų, su juo arba su Bendrove susijusioms įmonėms; 

19.2.3. Pardavėjui ir asmenims, užtikrinusiems Kliento prievolių pagal Sutartį 
įvykdymą; 

19.2.4. advokatams, kurie teikia teisines paslaugas bet kuriai iš Šalių; 

19.2.5. kitais atvejais, kai tai yra būtina Sutarties sudarymui ir (ar) jos vykdymui 
arba teisės aktuose nustatytais atvejais. 

20. Asmens duomenų apsauga 

20.1. Bendrovė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Bendrovės 
patvirtinta Privatumo politika, su kuria galima susipažinti Bendrovės 
interneto svetainėje. Bendrovė turi teisę perduoti asmens duomenis 
tretiesiems asmenims Sutartyje ir Privatumo politikoje numatytais 
atvejais bei tvarka. 

21. Baigiamosios nuostatos 

21.1. Visa korespondencija tarp šalių yra įteikiama pasirašytinai, siunčiama 
paštu ir (ar) elektroniniu paštu Šalių nurodytais adresais. Šalys taip pat 
gali siųsti pranešimus viena kitai per savitarnos sistemą, o Bendrovė ir 
SMS žinutėmis. Korespondencija, įteikta pasirašytinai, laikoma gauta 
tą pačią dieną. Paštu išsiųsta korespondencija laikoma gauta 5 
kalendorinę dieną nuo jos išsiuntimo dienos. Elektroniniu paštu ar per 
savitarnos sistemą išsiųsta korespondencija laikoma gauta kitą 
kalendorinę dieną nuo jos išsiuntimo dienos. Bendrovės tinklapyje 
Kliento užpildytos ir pateiktos prašymų formos Bendrovės laikomos 
gautomis kitą kalendorinę dieną nuo jų pateikimo. 

21.2. Šalys privalo nedelsiant bet ne vėliau kaip per 2 dienas, viena kitą 
informuoti apie jų kontaktinių duomenų pasikeitimą. Bet kuriai iš Šalių 
laiku neinformavus kitos Šalies apie kontaktinių duomenų pasikeitimą, 
visa su tuo susijusi rizika ir (ar) dėl to atsiradusi žala neatlyginama. 

21.3. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

21.4. Sutartis surašyta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais 
po vieną kiekvienai Šaliai, išskyrus atvejus, jei Sutartis sudaroma 
elektroniniu būdu.

 


