
 
SME CAPITAL 3, UAB 
AIZDEVUMA LĪGUMU VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI 
Spēkā no 2021. gada 19. aprīļa 
 
Šie UAB „SME Capital 3“ (uzņēmuma reģistrācijas numurs 305228886, juridiskā adrese 
Antano Tumėno iela 4-15, LT–01109 Viļņa, Lietuvas Republika, reģistrēta Lietuvas Republikas Juridisko 
personu reģistrā, turpmāk tekstā – SME Finance) aizdevuma līgumu vispārējie noteikumi un nosacījumi 
(Vispārējie noteikumi) attiecas uz SME Finance klientiem (turpmāk tekstā – Klients), kas ir noslēguši 
Aizdevuma līgumu ar SME Finance. Šie Vispārējie noteikumi tiek uzskatīti par šādu Aizdevuma līgumu 
neatņemamu sastāvdaļu. SME Finance un Klients turpmāk tekstā kopā saukti Puses un katrs atsevišķi - 
Puse. 
 

Vispārējie noteikumi un nosacījumi  

1. JĒDZIENI UN SAĪSINĀJUMI 

Ķīlas (Hipotēkas/Komercķīlas) līgums ir līgums, ar kuru saskaņā ar tiesību aktos noteiktajiem noteikumiem 
un nosacījumiem Ieķīlātie aktīvi tiek ieķīlāti par labu SME Finance ar mērķi nodrošināt Aizdevuma līgumā 
paredzētās saistības. Puses vienojas, ka Kompensācijas (nokavējuma) procenti un SME Finance radītie 
zaudējumi sakarā ar saistību, kas nodrošinātas ar ķīlu (hipotēku/komercķīlu), neizpildi vai nepienācīgu izpildi 
ir nodrošināti ar maksimālo ķīlu (hipotēku/komercķīlu), kuras summa ir noteikta Aizdevuma līguma 
Speciālajos noteikumos un nosacījumos.  
Ieķīlātais aktīvs ir nekustamais īpašums (t.i., dzīvoklis, dzīvojamā māja, zemes gabals u.c.), kas norādīts 
Aizdevuma līguma Speciālajos noteikumos un nosacījumos, vai cits aktīvs, ko SME Finance pieņēmusi, ko 
izmanto, lai nodrošinātu Aizdevuma līgumā paredzēto saistību izpildi. 
Kompensācijas (nokavējuma) procenti ir procenti, ko Klients papildus maksā SME Finance, ja Klients nav 
samaksājis SME Finance summas, kas jāmaksā saskaņā ar Aizdevuma līgumu, atbilstoši termiņam, vai ja 
SME Finance ierosina Aizdevuma līguma izbeigšanu Klienta vainas dēļ, kā norādīts Aizdevuma līguma 
Speciālajos noteikumos un nosacījumos. Kompensācijas (nokavējuma) procentus aprēķina par visām 
summām, ko Klients nesamaksā atbilstoši termiņam.  
Galvojums ir nodrošinājums, ko sniedz konkrēta persona, ko noteikusi SME Finance, un/vai tādas formas 
un satura galvojums, kā noteikusi SME Finance, ko sniedz persona (Galvotājs), kam pieder pietiekami daudz 
aktīvu, lai izpildītu saistības, ko izmanto, lai nodrošinātu Klienta saistību izpildi saskaņā ar Aizdevuma 
līgumu, kā arī dokumenti, ar kuriem nodrošina Galvotāja (Galvotāju) tiesības slēgt attiecīgo nodrošinājuma 
līgumu (ja attiecināms).  
Galvotājs ir persona, kas galvo SME Finance (ja ir noslēgts atsevišķs nodrošinājuma līgums) par Klienta 
saistību pienācīgu izpildi atbilstoši Aizdevuma līgumam.  
Maksājuma diena ir kalendārā diena, kas norādīta Maksājumu grafikā, kurā Klientam ir pienākums veikt 
maksājumu SME Finance atbilstoši Aizdevuma līgumam. Ja maksājuma diena iekrīt oficiālajā brīvdienā vai 
nedēļas nogalē, par Maksājuma dienu uzskata nākamo darba dienu.  
Maksājumu grafiks ir grafiks, kurā norādītas summas, kas Klientam jāmaksā katru mēnesi.  
Procenti ir procenti, ko Klients maksā SME Finance atbilstoši noteiktajam Aizdevuma līguma Speciālajos 
noteikumos un nosacījumos par SME Finance nodrošināto naudas līdzekļu lietošanu un ko aprēķina no 
faktiskās izsniegtās un neatmaksātās naudas summas. 
Aizdevums ir naudas summa, kas norādīta Aizdevuma līguma Speciālajos noteikumos un nosacījumos, ko 
SME Finance apņemas aizdot mērķim, kas nav patēriņa vajadzībām, kas norādīts Aizdevuma līguma 
Speciālajos noteikumos un nosacījumos, un ko Klients apņemas atmaksāt saskaņā ar Aizdevuma līgumā 
noteiktajiem noteikumiem un nosacījumiem. 
Aizdevuma noformēšanas maksa ir maksa, ko Klients maksā SME Finance par Aizdevuma līguma 
sagatavošanu un administrēšanu un kas ir norādīta Aizdevuma līguma Speciālajos noteikumos un 
nosacījumos. 
Aizdevuma līgums ir šie Vispārējie noteikumi un nosacījumi, Aizdevuma līguma Speciālie noteikumi un 
nosacījumi, Maksājumu grafiks, citi pielikumi un turpmākie papildinājumi un (vai) izmaiņas. Ja Aizdevuma 
atmaksa paredzēta vienā maksājumā Aizdevuma atmaksas termiņa beigās, Maksājumu grafiks netiek 
sagatavots.  
Nodrošinājuma līdzekļi ir līdzekļi, kas ir vai nav norādīti Aizdevuma līgumā Klienta saistību izpildes 
saskaņā ar Aizdevuma līgumu nodrošināšanai, kas ir sniegti vai ir jāsniedz SME Finance.  
 
2. SKAIDROJUMS 

2.1. Aizdevuma līguma sadaļu un pantu virsraksti ir paredzēti Aizdevuma līguma ērtākai 
lietošanai, un tos nelieto Aizdevuma līguma interpretācijai. 

2.2. Atkarībā no konteksta Aizdevuma līgumā lietotos jēdzienus var lietot daudzskaitlī un otrādi. 
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2.3. Aizdevuma līguma "Jēdzienu un saīsinājumu" sadaļā definētos jēdzienus raksta ar lielo 
sākumburtu un lieto ar tādu nozīmi, kāda definēta 1. punktā, ja saskaņā ar kontekstu nav 
nepieciešama atšķirīga interpretācija. 

3. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI AIZDEVUMA IZSNIEGŠANAI 

3.1. SME Finance apņemas izsniegt Klientam Aizdevumu ar nosacījumu, ka ir izpildīti visi šeit norādītie 
priekšnoteikumi: 

 
3.1.1. Klients ir pilnā apmērā samaksājis SME Finance Aizdevuma noformēšanas maksu. 
3.1.2. Klients ir iesniedzis visus atbilstošos Nodrošinājuma līdzekļus SME Finance ar 

pieņemamiem nosacījumiem un situācijās, kad tas ir prasīts Latvijas Republikas tiesību 
aktos, reģistrētus attiecīgajā valsts iestādē. 

3.1.3. Klients ir iesniedzis SME Finance Aizdevuma līguma Speciālajos noteikumos un 
nosacījumos norādīto apdrošināšanas līgumu, ja Aizdevuma līguma Speciālajos 
noteikumos un nosacījumos ir paredzēts Klienta pienākums noslēgt attiecīgu 
apdrošināšanas līgumu. 

3.1.4. Klients ir iesniedzis dokumentus SME Finance pieņemamā formā: Klienta darbības 
dokumentus, jaunākos revidētos un operatīvos finanšu pārskatus un citus SME Finance 
prasītos dokumentus. 

3.1.5. Aizdevuma līgumā norādītie apgalvojumi un apstiprinājumi ir pareizi un patiesi.  
3.1.6. Nav iemeslu izbeigt Aizdevuma līgumu vai neatklājas citi apstākļi, kas radītu šaubas par 

Aizdevuma atmaksas potenciālu un/vai pienācīgu citu saistību izpildi saskaņā ar 
Aizdevuma līgumu no Klienta un/vai Galvotāja puses.  

3.1.7. Klients un/vai personas, kas galvo par Klienta saistībām, ir izpildījušas visus nosacījumus 
Aizdevuma piešķiršanai, kas tieši norādīti šajā Aizdevuma līgumā un/vai tā pielikumos.  

 
3.2. Līgumi par Nodrošinājuma līdzekļiem ir noslēgti ar SME Finance pieņemamiem noteikumiem, un 

gadījumos, kad Klients vai trešā persona, kam ir jānoslēdz Nodrošinājuma līdzekļa līgums, atsakās 
slēgt šādu līgumu ar SME Finance pieņemamiem noteikumiem, tiek uzskatīts, ka Klients nav 
izpildījis pienākumus sniegt Nodrošinājuma līdzekļus. 

3.3. Aizdevuma līdzekļi tiek izmaksāti Klientam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir 
saņemti visi dokumenti, kas norādīti Aizdevuma līgumā, un ir izpildīti visi Aizdevuma Līguma 
Vispārējo noteikumu un nosacījumu 3.1. punktā norādītie priekšnosacījumi. 

3.4. Ar SME Finance piekrišanu Aizdevuma līguma Vispārējo noteikumu un nosacījumu 3.1.2. punkta 
piemērošanu var atlikt un Aizdevumu var izsniegt, pirms Klients ir sniedzis Nodrošinājuma 
līdzekļus. 

3.5. Ja pirms Aizdevuma izsniegšanas kāds no Aizdevuma līguma Vispārējo noteikumu un nosacījumu 
3.1. punktā norādītajiem nosacījumiem nav izpildīts un/vai ir saņemta negatīva informācija par 
Klienta maksātspēju (t.i. informācija par Klienta spēju izpildīt finanšu saistības, Klienta finanšu 
rādītājiem, Klienta parādsaistībām pret valsts iestādēm vai piemērotu mantas konfiskāciju, u.c.), 
SME Finance ir tiesības apturēt Aizdevuma izmaksu un vienpusēji izbeigt Aizdevuma līgumu. SME 
Finance nav pienākuma norādīt šāda lēmuma pieņemšanas iemeslus. Tādā gadījumā SME 
Finance ir tiesības izbeigt Aizdevuma līgumu ar SME Finance paziņojumā norādīto dienu. Tādā 
gadījumā maksas, ko Klients samaksājis SME Finance saskaņā ar Aizdevuma līgumu (Aizdevuma 
noformēšanas maksa, jebkādas maksas, kas saistītas ar Nodrošinājuma līdzekļu sniegšanu, 
piemēram, notāra apliecinājums, Ķīlas (Hipotēkas/Komercķīlas) līguma reģistrācija un reģistrācijas 
atcelšana ķīlas iestādē, tostarp tā izmaiņas, Ieķīlāto aktīvu vērtējums (un to atkārtots vērtējums), 
netiek atmaksātas un Klientam radušies zaudējumi (ja tādi ir), netiek atlīdzināti. Ja Aizdevuma 
noformēšanas maksa nav samaksāta, Klientam tā ir jāsamaksā SME Finance. 

3.6. Klientam ir tiesības atteikties pieņemt Aizdevumu pilnā vai daļējā apmērā, iepriekš rakstveidā par 
to informējot SME Finance, ja Klients samaksā visas summas, kas jāmaksā SME Finance (tostarp, 
bet ne tikai Aizdevuma noformēšanas maksu, kas norādīta Aizdevuma līguma Speciālajos 
noteikumos un nosacījumos). 

3.7. SME Finance neuzņemas atbildību par materiāliem vai jebkādiem citiem (tiešiem vai netiešiem) 
zaudējumiem, kas radušies Klientam un saistīti ar Aizdevuma izmaksu, ja, neizsniedzot 
Aizdevumu, SME Finance ir rīkojusies saskaņā ar Aizdevuma līguma noteikumiem. 

4. AIZDEVUMA ATMAKSA 

4.1. Klients apņemas atmaksāt pilnā apmērā SME Finance Aizdevumu, kas izsniegts Klientam saskaņā 
ar Aizdevuma līgumu, atbilstoši summām un termiņiem, kas noteikti Maksājumu grafikā, sākot 
atmaksu no Aizdevuma atmaksas datuma, kas norādīts Aizdevuma līguma Speciālajos noteikumos 
un nosacījumos, un atmaksāt saņemto Aizdevumu pilnā apmērā ne vēlāk kā līdz Aizdevuma 
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atmaksas beigu termiņam. Ja viss Aizdevums tiek atmaksāts Aizdevuma atmaksas termiņa beigās 
vienā maksājumā, Maksājumu grafiks netiek sagatavots, un Aizdevums tiek atmaksāts Aizdevuma 
atmaksas beigu termiņā. 

4.2. Ja Aizdevuma līguma Speciālajos noteikumos un nosacījumos vai Pielikumos pie Aizdevuma 
līguma nav noteikts citādi, Aizdevuma atmaksas un Procentu, kas noteikta Aizdevuma līguma 
Speciālajos noteikumos un nosacījumos, samaksu veic katru mēnesi Maksājumu grafikā noteiktajā 
Maksājuma dienā. SME Finance aprēķina maksājumu summu un sagatavo Maksājumu grafiku. Ja 
Klients izmanto tiesības nesaņemt Aizdevuma summu pilnā apmērā, SME Finance ir tiesības 
vienpusēji izmainīt Maksājumu grafiku proporcionāli saņemtajai Aizdevuma summai.  

4.3. Visi Klienta maksājumi ir jāveic uz SME Finance bankas kontu, kas norādīts šajā Aizdevuma 
līgumā, valūtā, kādā ir izsniegts Aizdevums, ja Aizdevuma līguma atsevišķos noteikumos nav 
skaidri noteikts citādi.  

4.4. Klientam ir tiesības, brīdinot SME Finance rakstveidā vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, 
atmaksāt Aizdevumu vai tā daļu pirms Aizdevuma līguma Speciālajos noteikumos un nosacījumos 
un/vai Maksājumu grafikā noteiktā beigu termiņa. Ja Klients atmaksā Aizdevumu vai tā daļu pirms 
Aizdevuma līguma Speciālajos noteikumos un nosacījumos un/vai Maksājumu grafikā noteiktā 
termiņa, Klientam kopā ar atmaksāto Aizdevumu (vai tā daļu) ir jāsamaksā SME Finance 
Aizdevuma līguma Speciālajos noteikumos un nosacījumos norādītā maksa par Aizdevuma 
pirmstermiņa atmaksu. Ja Klients atmaksā Aizdevumu vai tā daļu pirms Aizdevuma līguma 
Speciālajos noteikumos un nosacījumos un/vai Maksājumu grafikā norādītā termiņa un nepaziņo 
par to SME Finance šajā punktā noteiktajā veidā, Klients apņemas maksāt pilnā apmērā 
Procentus, kas Klientam būtu bijis jāmaksā SME Finance par Aizdevuma summu, kas ir atmaksāta 
pirms Līgumā vai tā pielikumos norādītā atmaksas datuma. 

4.5. Ja Klients atmaksā daļu Aizdevuma pirms noteiktā termiņa, tiek uzskatīts, ka Klients ir atmaksājis 
tās Aizdevuma daļas, kuru atmaksas termiņi, kas noteikti Aizdevuma līgumā, ir agrākie.  

4.6. Ja Klients ir parādā SME Finance gan saskaņā ar Aizdevuma līgumu, gan citiem līgumiem, kas 
noslēgti starp SME Finance un Klientu, un ja SME Finance saņem no Klienta mazāku summu, 
nekā pilnā summa, kas Klientam jāmaksā SME Finance, tad SME Finance, neskatoties uz 
maksājuma mērķi, ko norādījis Klients, pēc saviem ieskatiem lemj, kuras saistības un kādā secībā 
tiks segtas ar SME Finance saņemto summu.  

5. PROCENTU APRĒĶINĀŠANA UN SAMAKSA 

5.1. Par visu laika posmu, kurā tiek izmantots SME Finance Aizdevums, līdz noteiktajiem Aizdevuma 
atmaksas termiņiem Klients maksā SME Finance Procentus, kas norādīti Aizdevuma līguma 
Speciālajos noteikumos un nosacījumos un aprēķināti no faktiski izsniegtās un vēl neatmaksātās 
Aizdevuma summas. Aprēķinot Procentus par katru faktisko mēnesi, tiek uzskatīts, ka šādā 
attiecīgajā mēnesī ir faktiskais kalendāro dienu skaits, un gadā ir 360 (trīs simti sešdesmit) dienas. 
Aprēķinot procentus par nepilnu mēnesi, t.i. faktiskajām dienām, Procentus aprēķina saskaņā ar 
aprēķina metodi, kas noteikta Aizdevuma līguma Speciālajos noteikumos un nosacījumos. 

5.2. Procentus aprēķina no pirmās Aizdevuma izsniegšanas dienas līdz Aizdevuma atmaksas SME 
Finance termiņa pēdējai dienai, kas norādīta Līgumā vai tā pielikumos. Ja Speciālajos noteikumos 
un nosacījumos un/vai Maksājumu grafikā nav noteikts citādi, Procentus maksā saskaņā ar šādiem 
nosacījumiem: 

 
5.2.1. Pirmo Procentu maksājumu, ko aprēķina par periodu no Aizdevuma vai tā daļas faktiskās 

izsniegšanas dienas līdz tuvākajai nākamajai Maksājuma dienai, veic šajā Maksājuma 
datumā.  

5.2.2. Citus Procentu maksājumus, ko aprēķina par laikposmu no katras Maksājuma dienas 
(ieskaitot) līdz nākamajai Maksājuma dienai, veic par iepriekšējo periodu katrā 
Maksājuma dienā.  

5.2.3. Ja Aizdevuma atmaksas beigu termiņš neatbilst Maksājuma dienai, visi aprēķinātie 
Procenti ir jāmaksā Aizdevuma atmaksas beigu termiņā. 

5.3. Ja SME Finance nav savlaicīgi atmaksāta jebkura cita summa, kas jāmaksā saskaņā ar 
Aizdevuma līgumu vai ja SME Finance ierosina līguma izbeigšanu Klienta vainas dēļ, lai 
kompensētu SME Finance radītos zaudējumus un kompensētu SME Finance radīto kaitējumu, arī 
ja tiek kavēti maksājumu termiņi Klienta paaugstinātā riska dēļ, Klients maksā SME Finance 
Kompensācijas (nokavējuma) procentus, kas noteikti Aizdevuma līguma Speciālajos noteikumos 
un nosacījumos. Skaidrības labad Puses vienojas, ka par visu laikposmu no jebkura Aizdevuma 
atmaksas termiņa beigām vai no Aizdevuma līguma izbeigšanas dienas līdz šādu summu 
faktiskajai atmaksai, Klients maksā tikai Kompensācijas (nokavējuma) procentus. 

5.4. Attiecībā uz Procentu un Kompensācijas (nokavējuma) procentu samaksu tiek piemērots 
Aizdevuma līguma Vispārējo noteikumu un nosacījumu 6.3. punkts. 
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6. KLIENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

6.1. Klientam ir tiesības: 
 

6.1.1. Saskaņā ar šajā Aizdevuma līgumā noteiktajiem noteikumiem un nosacījumiem atmaksāt 
aizdevumu pilnā vai daļējā apmērā pirms Aizdevuma līguma Speciālajos noteikumos un 
nosacījumos un/vai Maksājumu grafikā noteiktajiem atmaksas termiņiem.  

6.1.2. Iepazīties ar saviem un savu darbinieku personas datiem, ko apstrādā SME Finance, un 
pieprasīt personas datu izlabošanu, ja tie ir nepatiesi, nepilnīgi vai neprecīzi. 

6.1.3. Vērsties pie SME Finance rakstveidā, pieprasot mainīt Aizdevuma līguma noteikumus un 
nosacījumus, ja Klients nevar pienācīgi izpildīt ar Aizdevuma līgumu uzņemtās finanšu 
saistības.  

6.1.4. Izmantot citas tiesības, kas paredzētas Aizdevuma līgumā un/vai Latvijas Republikas 
tiesību aktos.  

 
6.2. Klients apņemas: 
 

6.2.1. Izmantot Aizdevumu Aizdevuma līguma Speciālajos noteikumos un nosacījumos 
norādītajam mērķim.  

6.2.2. Slēgt Aizdevuma līguma Speciālajos noteikumos un nosacījumos noteiktos 
Nodrošinājuma līdzekļu līgumus ar SME Finance un/vai nodrošināt to noslēgšanu (ja 
trešā persona nodrošina Aizdevuma līgumā paredzēto saistību izpildi), un, ja tas tiek 
prasīts saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, reģistrēt Nodrošinājuma līdzekļus 
attiecīgajās iestādēs. Klienta saistības, kas norādītas šajā punktā, ietver arī visu 
dokumentu, kas nepieciešami, lai pienācīgi noslēgtu Nodrošinājuma līdzekļu līgumus, 
iesniegšanu. 

6.2.3. Maksāt par Nodrošinājuma līdzekļu līgumu sagatavošanu, noslēgšanu, mainīšanu, 
papildināšanu, novērtēšanu, reģistrēšanu, kā arī visus citus izdevumus un maksas, ko tie 
izraisa, tostarp, bet ne tikai Ķīlas (Hipotēkas/Komercķīlas) līgumu notariālu apliecināšanu 
un reģistrēšanu zemesgrāmatā/Uzņēmumu reģistrā, un maksāt maksas par izmaiņām un 
ķīlu dzēšanu. 

6.2.4. Pieņemt un atmaksāt Aizdevumu saskaņā ar noteikumiem, kas norādīti Aizdevuma 
līgumā, kopā ar maksājamajiem Procentiem, un veikt citus Aizdevuma līgumā norādītos 
maksājumus SME Finance. 

6.2.5. Maksāt Kompensācijas (nokavējuma) procentus, ja SME Finance nav samaksātas citas 
summas, kas jāmaksā saskaņā ar Aizdevuma līgumu. Kompensācijas (nokavējuma) 
procenti ir noteikti Aizdevuma līguma Speciālajos noteikumos un nosacījumos un 
jāmaksā no Aizdevuma summas, kas nav atmaksāta, līdz pilnīgai parāda atmaksai, 
neatkarīgi no Aizdevuma līguma izbeigšanas. 

6.2.6. Nekavējoties atmaksāt SME Finance visus izdevumus, ko rada parāda piespiedu 
piedziņa saskaņā ar Aizdevuma līgumu. 

6.2.7. Bez SME Finance iepriekšējas rakstiskas piekrišanas Klients nedrīkst:  
6.2.7.1. Pārdot, dāvināt vai citādi nodot, ieķīlāt, iznomāt, aizdot lietošanai vai citādi atdot 

Ieķīlātos aktīvus trešām personām (atsavināt tos), pasliktināt to stāvokli, apgrūtināt 
vai ierobežot tos ar materiālām vai līgumiskām saistībām vai jebkādā citādā veidā. 

6.2.7.2. Veikt apvienošanos, iegādi, sadalīšanu, atdalīšanu vai līdzīgas izmaiņas Klienta 
struktūrā, kam var būt būtiska un negatīva ietekme uz SME Finance. 

6.2.7.3. Mainīt Klienta juridisko statusu vai galveno darbības jomu. 
6.2.7.4. Nodot savas tiesības un/vai pienākumus saskaņā ar Līgumu trešām personām. 
6.2.7.5. Ieguldīt citos uzņēmumos, kas nav izpildījuši maksājuma saistības pret SME 

Finance. 
6.2.7.6. Izbeigt Klienta komercdarbību, būtiski to samazināt vai nodot to trešai personai. 
6.2.7.7. Samazināt Klienta apstiprināto pamatkapitālu. 
6.2.7.8. Veikt izmaiņas Klienta dalībnieku sastāvā. 

 
6.2.8. Saskaņā ar SME Finance norādījumiem (ne biežāk kā reizi gadā) veikt Ieķīlāto aktīvu 

novērtēšanu. Ja pēc Ieķīlāto aktīvu novērtēšanas saskaņā ar SME Finance norādījumiem 
atklājas, ka SME Finance ieķīlāto aktīvu vērtība ir mazāka par Aizdevuma summu vai ja 
SME Finance ieķīlāto aktīvu vērtība ir samazinājusies Klienta vainas dēļ, un/vai pēc 
Klienta finanšu stāvokļa analīzes atklājas, ka Klients nevar pienācīgi un noteiktajā termiņā 
izpildīt Aizdevuma līgumā noteiktās saistības, tad pēc SME Finance pieprasījuma 
Klientam ir jāiesniedz papildus Nodrošinājuma līdzekļi un/vai 30 (trīsdesmit) dienu laikā 
jāatmaksā Aizdevuma summa, ko SME Finance rakstveidā pieprasījusi. 
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6.2.9. Uzturēt  Ieķīlāto aktīvu juridisko un tehnisko dokumentāciju, veicot un reģistrējot visas 
izmaiņas, un iesniegt to 7 (septiņu) dienu laikā pēc SME Finance pieprasījuma.  

6.2.10. Iesniegt SME Finance informāciju saskaņā ar zemāk norādītajiem noteikumiem un 
nosacījumiem:  

6.2.10.1. Galvotāja gada pārskati ar pielikumiem, ko parakstījusi Klienta paraksttiesīgā 
persona un revidenta ziņojums, kas sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem 
grāmatvedības standartiem - 5 (piecu) mēnešu laikā pēc katra attiecīgā finanšu gada 
beigām. 

6.2.10.2. Galvotāja operatīvie finanšu pārskati, ko parakstījusi Klienta paraksttiesīgā persona - 
katru ceturksni, taču ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc katra pārskata 
ceturkšņa beigām.  

 
6.2.11. Neatkarīgi no Klienta juridiskā statusa Aizdevuma līguma darbības laikā, 7 (septiņu) 

dienu laikā pēc SME Finance pieprasījuma iesniegt jebkādus finanšu dokumentus, kas 
nepieciešami, lai noteiktu Klienta finanšu stāvokli, kā arī pierādījumus, ka Klients ir 
izpildījis un izpilda savas saistības attiecībā pret citām kredītu un finanšu iestādēm. 
Dokumentiem, kas iesniegti SME Finance, ir jāatbilst Latvijas Republikas tiesību aktiem 
un grāmatvedības prasībām. 

6.2.12. Klientam ir pienākums nekavējoties, taču ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā 
rakstveidā informēt SME Finance, ja: 

 
6.2.12.1. Notiek jebkādas izmaiņas Klienta informācijā, kas jāreģistrē publiskā reģistrā, un 

(vai) notiek izmaiņas Klienta statūtos. 
6.2.12.2. Notiek jebkādas izmaiņas Galvotāja informācijā, kas jāreģistrē publiskā reģistrā, un 

(vai) notiek izmaiņas Galvotāja statūtos. 
6.2.12.3. Tiek mainītas Klienta pārvaldes institūcijas un/vai auditori. 
6.2.12.4. Klienta kompetenta pārvaldes institūcija lemj reorganizēt, izbeigt darbību (likvidēt 

bez pēctecības) vai iesniedz pieteikumu tiesā, lai uzsāktu bankrota procesu, vai 
uzsāk ārpus tiesas bankrota procesu, vai citas personas iesniedz pieteikumu tiesā, 
lai uzsāktu šādus procesus. 

6.2.12.5. Galvotājs nomirst. 
6.2.12.6. Būtiski mainās Klienta ieguldījumi citos uzņēmumos. 
6.2.12.7. Pret Klientu ir iesniegtas prasības tiesā vai citā strīdu noregulēšanas iestādē, vai ir 

konfiscēti visi Klienta aktīvi vai kāda Klienta aktīvu daļa, vai ir piemēroti citi 
īpašumtiesību ierobežojumi, vai pret Klientu ir ierosināts kriminālprocess. 

6.2.12.8. Valsts iestādes ir piemērojušas sankcijas pret Klientu, kam var būt būtiska negatīva 
ietekme uz Klienta uzņēmējdarbību, aktīviem vai Klienta finanšu stāvokli. 

6.2.12.9. Par labu SME Finance ieķīlātie aktīvi ir iznīcināti, bojāti vai to vērtība ir 
samazinājusies citu iemeslu dēļ. 

6.2.12.10. Tiek iesniegta prasība pret aktīviem, kas ieķīlāti SME Finance labā. 
6.2.12.11. Klients turpmāk nevarēs pienācīgi izpildīt saistības, kas uzņemtas saskaņā ar 

Aizdevuma līgumu. 
6.2.12.12. Notiek citas būtiskas izmaiņas, kas var ietekmēt Aizdevuma līguma izpildi (piem., 

uzsākts bankrota vai restrukturizācijas process), un Klients ir veicis pasākumus 
saistībā ar tām. 

 
6.2.13. Ja Aizdevuma līguma Speciālajos noteikumos un nosacījumos ir paredzēta aizdevuma 

subordinācija, ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no aizdevuma līgumu 
noslēgšanas ar trešām personām iesniegt tādas formas un satura līgumu (-s), kas ir 
pieņemami SME Finance, saskaņā ar kuriem Klienta aizņēmumi, kas saņemti no trešām 
personām, tiek subordinēti attiecībā pret Aizdevumu, kas saņemts saskaņā ar šo 
Aizdevuma līgumu.  

6.2.14. Iepazīstināt trešās personas, kas ir nodrošinājušas/plāno nodrošināt Klienta saistību 
izpildi saskaņā ar Aizdevuma līgumu, un/vai personas, kas saistītas ar Aizdevuma līguma 
izpildi, ar galvenajiem Aizdevuma līguma nosacījumiem un to izmaiņām. 

6.2.15. Izpildīt citas saistības, kas paredzētas Aizdevuma līgumā un/vai Latvijas Republikas 
tiesību aktos.  
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6.3. Ja Aizdevuma līgums ir noslēgts ar vairākiem Aizdevuma saņēmējiem (Klientiem), visiem 

Aizdevuma saņēmējiem ir kopīgs pienākums izpildīt Aizdevuma līgumā paredzētās saistības SME 
Finance labā neatkarīgi no tā, vai Aizdevuma līdzekļi tika izmantoti to visu vai tikai viena saņēmēja 
vajadzību apmierināšanai.  

7. SME FINANCE TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

7.1. SME Finance ir tiesības: 
 

7.1.1. Bez atsevišķa paziņojuma atteikt Aizdevuma izsniegšanu pilnā apmērā vai tā daļā, ja pēc 
Aizdevuma līguma parakstīšanas Klients nepilda (vai nav izpildījis) Aizdevuma līgumā 
noteiktos noteikumus Aizdevuma izsniegšanai.  

7.1.2. Norādīt Klientam citu bankas kontu, uz kuru jāveic Aizdevuma atmaksa un citi maksājumi 
saskaņā ar Aizdevuma līgumu. 

7.1.3. Atteikties novērtēt Klienta parādsaistību pārstrukturēšanas iespējas Klientam, kas nepilda 
finanšu saistības, ja Klients nesniedz SME Finance prasīto informāciju un šāda SME 
Finance rīcībā esošā informācija neatļauj pamatoti prognozēt Klienta ienākumus un 
izdevumus, Klients atsakās sadarboties un/vai sniedz nepatiesu informāciju.  

7.1.4. Uzraudzīt Ieķīlāto aktīvu stāvokli, pieprasīt un saņemt no Klienta visu informāciju un 
dokumentus saistībā ar Klienta finanšu un īpašumu stāvokli. Klients neatsaucami piekrīt 
un piešķir SME Finance un/vai trešām personām, kas sniedz pakalpojumus SME 
Finance, tiesības veikt fotografēšanu, skaņas un video ierakstus šajā punktā norādītajām 
vajadzībām. 

7.1.5. Pieprasīt Klientam iesniegt dokumentus, kas pierāda, ka Aizdevums tika izmantots 
Aizdevuma līguma Speciālajos noteikumos un nosacījumos norādītajam mērķim.  

7.1.6. Iesniegt informāciju par Klientu personām, kas ir nodrošinājušas Klienta saistību izpildi 
(Galvotāji, Ieķīlāto aktīvu īpašnieki, u.c.), saistītajiem uzņēmumiem, trešajām personām, 
kas sniedz pakalpojumus SME Finance, veic SME Finance revīziju (tādā mērā, ciktāl tas 
nepieciešams minēto pakalpojumu sniegšanai), Lietuvas Bankai, kas uztur aizdevumu 
riska datu bāzi, citām personām Lietuvas Republikas tiesību aktos vai Aizdevuma līgumā 
noteiktajos gadījumos, vai ja Klients nepilda vai pienācīgi nepilda Aizdevuma līgumā 
noteiktos pienākumus.  

7.1.7. Pēc saviem ieskatiem, jebkurā laikā un bez ierobežojumiem nodot prasījumus, kas SME 
Finance radušies pret Klientu, vai daļu no šādiem prasījumiem, kas rodas no Aizdevuma 
līguma un/vai Nodrošinājuma līdzekļu līgumiem, SME Finance izvēlētām personām gan 
par maksu, gan bez maksas.  

7.1.8. Izvēlēties kārtību un kurus Nodrošinājuma līdzekļus realizēt, neskatoties uz Klienta 
pretējiem norādījumiem. 

7.1.9. Ja SME Finance saņem no Klienta mazāku summu nekā saskaņā ar Aizdevuma līgumu 
maksājamā summa, pēc saviem ieskatiem sadalīt šādu maksājumu, lai segtu Klienta 
parādsaistības, neatkarīgi no Klienta sniegtiem atšķirīgiem norādījumiem. 

7.1.10. Izmantot citas tiesības, kas paredzētas Aizdevuma līgumā un/vai Latvijas Republikas 
tiesību aktos. 

7.1.11. Ja Klients kavē jebkuras samaksas veikšanas saistības izpildi saskaņā ar šo vai jebkuru 
citu līgumu, kas noslēgts ar SME Finance vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, 
iesniegt informāciju par Klienta identitāti, kontaktinformāciju un kredītvēsturi, t.i. finanšu 
saistībām un to izpildi, parādiem un to samaksu kredītu informācijas birojam AS 
Kredītinformācijas Birojs (reģistrācijas numurs: 40103673493, adrese: Grēdu iela 4a, 
Rīga, LV-1019, Latvija, www.kib.lv, tālrunis: +371 66934700). Kredītu informācijas birojs 
administrē un sniedz Klienta informāciju trešām personām (finanšu iestādēm, 
telekomunikāciju sabiedrībām, apdrošināšanas, elektroenerģijas un komunālo 
pakalpojumu sniedzējiem, tirdzniecības sabiedrībām, u.c.), nodrošinot tiesiskās intereses 
un mērķus - novērtēt kredītspēju un administrēt parādsaistības. 
 

7.2. SME Finance apņemas: 
 

7.2.1. Izsniegt Klientam Aizdevumu saskaņā ar Aizdevuma līgumā noteiktajiem noteikumiem un 
nosacījumiem. 

7.2.2. Ieskaitīt Aizdevuma vai tā daļas atmaksu, ja to atmaksā agrāk saskaņā ar Aizdevuma 
līguma Vispārējo noteikumu un nosacījumu 4.4. punktā noteiktajiem noteikumiem. 

7.2.3. Neatklāt Klienta un tā darbinieku personas datus un citu konfidenciālu informāciju trešām 
personām, izņemot gadījumos, kas noteikti Aizdevuma līguma Vispārējo noteikumu un 



 

7 

nosacījumu  7.1.6. punktā. 
7.2.4. Pieņemt Klienta pieprasījumus, sūdzības un citas prasības un atbildēt uz tām atbilstoši 

tiesību aktos noteiktajiem termiņiem un nosacījumiem. 
7.2.5. Neradīt šķēršļus Klientam, lai pienācīgi un savlaicīgi izpildītu Aizdevuma līgumā 

paredzētās saistības un izpildītu pienākumu pusēm līdzdarboties un sadarboties, kas 
paredzēts Latvijas Republikas Civillikumā.  

7.2.6. Uzraudzīt Klienta pienākumu pret SME Finance izpildi, kas uzņemtas ar Aizdevuma 
līgumu, un informēt Klientu, ja saistības nav izpildītas. 

7.2.7. Pēc Klienta rakstiska lūguma SME Finance organizēt konfidenciālu finanšu saistību 
neizpildes iemeslu apspriešanu un, ja saprātīgi iespējams (ir objektīva informācija, ka 
Klients varēs atmaksāt uzkrāto parādu un turpināt pienācīgi pildīt līgumiskās saistības), 
piedāvāt iespējamu parāda pārstrukturēšanu, kā tas pieņemams SME Finance.  

7.2.8. Pēc Klienta pieprasījuma pārskatīt Klientam piemērotos Nodrošinājuma līdzekļus 
Aizdevuma līgumā paredzēto saistību izpildes garantēšanai. 

7.2.9. Izpildīt citus pienākumus, kas paredzēti Aizdevuma līgumā un/vai Latvijas Republikas 
tiesību aktos. 

 
7.3. Ja Klienta un SME Finance starpā ir spēkā citi līgumi vai vienošanās, saskaņā ar kuriem, vai ja ir 

cits pamatojums, saskaņā ar kuru Pusēm ir savstarpēji pienākumi, SME Finance ir tiesības 
vienpusēji un pēc saviem ieskatiem veikt ieskaitu attiecībā uz jebkuru summu, ko Klients 
samaksājis SME Finance, vai summu, kas pienākas Klientam, neatkarīgi no norādītā maksājuma 
mērķa un pamata, kā maksājumu SME Finance saskaņā ar jebkuru līgumu, vienošanos vai citu 
likumīgu pamatu. SME Finance arī ir tiesības veikt ieskaitu attiecībā uz no Klienta saņemtu 
maksājumu saskaņā ar jebkuru Klientam izdotu rēķinu vai iemaksu neatkarīgi no Klienta norādītā 
maksājuma mērķa.  

7.4. Puses vienojas, ka gadījumā, ja Klients ir noslēdzis līgumu (-s) ar citiem uzņēmumiem SME 
Finance grupā, SME Finance ir tiesības, ja pastāv piedzenamas prasības no citiem uzņēmumiem 
SME Finance grupā pret Klientu, nodot maksājumu (pilnā apmērā vai daļā), kas saņemts no 
Klienta saskaņā ar Aizdevuma līgumu, citam uzņēmumam SME Finance grupā. Tādā gadījumā 
SME Finance informē Klientu ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas, 
ka maksājums (pilnā apmērā vai daļā), kas saņemts no Klienta saskaņā ar Aizdevuma līgumu, tika 
nodots citam uzņēmumam SME Finance grupā, kas izmantos saņemto summu, lai segtu no Klienta 
piedzenamas prasības. Tādā gadījumā tiek uzskatīts, ka Klients neatkarīgi no veiktā maksājuma 
(un neatkarīgi no maksājuma mērķī norādītā) nav izpildījis saistību maksāt SME Finance saskaņā 
ar Aizdevuma līgumu tādā apmērā, kādā maksājums ir nodots citam uzņēmumam SME Finance 
grupā. 

8. APDROŠINĀŠANA 

8.1. Ja Aizdevuma līguma Speciālajos noteikumos un nosacījumos nav noteikts citādi, SME Finance 
Ieķīlātie aktīvi, izņemot zemes gabalus, rēķinus un īpašuma tiesības (ja tādas ir ieķīlātas), ir 
jāapdrošina saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, kas noteikti turpmāk šajā Aizdevuma 
līguma sadaļā. 

8.2. Ieķīlāto aktīvu apdrošināšanas līgumā SME Finance ir jānorāda kā apdrošināšanas atlīdzības 
saņēmējs. Klients apņemas iesniegt SME Finance īpašuma (vai cita aktīva) apdrošināšanas polisi, 
kur SME Finance norādīts kā atlīdzības saņēmējs, un iesniegt dokumentus, kas apliecina 
apdrošināšanas prēmijas samaksu. 

8.3. Ieķīlātie aktīvi tiek apdrošināti uz visu Aizdevuma līguma termiņu, tostarp periodu no pēdējās 
Aizdevuma atmaksas dienas līdz pilnīgai saistību izpildei saskaņā ar Aizdevuma līgumu.  

8.4. Ieķīlātie aktīvi tiek apdrošināti SME Finance pieņemamā apdrošināšanas sabiedrībā. 
8.5. Nekustamā īpašuma apdrošināšanas summai ir jābūt ne mazākai par īpašuma atjaunošanas 

(būvniecības) vērtību, kustamā īpašuma apdrošināšanas summai ir jābūt ne mazākai par īpašuma 
tirgus vai atlikušo (grāmatvedības uzskaites) vērtību. Izņēmuma gadījumā un ar rakstisku SME 
Finance piekrišanu ieķīlātajiem aktīviem var veikt zemapdrošināšanu (apdrošināšanas summa ir 
mazāka par aktīva vērtību). 

8.6. Nekustamais īpašums ir jāapdrošina pret iznīcināšanu vai bojājumiem, ko izraisa ugunsgrēks, 
ūdens iedarbība (santehnika, apkures sistēma, kanalizācijas avārija, u.c.), trešo personu 
pretlikumīga rīcība (aizdedzināšana, spridzināšana, u.c.), izņemot gadījumus, kad Ieķīlātos aktīvus 
vēl būvē. Kustamais īpašums ir jāapdrošina pret pilnīgu bojāeju vai bojājumiem, ko izraisa 
ugunsgrēks, ūdens iedarbība (santehnika, apkures sistēma, kanalizācijas avārija, u.c.), trešo 
personu pretlikumīga rīcība (aizdedzināšana, spridzināšana, u.c.), dabas spēki (plūdi, vētra, lietus, 
krusa, sniega vētra, zemes nobrukums, u.c.), automašīnu avārijas, zādzība, preces bojājumi citu 
personu rīcības dēļ, preces bojājumi transportēšanas laikā, vai jebkādā veidā atdalot to no 
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montāžas konstrukcijas.  
8.7. Ja Ieķīlāto aktīvu būvniecība nav pabeigta, tos apdrošina ar celtniecības apdrošināšanu. Pēc 

būvniecības pabeigšanas Klientam ir jāapdrošina Ieķīlātie aktīvi pret visiem riskiem, kas norādīti 
Aizdevuma līguma Vispārējo noteikumu un nosacījumu 8.6. punktā. 

8.8. Klienta pienākums nodrošināt Ieķīlāto aktīvu apdrošināšanu tiek attiecināts arī uz tiem gadījumiem, 
ja Ķīlas (Hipotēkas/Komercķīlas) līgums un/vai apdrošināšanas līgums ir jāslēdz trešajām 
personām. 

8.9. Klients apņemas nemainīt Ieķīlāto aktīvu apdrošināšanas līguma noteikumus bez SME Finance 
rakstiskas piekrišanas. 

8.10. SME Finance ir tiesības izmantot apdrošināšanas atlīdzību, lai segtu Klienta parādsaistības 
saskaņā ar Aizdevuma līgumu. Ja Klienta parādsaistības saskaņā ar Aizdevuma līgumu ir pilnā 
apmērā segtas, atlikušo apdrošināšanas atlīdzības summu pārskaita Ieķīlāto aktīvu īpašniekam.  

8.11. Klients piekrīt, ka SME Finance saņem informāciju no apdrošināšanas sabiedrības par Ieķīlāto 
aktīvu apdrošināšanu un tās nosacījumiem, apdrošināšanas prēmijas samaksu vai prēmijas 
samaksas neveikšanu, apdrošināšanas līguma pagarināšanu vai izbeigšanu. 

8.12. Ja Aizdevuma līguma Speciālajos noteikumos un nosacījumos nav noteikts citādi, Ieķīlātie aktīvi ir 
jānovērtē neatkarīgam un sertificētam īpašuma vērtētājam, kas ir pieņemams SME Finance. Pēc 
SME Finance pieprasījuma ir jāveic Ieķīlāto aktīvu atkārtota vērtēšana.  

8.13. Klientam pēc SME Finance pieprasījuma ir rakstveidā jāinformē SME Finance par Aizdevuma 
līgumā paredzēto apdrošināšanas saistību izpildi. 

8.14. SME Finance ir tiesības Klienta vārdā un par Klienta līdzekļiem veikt Ieķīlāto aktīvu vērtēšanu un 
apdrošināt Ieķīlātos aktīvus SME Finance labā līdz Klienta saistību pienācīgai izpildei saskaņā ar 
Aizdevuma līgumu. Tādā gadījumā Klientam ir jāatmaksā attiecīgās izmaksas, kas radušās SME 
Finance, tostarp, bet ne tikai periodiskie apdrošināšanas maksājumi. 

8.15. Klientam ir pienākums nekavējoties, taču ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc tam, kad 
Klients uzzinājis par apdrošināšanas gadījumu (vai potenciālu apdrošināšanas gadījumu), 
rakstveidā informēt SME Finance par šādu gadījumu, kura dēļ Ieķīlātie aktīvi ir iznīcināti vai bojāti. 

9. KLIENTA APLIECINĀJUMI UN GARANTIJAS 

Parakstot Aizdevuma līgumu un piekrītot šiem Noteikumiem un nosacījumiem: 
 

9.1. Klients apliecina, ka tam ir visas tiesības un visas nepieciešamās atļaujas, lai izpildītu visas 
saistības, kas uzņemtas ar Aizdevuma līgumu, slēgt Aizdevuma līgumu, Nodrošinājuma līdzekļu 
līgumus un jebkādus citus saistītos līgumus, un šādu līgumu slēgšana nav pretrunā un nebūs 
pretrunā ar tiesību aktiem, Klienta saistībām, kas uzņemtas ar līgumiem ar trešām personām, un 
ka ir saņemtas visas nepieciešamās atļaujas un pilnvarojumi no valsts iestādēm un citām 
personām Aizdevuma līguma un Nodrošinājuma līdzekļu līgumu slēgšanai. 

9.2. Klients nodrošina, ka personām, kas nodrošina Klienta saistību saskaņā ar Aizdevuma līgumu 
izpildi (tostarp Galvotāji, Ieķīlāto aktīvu īpašnieki), Aizdevuma līguma noslēgšanas dienā pieder 
pietiekami daudz aktīvu un tās var pilnībā nodrošināt Klienta saistību izpildi saskaņā ar Aizdevuma 
līgumu. 

9.3. Klients nodrošina, ka SME Finance iesniegtais pieteikums un citi dokumenti, kas iesniegti SME 
Finance saistībā ar Aizdevuma saņemšanu, norādītā informācija ir pareiza, nav slēpta un atbilst 
faktiskajai situācijai.  

9.4. Klients apstiprina, ka visa informācija un/vai finanšu pārskati, ko Klients iesniedzis SME Finance, ir 
pareizi, precīzi un nav maldinoši, šāda informācija un/vai finanšu pārskati neslēpj nekādu būtisku 
informāciju, kopš šādu dokumentu un/vai finanšu pārskatu iesniegšanas nav noticis nekas, kas 
padarītu šādu informāciju un/vai finanšu pārskatus kļūdainus vai maldinošus, visas prognozes un 
apgalvojumi, ko Klients iesniedzis SME Finance, tika sagatavoti godīgi un labā ticībā pēc 
pienācīgas un rūpīgas izpētes veikšanas. 

9.5. Klients apstiprina, ka Aizdevuma līguma parakstīšanas dienā Klientam nav nekādu citu finansiālu 
saistību saskaņā ar kredīta, līzinga, galvojuma, nodrošinājuma, aktīvu ieķīlāšanas līgumiem 
(hipotēku vai komercķīlas), izņemot tās saistības, kas Pusēm ir zināmas Aizdevuma līguma 
parakstīšanas dienā, pamatojoties uz pieteikumu Aizdevuma saņemšanai un vai citu rakstisku 
dokumentu, ko Klients iesniedzis SME Finance. 

9.6. Klients apliecina, ka Klients nav maksātnespējīgs, netiek likvidēts, reorganizēts vai tam nav iecelts 
administrators, pret to nav piemērots maksātnespējas, pārstrukturēšanas vai analoģiski procesi, 
Klienta aktīviem, komercdarbībai pilnībā vai daļēji nav iecelts administrators vai cita persona. 

9.7. Klients piekrīt, ka SME Finance apkopo visu informāciju, kas norādīta Aizdevuma līgumā, par 
Klientu, apstrādā Klienta (vai Klienta darbinieku) personas datus saskaņā ar Lietuvas Republikas 
un Eiropas Savienības tiesību aktiem, lai izpildītu šo Aizdevuma līgumu un/vai aizstāvētu pārkāptās 
civiltiesības. 
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9.8. Klients apgalvo, ka tiesā vai šķīrējtiesā nav procesu un saskaņā ar Klienta rīcībā esošo informāciju 
nebūtu jānotiek nekādiem tiesvedības, šķīrējtiesas vai administratīviem procesiem, nav valsts 
iestāžu noteiktu sankciju, kas varētu būtiski un negatīvi ietekmēt Klienta komercdarbību, aktīvus vai 
finansiālo stāvokli, izņemot tās lietas, par kurām paziņots SME Finance pirms Aizdevuma līguma 
noslēgšanas.  

9.9. Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar visiem Aizdevuma līguma noteikumiem pirms Aizdevuma 
līguma slēgšanas, tie ir skaidri, Klientam saprotami, un Klients tiem piekrīt. Neviens no šī 
Aizdevuma līguma noteikumiem nav pārsteidzošs vai negaidīts. Klients rīkojas uz sava riska kā 
piesardzīgs un rūpīgs saimnieciskās darbības veicējs. 

9.10. Klients apstiprina, ka Aizdevuma līguma Speciālie noteikumi un nosacījumi tika individuāli 
apspriesti. 

9.11. Klients uzņemas risku, ko izraisa iespējamās valūtas maiņas kursa izmaiņas un visi ar to saistītie 
apstākļi. 

9.12. Klients apstiprina, ka Klienta pārstāvis, kas ir parakstījis Aizdevuma līgumu, rīkojas saskaņā ar 
pilnvarām, ko Klients tam piešķīris, nepārkāpjot tiesību aktus, savus statūtus un citus dibināšanas 
dokumentus, pārvaldības institūciju nolikumus un prasības, kas izriet no citiem noteikumiem. Šāds 
Klienta pārstāvis, kas ir parakstījis Aizdevuma līgumu, ir pienācīgi pilnvarots pārstāvēt Klientu 
jebkurā situācijā, kas izriet no Aizdevuma līguma izpildes, tostarp, bet ne tikai mutisku un rakstisku 
pieprasījumu, norādījumu, informācijas vai dokumentu iesniegšanā un parakstīties Klienta vārdā. 
Klients apņemas nekavējoties informēt SME Finance par personu un/vai informācijas par tām 
izmaiņām, un/vai to pilnvaru, kas norādītas Aizdevuma līgumā, izmaiņām, kas stājas spēkā un 
kļūst saistošas SME Finance tikai pēc dienas, kad SME Finance apstiprina šāda paziņojuma 
saņemšanu, ja šādā paziņojumā nav noteikts vēlāks spēkā stāšanās datums. 

10. LĪGUMA NEIZPILDES SEKAS 

10.1. Puses vienojas, ka par Aizdevuma līguma būtisku pārkāpumu, kas ļauj SME Finance vienpusēji, 
nevēršoties tiesā, izbeigt Aizdevuma līgumu un/vai rakstveidā pieprasīt nekavējoties atmaksāt 
Aizdevumu (tā daļu) kopā ar visiem uzkrātajiem Procentiem un citām summām, kas jāmaksā 
saskaņā ar Aizdevuma līgumu, un/vai izmantot Nodrošinājuma līdzekļus, un/vai pieprasīt 
nodrošināt SME Finance pieņemamus papildu Nodrošinājuma līdzekļus, un/vai paziņot, ka ir 
atcelts SME Finance pienākums izsniegt Aizdevumu, tiek uzskatīts un ir atklājies viens vai vairāki 
no zemāk norādītajiem apstākļiem: 

 
10.1.1. Klients neizmanto Aizdevumu paredzētajam mērķim. 
10.1.2. Atklājas, ka vismaz viens no Klienta apstiprinājumiem vai galvojumiem, kas iesniegts 

saskaņā ar Aizdevuma līguma Vispārējo noteikumu un nosacījumu 9. punktu, ir nepatiess 
vai maldinošs, un/vai Klients, vēloties saņemt Aizdevumu, ir sniedzis nepatiesu 
informāciju vai nav iesniedzis zināmu informāciju, kas būtiski ietekmē Klienta vai SME 
Finance saistības saskaņā ar Aizdevuma līgumu, pieteikumā, kas iesniegts SME 
Finance, vai citos SME Finance iesniegtajos dokumentos, Klienta dibināšanas 
dokumentos, finanšu pārskatos vai pārskatos, paziņojumos vai pieprasījumos, kas 
iesniegti SME Finance Aizdevuma līguma darbības laikā. 

10.1.3. Galvotājs un/vai cits Nodrošinājuma līdzekļu sniedzējs vai īpašnieks ir sniedzis SME 
Finance nepatiesu informāciju vai nav sniedzis informāciju, kam bija vai varēja būt būtiska 
ietekme uz Aizdevuma izsniegšanu vai tā noteikumiem un nosacījumiem. 

10.1.4. Atklājas apstākļi, kas saskaņā ar SME Finance uzskatu var padarīt Klientu nespējīgu 
atmaksāt Aizdevumu pilnā vai daļējā apmērā saskaņā ar Aizdevuma līgumā noteiktajiem 
noteikumiem vai samaksāt Procentus (t.i. Klienta un/vai Galvotāja finansiālā situācija ir 
būtiski pasliktinājusies vai ir pazīmes, ka tā var būtiski pasliktināties salīdzinājumā ar 
Klienta un/vai Galvotāja finansiālo situāciju pirms Aizdevuma līguma parakstīšanas, 
Klients ir pārkāpis cita līguma, kas noslēgts starp SME Finance un Klientu, noteikumus un 
nosacījumus, nepilda finansiālās saistības pret citām finanšu iestādēm un/vai valsts 
iestādēm, un/vai valsts iestādes ir piemērojušas sankcijas pret Klientu, Klienta aktīvi ir 
pilnībā vai daļēji konfiscēti, u.c.). 

10.1.5. Ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas Klients nemaksā Aizdevuma maksājamo summu vai 
savlaicīgi nemaksā Procentus vai to daļu, un/vai nemaksā citas summas, kas jāmaksā 
saskaņā ar Aizdevuma līgumu. 

10.1.6. Klients pienācīgi nepilda vai nav pienācīgi izpildījis jebkādus pienākumus saskaņā ar 
Aizdevuma līgumu, un/vai Klients un/vai Galvotājs pienācīgi nepilda vai nav pienācīgi 
izpildījis jebkādus pienākumus saskaņā ar Nodrošinājuma līdzekļu līgumiem un neizpilda 
tos 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc dienas, kad SME Finance rakstveidā pieprasa 
izbeigt attiecīgo pārkāpumu.  
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10.1.7. Galvotājs, kas galvo par Klienta saistībām saskaņā ar Aizdevuma līgumu, tiek 
reorganizēts, sadarbība ir izbeigta, bankrotē vai nomirst, un SME Finance un Klients 
nevar vienoties par papildu Nodrošinājuma līdzekļiem. 

10.1.8. Ir radušies strīdi par Ieķīlātajiem aktīviem un Klients nav iesniedzis SME Finance citus 
pieņemamus Nodrošinājuma līdzekļus, vai Klients un persona, kas ir nodrošinājusi 
Klienta saistību izpildi, ir pārkāpusi vai apstrīd Klienta Nodrošinājuma līdzekļu līgumu, vai 
tas ir izbeigts vai nav spēkā, vai ir citi Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētie pamati, 
saskaņā ar kuriem SME Finance ir tiesības vērst piedziņu uz Ieķīlātajiem aktīviem pirms 
saistību izpildes termiņa iestāšanās. 

10.1.9. Ir izbeigti vai beigušies un nav pagarināti Ieķīlāto aktīvu apdrošināšanas līgumi. 
10.1.10. SME Finance ir norādījusi, ka pastāv Klienta saistību saskaņā ar Aizdevuma līgumu 

izpildes risks, un ka sniegtie Nodrošinājuma līdzekļi vairs nav pietiekami, un Klients nav 
SME Finance pieņemamā veidā iesniedzis jaunus vai papildu Nodrošinājuma līdzekļus, 
ko pieprasīja SME Finance, SME Finance noteiktajā termiņā, kas nedrīkst būt īsāks par 
20 (divdesmit) kalendārajām dienām. 

10.1.11. Klients izbeidz galveno komercdarbību, būtiski to maina vai samazina tās apmēru, tiek 
reorganizēts, likvidēts, ir iesniegta prasība par Klienta bankrota lietas uzsākšanu, vai 
Klients pārtrauc veikt maksājumus, vai tiesā ir iesniegta prasība pret Klientu saistībā ar 
parādu vai pārstrukturēšanu, vai tās aktīvi vai saistības pilnā apmērā vai daļā ir nodotas 
administratoram vai attiecīgajai amatpersonai. 

10.1.12. Ir notikušas būtiskas izmaiņas Klienta un/vai Galvotāja īpašnieku struktūrā (dalībnieks/ 
partneris/ īpašnieks), kas nav pieņemamas SME Finance. 

10.1.13. Rodas citi Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktie apstākļi, kas rada pamatu SME 
Finance izbeigt Aizdevuma līgumu vai Nodrošinājuma līdzekļu līgumus, un/vai pieprasīt 
saistību izpildi pirms termiņa iestāšanas. 

 
10.2. Ja radušies Aizdevuma līguma Vispārējo noteikumu un nosacījumu 10.1. punktā minētie apstākļi, 

SME Finance rakstveidā informē Klientu par Aizdevuma līguma būtisku pārkāpumu un nosaka 
papildu termiņu Klienta saistību pienācīgai izpildei, kas nedrīkst būt īsāks par 7 (septiņām) dienām. 
Ja Klients neizpilda līgumsaistības līdz noteiktā papildu termiņa beigām, SME Finance ir tiesības 
vienpusēji, nevēršoties tiesā, izbeigt Aizdevuma līgumu, nosūtot Klientam rakstisku paziņojumu par 
Līguma izbeigšanu pirms termiņa 7 (septiņas) dienas iepriekš. Aizdevuma līgumu uzskata par 
izbeigtu, ja līdz SME Finance paziņojumā norādītā Aizdevuma līguma izbeigšanas termiņa beigām 
Klients nav novērsis visu Aizdevuma līguma pārkāpumus un/vai pienācīgi izpildījis saistības 
saskaņā ar Aizdevuma līgumu. Gadījumos, kad Aizdevuma līguma pārkāpumus nevar novērst 
objektīvu iemeslu dēļ, SME Finance ir tiesības izbeigt Aizdevuma līgumu, neparedzot šajā punktā 
norādīto papildu termiņu. Aizdevuma līguma izbeigšanas termiņa un citu termiņu, kas norādīti šajā 
punktā, uzskaite sākas no dienas, kad Klientam ir nosūtīts paziņojums. Līdz brīdim, kad iestājies 
Aizdevuma izbeigšanas termiņš, SME Finance ir tiesības vienpusēji atsaukt Aizdevuma līguma 
izbeigšanu. 

10.3. Klientam ir pienākums atmaksāt izsniegto Aizdevumu pilnā apmērā, Procentus, kas uzkrājušies 
līdz aizdevuma atmaksas dienai un nav samaksāti, Kompensācijas (nokavējuma) procentus un 
veikt citus Līgumā norādītos maksājumus līdz Aizdevuma līguma izbeigšanas termiņa beigām. 

10.4. Ar Aizdevuma līguma izbeigšanu netiek apturēta Kompensācijas (nokavējuma) procentu un citu 
Aizdevuma līgumā noteikto maksājumu uzkrāšanās, un netiek atcelts Klienta pienākums atmaksāt 
Aizdevumu, maksāt Procentus, Kompensācijas (nokavējuma) procentus, citus Aizdevuma līgumā 
noteiktos maksājumus un izpildīt Aizdevuma līgumā paredzētās citas saistības. 

10.5. Ja Klients neizpilda vai pienācīgi neizpilda Aizdevuma līgumā paredzētās saistības, SME Finance 
ir tiesības pieprasīt līgumsodu līdz 10 (desmit) procentu apmērā no Aizdevuma summas (jebkurā 
gadījumā ne mazāku par 500 eiro) par katru pārkāpumu (līgumsodu maksā SME Finance labā), ja 
Aizdevuma līgumā nav paredzēta lielāka atbildība. Līgumsoda lielums ir apspriests iepriekš, un 
abas Puses to uzskata par taisnīgu un pamatotu.  

11. KONFIDENCIALITĀTE, NEPĀRVARAMA VARA 

11.1. Puses apņemas neatklāt informāciju par Aizdevuma līguma noslēgšanu un tā noteikumiem trešām 
personām un veikt visus no tām atkarīgos pasākumus, lai novērstu šādas informācijas atklāšanu 
trešām personā, izņemot šādus gadījumus:  

 
11.1.1. Gadījumos, kas paredzēti Aizdevuma līgumā un/vai Latvijas Republikas tiesību aktos. 
11.1.2. Ja šāda informācija ir publiska (izņemot gadījumus, kad tā kļuvusi publiska Aizdevuma 

līguma pārkāpuma dēļ). 
11.1.3. Pusēm, kas sniedz audita pakalpojumus un veic SME Finance vai Klienta darbības vai 
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finanšu grāmatvedības auditu saskaņā ar līgumu.  
11.1.4. Juristiem, kas sniedz juridiskos pakalpojumus saistībā ar Aizdevuma līguma noslēgšanu 

un/vai izpildi jebkurai no Pusēm. 
11.1.5. Galvotājam un/vai Nodrošinājuma līdzekļu sniedzējam un/vai īpašniekam. 
11.1.6. Klienta dalībniekiem/ partneriem un/vai mātes uzņēmumiem, un/vai meitas uzņēmumiem.  
11.1.7. Paredzētam SME Finance tiesību un/vai saistību pārņēmējam, investoram, biznesa 

partnerim vai aktīvu ieguvējam, un/vai SME Finance mātes un meitas uzņēmumiem, kā 
arī to visu meitas uzņēmumiem un nodaļām. SME Finance ir arī tiesības, kam Klients 
piekrīt un ko Klients nodrošina SME Finance, iegūt šādu informāciju no šiem 
uzņēmumiem.  

11.1.8. Personām, kas sniedz pakalpojumus SME Finance saistībā ar Aizdevuma līgumu. 
 
11.2. Klients ir informēts, ka SME Finance var nosūtīt Klientam tiešos mārketinga paziņojumus e-pastā, 

ietverot Klientam būtisku informāciju par citiem (saistītajiem) SME Finance sniegtajiem 
pakalpojumiem. Klients var jebkurā laikā atteikties no šiem paziņojumiem (iepriekš vai jebkurā laikā 
pēc tam), uzklikšķinot uz attiecīgā lodziņa saņemtajā tiešā mārketinga paziņojumā vai rakstveidā 
(e-pastā) informējot SME Finance. 

11.3. Katra Puse apņemas pienācīgi (t.i. saskaņā ar Vispārējās datu aizsardzības regulu (Nr. ES 
2016/679) informēt visas atsevišķās personas (t.i. darbiniekus, pilnvarotos pārstāvjus un citus 
pārstāvjus), kurus Puse iesaista Aizdevuma līguma izpildē un kuru datus tā nodod vai var nodot 
otrai Pusei (t.i., ja Pušu pārstāvji sazinās savā starpā, izmantojot e-pastu, u.c.), ka to personas dati 
tiek vai var tikt nodoti otrai Pusei, lai izpildītu šo Aizdevuma līgumu un saskaņā ar šo Aizdevuma 
līgumu.  

11.4. Ja rodas nepārvaramas varas apstākļi un apstākļi, kas liedz pilnībā vai daļēji izpildīt saistības 
saskaņā ar Aizdevuma līgumu, šādu saistību izpildes termiņu pagarina par laiku, kas vienāds ar 
nepārvaramas varas apstākļu un citu šādu apstākļu termiņu. Lai noteiktu un apstiprinātu 
nepārvaramas varas apstākļus, Puses vadās pēc Latvijas Republikas tiesību aktiem. 

11.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, Pusēm ir tiesības izbeigt 
Aizdevuma  līgumu. Iepriekš minētajā gadījumā nevienai Pusei nav tiesību prasīt kompensāciju par 
materiālajiem zaudējumiem, ko izraisa Aizdevuma līguma izbeigšana un pārkāpšana, izņemot 
Aizdevuma līdzekļu, Procentu, Aizdevuma noformēšanas maksas, Kompensācijas (nokavējuma) 
procentu un/vai citu savstarpēju nesamaksātu summu samaksu.  

11.6. Ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir jāinformē vienai otru 5 (piecu) dienu laikā pēc 
šādu apstākļu rašanās vai uzzināšanas par tiem. 

12. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN STRĪDU IZŠĶIRŠANA 

12.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, 
izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Rīgas šķīrējtiesā (Reģ. Nr. 40003756873), saskaņā 
ar šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā vai Latvijas Republikas tiesā pēc prasītāja 
izvēles. Strīds tiek risināts piemērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.  

13. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 

13.1. Aizdevuma līgumu var grozīt vai mainīt tikai ar Pušu rakstisku vienošanos, izņemot Aizdevuma 
līgumā paredzētos gadījumus.  

13.2. Katrs Aizdevuma līguma nosacījums ir atdalāms un atsevišķs viens no otra; ja kādi nosacījumi 
zaudē spēku vai ir pretrunā ar tiesību aktu normām, vai ir neizpildāmi, tas nepadara par spēkā 
neesošiem pārējos Aizdevuma līguma nosacījumus. 

13.3. Ja ir grozīti vai pieņemti Lietuvas Republikas tiesību akti un Aizdevuma līgumā ir punkts, kas ir 
pretrunā ar tiesību aktu, SME Finance ir tiesības vienpusēji aizvietot punktus, kas ir pretrunā ar 
tiesību aktiem, ar likumīgiem punktiem. SME Finance nekavējoties informē Klientu par visiem 
grozījumiem un papildinājumiem Aizdevuma  līgumā. 

13.4. Visiem paziņojumiem Pusēm saistībā ar Aizdevuma līgumu ir jābūt rakstveidā, un tie jānosūta uz 
Aizdevuma līguma Speciālajos noteikumos norādītajām Pušu juridiskajām adresēm vai adresi, ko 
viena Puse ir paziņojusi otrai Pusei, kā korespondences saņemšanas vietu. Oficiālai saziņai par 
līguma izpildi vai paziņojumu nosūtīšanai šī līguma puses var izmantot e-pastus, kas ir norādīti šī 
līguma Speciālajos noteikumos (šādu paziņojumu uzskata par iesniegtu dienā, kad tas nosūtīts pa 
e-pastu).  

13.5. SME Finance un Klientam ir jāinformē vienai otru par visām izmaiņām Pušu juridiskajos rekvizītos 
ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā. 

13.6. SME Finance informē, ka, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 
(turpmāk tekstā - Regula) noteikumus, SME Finance apstrādā personas datus saskaņā ar Regulas, 
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valsts tiesību aktu, kas regulē personas datu aizsardzību, prasībām un SME Finance personas 
datu apstrādes noteikumiem. SME Finance personas datu apstrādes noteikumi ir SME Finance 
saistošs un obligāti izpildāms dokuments un ir publiski pieejami tīmekļa 
vietnē https://www.smefinance.eu. Visus personas datus, kas nodoti SME Finance saskaņā ar šo 
līgumu, apstrādās un aizsargās atbilstoši Regulas prasībām, valsts tiesību aktiem, kas regulē 
personas datu aizsardzību, un SME Finance personas datu apstrādes noteikumiem. 

14. VISPĀRĒJO NOTEIKUMU UN NOSACĪJUMU IZMAIŅAS 

14.1. SME Finance ir tiesības vienpusēji mainīt Vispārējos noteikumus, informējot par to Klientu ar 
paziņojumu uz Klienta e-pasta adresi, kas norādīta Aizdevuma līgumā, 30 (trīsdesmit) kalendārās 
dienas iepriekš. Ja Klients nepiekrīt izmaiņām Vispārējos noteikumos, Klientam ir tiesības izbeigt 
Aizdevuma līgumu, paziņojot par to rakstveidā SME Finance pirms šādu izmaiņu stāšanās spēkā; 
līdz pēdējai šādas Aizdevuma līguma izbeigšanas dienai Klients apņemas izpildīt visas saistības 
attiecībā uz maksājumiem SME Finance, kas norādītas Vispārējo noteikumu 10.3. punktā. Ja 
Klients neizpilda šajā punktā norādītās saistības, Aizdevuma līgumu uzskata par spēkā esošu un 
neizbeigtu saskaņā ar tādiem Vispārējiem noteikumiem, kas bija spēkā, kamēr stājās spēkā šajā 
punktā noteiktās izmaiņas. 


