
 

 

UAB SME FINANCE 
BENDROSIOS SĄSKAITŲ FINANSAVIMO SUTARČIŲ SĄLYGOS 
Aktualu nuo 2020 m. kovo 9 d. 
 
 
Šios UAB „SME Finance“ (juridinio asmens kodas 304254910, registruotas buveinės adresas 
Antano Tumėno g. 4, LT - 01109 Vilnius, Lietuvos Respublika, įregistruota LR Juridinių asmenų registre, toliau 
– SME Finance) bendrosios sąskaitų finansavimo sutarčių sąlygos (Bendrosios sąlygos) taikomos 
SME Finance klientams (toliau – Klientas) teikiamai sąskaitų finansavimo paslaugai, jeigu SME Finance ir 
Klientas dėl to raštiškai susitaria Sąskaitų Finansavimo sutartyje (toliau – Finansavimo sutartis). Šios 
Bendrosios sąlygos laikomos neatskiriama tokių Finansavimo sutarčių dalimi. SME Finance ir Klientas toliau 
abu kartu yra vadinami „Šalimis”, o kiekvienas atskirai – „Šalimi”. 
 
1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 
 
1.1. Akceptavimas yra SME Finance patvirtinimas, kad Sąskaita atitinka Finansavimo sutartį. 
1.2. Finansavimo sutarties specialiosios sąlygos yra Finansavimo sutarties dalis, kurioje nustatomos 

konkrečios sąskaitų finansavimo sąlygos: Šalių rekvizitai, Finansavimo limitas, Maksimalus sąskaitos 
finansavimo terminas, Komisinis mokestis, Laidavimas ir kitos sąlygos bei nuostatos. 

1.3. Finansavimo avansas yra Pirkimo kainos dalis, kuri bus finansuojama, apskaičiuojama nuo 
akceptuotos Sąskaitos remiantis Finansavimo avanso procentu, nustatomu Finansavimo sutarties 
specialiosiose sąlygose. Prieš išmokėdamas Finansavimo avansą SME Finance gali išskaičiuoti 
Komisinį mokestį ir Palūkanas. 

1.4. Finansavimo sutartis yra šios bendrosios sąlygos, Sąskaitų finansavimo sutarties specialiosios 
sąlygos, Tiekėjų sąrašas, Sąskaitų sąrašai, kiti priedai, Finansavimo sutarties papildymai ir pakeitimai. 

1.5. Finansavimo sutarties mokestis yra Kliento vienkartinis mokestis SME Finance už Finansavimo 
paraiškos analizę ir svarstymą, dokumentų įforminimą ir administravimą. Finansavimo sutarties 
mokestis nustatomas Finansavimo sutarties specialiosiose sąlygose kaip procentas nuo Finansavimo 
limito arba fiksuotas. Padidinus Finansavimo limitą turi būti sumokėtas papildomas Finansavimo 
sutarties mokestis. 

1.6. Finansavimo limitas yra Finansavimo sutartimi nustatyta maksimali Finansuojama Tiekėjų Klientui 
pateiktų Sąskaitų suma. Panaudotas Finansavimo limitas apskaičiuojamas kaip visų Finansuotų 
Sąskaitų suma.  

1.7. Finansavimo rezervas yra Pirkimo kainos dalis, kuri neišmokama kaip Finansavimo avansas. 
1.8. Sąskaita yra Tiekėjo Klientui pagal Sutartį pateiktas mokėjimo dokumentas, turintis visus reikiamus 

rekvizitus bei atitinkantis LR įstatymų bei Finansavimo sutarties reikalavimus. 
1.9. Komisinis mokestis yra Kliento SME Finance mokamas mokestis už Sąskaitų ir su jomis susijusių 

dokumentų peržiūrėjimą, kontroliavimą ir administravimą. Komisinis mokestis nustatytas Finansavimo 
sutarties specialiosiose sąlygose ir skaičiuojamas nuo Finansavimui pateiktų Sąskaitų arba išmokėtų 
mokėjimų Tiekėjui, Finansavimo sutartyje numatytomis sąlygomis. 

1.10. Palūkanos yra Kliento SME Finance mokamos palūkanos, kaip tai numatyta Finansavimo sutarties 
specialiosiose sąlygose, už naudojimąsi SME Finance suteiktomis piniginėmis lėšomis, kuriuos 
apskaičiuojamos nuo SME Finance išmokėtos Finansavimo avanso sumos. 

1.11. Sąskaitų sąrašas yra Sąskaitų Finansavimo ir Akceptavimo pagrindas. Pavyzdinė Sąskaitų sąrašo 
forma įteikiama Klientui sudarant Finansavimo sutartį. Sąskaitų sąrašas gali būti ir kitokios SME 
Finance priimtinos formos.  

1.12. Sutartis yra tarp Kliento ir Tiekėjo sudarytas sandoris, kuriuo Tiekėjas tiekia prekes arba teikia 
paslaugas Klientui. 

1.13. Finansavimas yra Finansavimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis SME Finance vykdomas 
Kliento iš Tiekėjo gautų Sąskaitų už pagal Sutartį parduotas prekes ir suteiktas paslaugas 
finansavimas (apmokėjimas už Klientą pagal šios Finansavimo sutarties sąlygas). 

1.14. Sąskaitos finansavimo terminas yra terminas, kuriam SME Finance finansuoja kiekvieną Sąskaitą, 
t. y. Klientui taikomas atidėjimas.  

1.15. Tiekėjas yra asmuo, kuris tiekia Klientui prekę arba suteikia paslaugą ir turi teisę gauti mokėjimus 
pagal Sąskaitas. 

1.16. Tiekėjo limitas yra maksimali Finansuojama konkretaus įsiskolinimo atitinkamam Tiekėjui suma. 
1.17. Pirkimo kaina yra Tiekėjo išrašytoje Sąskaitoje nurodyta suma už Kliento įsigyjamas prekes ir 

paslaugas įskaitant pridėtinės vertės mokestį. Tuo atveju, jeigu Klientas ir Tiekėjas yra susitarę dėl 
nuolaidos arba Tiekėjas vienašališkai ją suteikė arba pažadėjo suteikti, Pirkimo kaina laikoma 
nuolaidos dydžiu mažesnė suma. 

1.18. Kliento reklamacija yra bet kokia forma Kliento Tiekėjui pateikta pretenzija ar raštas dėl Tiekėjo 
netinkamai (ne pagal Kliento ir Tiekėjo sudarytos Sutarties sąlygas) teikiamų paslaugų ir (ar) 
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netinkamos kokybės ar Sutarties sąlygų neatitinkančių (įskaitant sąlygų dėl paslaugų ar prekių 
suteikimo ir (ar) pristatymo terminus) prekių. 

1.19. Laiduotojas yra SME Finance priimtinas asmuo, kuris įsipareigoja atsakyti visu jam nuosavybės teise 
priklausančiu turtu SME Finance, jeigu Klientas neįvykdys (netinkamai vykdys) Finansavimo sutartį (ar 
jos dalį). 

1.20. Laidavimas yra SME Finance teisė iš Laiduotojo pareikalauti įvykdyti prievolę už Klientą, jam 
nevykdant (netinkamai vykdant) įsipareigojimus pagal Finansavimo sutartį (ar jos dalį). 

1.21. Laidavimo realizavimas yra Laiduotojo prievolės atsakyti, jeigu Klientas nevykdo (netinkamai vykdo) 
Finansavimo sutartį (ar jos dalį), įgyvendinimas. Laidavimo realizavimo momentu laikomas SME 
Finance reikalavimas Laiduotojui sumokėti už Kliento prievoles pagal Finansavimo sutartį. 

1.22. Delspinigiai yra prievolių užtikrinimo priemonė, kurią mokėjimo prievolę pagal Finansavimo sutartį 
pažeidusi arba nevykdanti kitokios finansinės prievolės Šalis privalo sumokėti kitai Šaliai. Delspinigių 
procentas nuo neįvykdytos (netinkamai įvykdytos) mokėjimo prievolės sumos per dieną nustatomas 
Finansavimo sutarties specialiosiose sąlygose ir/arba Finansavimo sutarties bendrosiose sąlygose. 

 
2. AIŠKINIMAS 
 
2.1. Finansavimo sutarties dalių ir straipsnių pavadinimai yra skirti patogesniam Finansavimo sutarties 

naudojimui ir negali būti naudojami aiškinant Finansavimo sutartį. 
2.2. Finansavimo sutartyje naudojamos sąvokos priklausomai nuo konteksto gali būti naudojamos 

daugiskaitos prasme ir atvirkščiai. 
2.3. Finansavimo sutarties dalyje „Sąvokos ir sutrumpinimai“ paaiškintos sąvokos toliau rašomos iš 

didžiosios raidės ir vartojamos ta prasme, kuri yra paaiškinta Finansavimo sutarties Bendrųjų sąlygų 
1. dalyje, jeigu pagal kontekstą neturi būti suprantama kitaip. 

 
3. BENDROSIOS FINANSAVIMO SĄLYGOS 
 
3.1. SME Finance ir Klientas, pasirašydami šios Finansavimo sutarties priedą susitaria dėl Tiekėjų, kurių 

Sąskaitas SME Finance sutinka Finansuoti, nurodant kiekvienam Tiekėjui nustatomą Tiekėjo limitą ir 
tokio Tiekėjo Sąskaitų finansavimo terminą. SME Finance turi teisę pareikalauti, kad būtų sudarytas 
trišalis susitarimas tarp Kliento, Tiekėjo ir SME Finance. 

3.2. Klientas privalo atsižvelgdamas į Finansavimo sutarties sąlygas ir Sutartį, priimti Tiekėjo Sąskaitas bei 
vykdyti kitus įsipareigojimus. Klientas atsako už Sutarties galiojimą ir jos turinį. 

3.3. Klientas gavęs iš Tiekėjo Sąskaitas privalo pateikti SME Finance Finansavimo sutarties Specialiosiose 
sąlygose ir Bendrosiose sąlygose nurodytus dokumentus. 

3.4. Šalys susitaria, kad Sąskaitos ir Sąskaitų sąrašo pateikimas SME Finance reiškia Kliento besąlyginį 
patvirtinimą, kad: 
3.4.1. Sutartis yra galiojanti, Tiekėjas turi galiojantį reikalavimą Klientui, prekių pardavimas arba 

paslaugų suteikimas, už kuriuos Klientui pateikta Sąskaita yra tinkamai įvykdytas, t. y. prekės 
ir paslaugos atitinka teisinius, techninius, kiekinius, asortimento ir kokybės reikalavimus, 
nustatytus Sutartyje tarp Kliento ir Tiekėjo, ir šios prekės ar paslaugos suteiktos tinkamai 
laikantis Sutarties sąlygų, pilnai, tinkamoje vietoje, tinkamu būdu ir laiku. Tuo atveju, jeigu 
Klientas vėliau pareikštų pretenzijas dėl aukščiau minėtų dalykų, Šalys veikia pagal 
Finansavimo sutarties 0. dalį (Kliento reklamacijos); 

3.4.2. Klientas ir Tiekėjas galutinai suderino Sąskaitos sumą (prekių ar paslaugų vertę bei PVM) ir 
Tiekėjas bei Klientas neturi jokių pretenzijų arba prieštaravimų dėl Pirkimo kainos, jos 
pagrindo ir Sąskaitoje nurodyto apmokėjimo termino. 

3.4.3. Tuo atveju, jei Tiekėjas teiktų ar siūlytų Klientui nuolaidų toms prekėms ar paslaugoms, už 
kurias Sąskaitos jau pateiktos SME Finance finansavimui, SME Finance mokėdama 
Finansavimo avansą pagal Sąskaitą turi teisę vadovautis mažiausia galima Pirkimo kaina. 

3.4.4. Klientas ir/ar Tiekėjas neatliko ir neatliks jokių veiksmų, kurie galėtų trukdyti SME Finance 
šioje Finansavimo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka suteikti Finansavimo avansą bei 
Finansavimo sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis atgauti sumokėtą Finansavimo 
avansą bei kitas gautinas sumas iš Kliento.  

3.5. SME Finance turi teisę (1) vieną darbo dieną nuo Sąskaitų sąrašo ir Sąskaitos gavimo tikrinti Sąskaitos 
atitikimą teisės aktams, Sutarčiai ir Finansavimo sutarčiai. 
3.5.1. Tuo atveju, jeigu SME Finance akceptuoja Sąskaitą, SME Finance privalo ne vėliau kaip per 

(1) vieną darbo dieną nuo Akceptavimo sumokėti Finansavimo avansą. 
3.5.2. Tuo atveju, jeigu SME Finance neakceptuoja Sąskaitos, SME Finance privalo nedelsiant 

apie tai informuoti Klientą. 
3.6. Kliento kiekvienu atskiru reikalavimu SME Finance privalo informuoti Klientą apie Sąskaitos trūkumus. 
3.7. SME Finance turi teisę vienašališkai nuspręsti ir atsisakyti akceptuoti Sąskaitas ir/arba atsisakyti 

išmokėti Finansavimo avansą. Taip pat SME Finance turi teisę atsisakyti akceptuoti ir/arba sumokėti 
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Finansavimo avansą, jeigu, SME Finance pareikalavus, nėra pateikiamas Finansavimo sutarties 2.1 
punkte nurodytas Susitarimas, ir/arba nėra pateikimas 2.3 punkte nurodytas Sąskaitos originalas, 
Sąskaitų sąrašas ir/arba Kliento patvirtinimas, ar kiti nurodyti dokumentai, ir/arba nėra 
sudaryta/pateikiama Finansavimo sutarties 8.1. punkte numatyta laidavimo sutartis ir/arba nėra 
pateikiama Finansavimo sutarties 8.2. punkte numatyta draudimo liudijimo (poliso) kopija ir/arba nėra 
pateikimas bet kuris įsipareigojimų užtikrinimas, kurio reikalautų SME Finance. SME Finance turi teisę 
nuspręsti neteikti Akceptavimo papildomai nenurodant Klientui jokių tokio sprendimo motyvų. 

3.8. SME Finance turi teisę vienašališkai atsisakyti sumokėti Finansavimo avansą jeigu SME Finance turi 
informacijos, kad: 
3.8.1. Tiekėjas ir/arba Klientas nevykdo įsipareigojimų, prisiimtų Sutartimi; 
3.8.2. prieš Tiekėją ir/arba Klientą pradėta (ar inicijuota) bankroto arba restruktūrizavimo 

procedūra; 
3.8.3. Tiekėjo ir/arba Kliento kompetentingas valdymo organas priėmė arba ketina priimti 

sprendimą likviduoti arba reorganizuoti Tiekėją/Klientą; 
3.8.4. Tiekėjas ir/arba Klientas yra skolingas (pradelstos skolos) valstybės biudžetui, kredito, 

finansinėms ir kitoms institucijoms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms; 
3.8.5. Tiekėjas ir Klientas yra valdomi tos pačios vadovybės, savininkų arba jie yra susiję 

giminystės ryšiais; 
3.8.6. Klientas ir Tiekėjas yra patronuojanti ir dukterinė kompanijos arba viena kontroliuojama kitos 

kitokiu, tiesioginiu ar netiesioginiu būdu arba priklausančios vienai įmonių grupei arba kitokiu 
būdu turinčios bendrų interesų; 

3.8.7. egzistuoja kitos aplinkybės, kurios kelia abejonių dėl Tiekėjo galimybių tinkamai įvykdyti 
Sutarties sąlygas (pvz. pritaikomi areštai). 

3.8.8. egzistuoja kitos aplinkybės, kurios kelia abejonių dėl Kliento ir/arba Laiduotojo galimybių 
tinkamai įvykdyti Finansavimo sutarties sąlygas. 

3.9. SME Finance neatsako už Kliento materialinius ir kitokius nuostolius (tiek tiesioginius, tiek 
netiesioginius), susijusius su Finansavimo avanso nesumokėjimu ir/arba Sąskaitų neakceptavimu, 
jeigu SME Finance nemokėdamas Finansavimo avanso veikė pagal Finansavimo sutarties sąlygas. 

3.10. Konkrečios Sąskaitos Finansavimo momentu laikomas Finansavimo avanso išmokėjimas. 
 
4. FINANSAVIMO LIMITAS IR TIEKĖJO LIMITAS, SĄSKAITOS FINANSAVIMO TERMINAS 
 
4.1. Finansavimo limitas, Tiekėjo limitas ir Sąskaitos finansavimo terminas SME Finance yra nustatomas 

vienašališkai priimant sprendimą dėl Finansavimo limito, Tiekėjo limito ir/arba Sąskaitos finansavimo 
termino nustatymo apie tai informuojant Klientą raštu arba el. paštu. SME Finance sprendimas 
įsigalioja jo priėmimo dieną. Finansavimo sutarties galiojimo metu, Klientas turi teisę prašyti padidinti 
(suteikti papildomą) Finansavimo limitą, Tiekėjo limitą ir/arba pakeisti nustatytą Sąskaitos finansavimo 
terminą išsiųsdamas SME Finance raštišką prašymą (el. paštu). Jeigu Finansavimo limitas didinamas, 
Tiekėjo limitas ir/arba Sąskaitos finansavimo terminas keičiamas Kliento pageidavimu, Klientas 
įsipareigoja sumokėti SME Finance mokestį už Finansavimo sutarties pakeitimą. Keičiant Finansavimo 
limitą Kliento mokėtinas Finansavimo sutarties pakeitimo mokestis nustatomas pagal Finansavimo 
sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą įkainį, keičiant Tiekėjų limitus ir/arba Sąskaitos finansavimo 
terminus — pagal SME Finance nustatytus tuo metu galiojančius įkainius. 

4.2. Sąskaitų, kurios viršija Finansavimo limitą arba Tiekėjo limitą, Akceptavimą ir apmokėjimą SME 
Finance turi teisę atidėti iki to momento, kol bus pakankamas Finansavimo ir/arba Tiekėjo limitas 
(atsilaisvins pakankamo dydžio likutis). 

4.3. SME Finance turi teisę atskirai kiekvieno Tiekėjo atžvilgiu nustatyti ir kitų specialių jiems taikomų 
sąlygų. 

4.4. SME Finance turi teisę vienašališkai sumažinti arba panaikinti Tiekėjo limitą. Apie Tiekėjo limito 
sumažinimą ar panaikinimą SME Finance nedelsiant raštu (el. paštu) praneša Klientui. 

4.5. SME Finance turi teisę vienašališkai sumažinti arba panaikinti Finansavimo limitą, jeigu Klientas 
nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal šią Finansavimo sutartį arba SME Finance 
gauna informacijos apie Klientą, kuri pagrįstai leidžia manyti, kad Klientas nevykdys arba netinkamai 
vykdys savo įsipareigojimų. Apie Finansavimo limito sumažinimą ar panaikinimą SME Finance 
nedelsiant raštu praneša Klientui. 

4.6. Pasikeitus 4.4. ar 4.5. punkte nurodytoms aplinkybėms SME Finance savo pasirinkimu turi teisę 
atnaujinti Tiekėjo ir Finansavimo limitą apie tai raštu pranešdama Klientui. 

 
5. SĄSKAITA 
 
5.1. Klientas pateikia SME Finance Finansavimui iš Tiekėjo gautas Sąskaitas. SME Finance finansuoja tik 

tas Sąskaitas, kurias SME Finance Akceptuoja. 
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5.2. Tiekėjas ir/arba Klientas neturi teisės perleisti jokių teisių, susijusių su Sąskaitomis, pateiktomis 
Finansavimui, kaip nors apsunkinti ar kitaip apriboti tokias teises. 

5.3. Tuo atveju, jeigu nevykdomas Finansavimo sutarties 4.2. punkto reikalavimas, SME Finance neprivalo 
sumokėti Finansavimo avanso. 

5.4. Visos Kliento Finansavimui teikiamos Sąskaitos turi atitikti galiojančių teisės aktų bei Finansavimo 
sutarties reikalavimams bei privalo turėti žemiau išvardintus rekvizitus: 
5.4.1. Kliento pavadinimas, adresas, įmonės ir PVM mokėtojo kodas; 
5.4.2. Sąskaitos serija, numeris; 
5.4.3. Sąskaitos išrašymo data; 
5.4.4. Tiekėjo pavadinimas, adresas, įmonės kodas; 
5.4.5. Sutarties, kurios pagrindu išrašoma Sąskaita, rekvizitai (tik tuo atveju, jei yra pasirašyta 

sutartis); 
5.4.6. Parduotų prekių ar suteiktų paslaugų aprašymas, kiekis; 
5.4.7. Prekės ar paslaugos vieneto kaina, vienetų skaičius, bendra kaina be PVM, valiuta; 
5.4.8. PVM apmokestinamų prekių kiekis ir kaina, jeigu skiriasi nuo bendros Sąskaitos vertės, 

valiuta; 
5.4.9. PVM suma, valiuta; 
5.4.10. Prekių pateikimo (paslaugų suteikimo) data, jeigu ji skiriasi nuo Sąskaitos išrašymo datos; 
5.4.11. Terminas, iki kurio Klientas turi apmokėti Sąskaitą už prekes ir paslaugas; 
5.4.12. Kliento įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas; 
5.4.13. Tiekėjo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos; 
5.4.14. Sąskaita turi būti atspausdinta arba labai aiškiai ir įskaitomai išrašyta, ant Sąskaitos neturi 

būti jokių taisymų, trynimų, braukymų, prierašų ir kitokių defektų (išskyrus Sąskaitą 
išrašiusio, priėmusio arba prekes ar paslaugas perdavusio ir priėmusio asmens parašus). 
SME Finance turi teisę nemokėti Finansavimo avanso pagal defektuotą (taisytą) Sąskaitą. 

5.4.15. Tuo atveju, kai Sąskaita susideda iš kelių dokumentų, akceptavimui turi būti pateikti visi 
Sąskaitos dokumentai. 

5.5. Šalys susitaria, kad Sąskaitos SME Finance pateikimas kartu laikomas ir Kliento patvirtinimu, kad 
Sąskaita yra galiojanti (t. y. Tiekėjas turi teisę Sąskaitoje nurodytų sumų reikalauti iš Kliento), o joje 
nurodyta informacija – teisinga. Toks Sąskaitos pateikimas taip pat reiškia, kad Klientas patvirtina, jog 
neturi jokių pretenzijų Tiekėjui dėl patiektų prekių, daiktų ar paslaugų kokybės, už kuriuos yra išrašyta 
Sąskaita. Paaiškėjus, kad Kliento šiame punkte pateikti patvirtinimai yra neteisingi, už Sąskaitos 
apmokėjimą bus atsakingas Klientas. Be to, paaiškėjus, kad Sąskaita yra suklastota ar negaliojanti dėl 
kitokių priežasčių arba turi tokių esminių trūkumų, dėl kurių SME Finance negali išmokėto Finansavimo 
avanso reikalauti iš Tiekėjo ir/arba Kliento, pagal tokias Sąskaitas asmeniškai savo turtu atsako tokią 
Sąskaitą pasirašę asmenys (t. y. Kliento vadovas ir įgaliotas asmuo). 

 
6. APMOKĖJIMAS PAGAL SĄSKAITĄ 
 
6.1. SME Finance veda visų iš Tiekėjo gautų Sąskaitų apskaitą.  
6.2. Pagal SME Finance pateiktą ir jos Akceptuotą Sąskaitą, atsižvelgiant į Finansavimo sutarties sąlygas, 

SME Finance sumoka Finansavimo avansą tiesiogiai Tiekėjui arba Klientui, atsižvelgiant į SME 
Finance ir Kliento susitarimą. SME Finance tinkamai sumokėjus Tiekėjui pagal Sąskaitą mokėtinas 
sumas su PVM, jeigu Finansavimo avansas nesudaro visos Tiekėjui pagal Sąskaitą mokėtinos sumos, 
Klientas privalo pats sumokėti Finansavimo rezervą Tiekėjui. 

6.3. SME Finance Finansavimo avansą Tiekėjui arba Klientui sumoka ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo 
dieną, su sąlyga, kad SME Finance Akceptuoja Sąskaitą ir nėra kitų Finansavimo sutartyje numatytų 
sąlygų, leidžiančių SME Finance nemokėti Finansavimo avanso. 

6.4. Jei Klientas, neatsižvelgiant į tai, kad pagal Finansavimui pateiktą Sąskaitą mokėjimas pagal Sąskaitą 
turėtų būti atliktas SME Finance, pats apmoka Tiekėjui pagal Sąskaitą, Klientas privalo apie tai 
nedelsiant informuoti SME Finance: 
6.4.1. Tokiu atveju raštiškame pranešime Klientas privalo nurodyti Tiekėjo pavadinimą, Sąskaitos, 

pagal kurią Tiekėjui padarytas pavedimas numerį, apmokėjimų datas ir apmokėtą sumą. 
Kartu su raštišku pranešimu Klientas privalo pateikti pavedimo kopiją; 

6.4.2. Įvykus faktui, nurodytam Finansavimo sutarties 5.4. punkte, Šalys gali sutarti, kad 
Finansavimo avansas yra pervedamas Klientui arba kad ši Sąskaita nėra Finansuojama. 

 
7. MOKĖJIMAI PAGAL SUTARTĮ 
 
7.1. Visi mokėjimai pagal Finansavimo sutartį yra atliekami eurais. Konvertuojant mokėtinas sumas į eurus 

turi būti taikomas atitinkamos operacijos atlikimo dieną galiojantis valiutos kursas, kuris yra nurodytas 
oficialioje banko „SEB“, AB (Lietuvos) interneto svetainėje. Pirkimo kaina taip pat yra konvertuojama 
nurodyta tvarka į eurus, siekiant apskaičiuoti Finansavimo avansą. 
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7.2. Specialiosiose sąlygose nurodytas Finansavimo sutarties mokestis yra sumokamas į šioje 
Finansavimo sutartyje nurodytą SME Finance banko sąskaitą per 3 (tris) darbo dienas nuo šios 
Finansavimo sutarties sudarymo dienos. Klientui Finansavimo sutarties mokesčio nesumokėjus 
nustatyta tvarka ir terminais, Finansavimo sutartis tarp Šalių automatiškai nutrūksta, o Šalių teisės ir 
pareigos viena kitos atžvilgiu pasibaigia. 

7.3. Komisinis mokestis skaičiuojamas nuo kiekvienos Finansuojamos Sąskaitos sumos. 
7.4. Už visą naudojimąsi SME Finance Finansavimu suteiktomis piniginėmis lėšomis laikotarpį Klientas 

moka SME Finance Specialiosiose sąlygose nustatytas Palūkanas, kurios skaičiuojamos nuo 
finansuotos Sąskaitų sumos (t. y. Finansavimo avanso). Apskaičiuojant Palūkanų normą laikoma, kad 
mėnuo turi 30 (trisdešimt) dienų, tačiau Palūkanų suma skaičiuojama už kiekvieną faktinę dieną. 

7.5. Palūkanos (Palūkanų suma) skaičiuojamos už visą laikotarpį nuo Finansavimo avanso išmokėjimo 
dienos iki finansuojamų lėšų grąžinimo dienos. Tuo atveju, jeigu Klientas negrąžina lėšų nustatytu 
terminu, Palūkanos yra skaičiuojamos toliau už laikotarpį iki visiško lėšų grąžinimo SME Finance. SME 
Finance turi teisę savo nuožiūra papildomai priskaičiuotą Palūkanų sumą įskaityti savo įsipareigojimų 
Klientui atžvilgiu arba pareikalauti sumokėti papildomai priskaičiuotas Palūkanas tvarka ir terminais, 
kurie yra nurodyti SME Finance raginime ir/arba sąskaitoje-faktūroje. 

7.6. SME Finance nurodymu Palūkanos gali būti mokamos avansu už visą Sąskaitos finansavimo terminą. 
7.7. Tuo atveju, kai Finansavimo avansas yra išmokamas Klientui, Finansavimo avansas apskaičiuojamas 

išrašytos Sąskaitos sumą mažinant Komisinio mokesčio ir Palūkanų suma. Tuo atveju, jeigu 
apskaičiuojant ir išmokant Finansavimo avansą Klientas turi neįvykdytų įsipareigojimų SME Finance 
atžvilgiu, SME Finance turi teisę mažinti Finansavimo avansą tokių įsipareigojimų suma. 

7.8. Tuo atveju, kai Finansavimo avansas išmokamas Tiekėjui, Komisinis mokestis ir Palūkanos 
sumokamos Kliento pagal SME Finance pateiktą sąskaitą-faktūrą joje numatytomis sąlygomis ir 
tvarka. 

7.9. Klientas įsipareigoja pirmiausia apmokėti Tiekėjo ir/arba SME Finance išrašytas sąskaitas ir tik po to 
atlikti bet kokius mokėjimus kitų tiekėjų išrašytomis sąskaitomis ar bet kokiu kitu pagrindu. 

7.10. Finansuotojas turi teisę vienašališkai keisti Finansavimo sutarties specialiosiose sąlygose numatytų 
Palūkanų ir/arba Komisinio mokesčio dydį, apie tai Klientą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų 
informuodamas el. paštu. Jei per 30 (trisdešimties) dienų terminą Klientas SME Finance nepareiškia 
prieštaravimų, laikoma, kad Klientas sutinka su pakeistu Palūkanų ir/arba Komisinio mokesčio dydžiu. 
Pakeistas Palūkanų ir/arba Komisinio mokesčio dydis taikomas visos Sąskaitoms, pateiktoms po 
naujo Palūkanų ir/arba Komisinio mokesčio dydžio įsigaliojimo dienos. Klientui išreiškus prieštaravimą 
naujam Palūkanų ir/arba Komisinio mokesčio dydžiui, laikoma, kad ši Finansavimo sutartis 
automatiškai nutrūksta nuo naujo Palūkanų ir/arba Komisinio mokesčio dydžio įsigaliojimo dienos. 

 
8. FINANSUOTŲ LĖŠŲ GRĄŽINIMAS 
 
8.1. Klientas privalo per 3 (tris) darbo dienas po to, kai suėjo konkrečios Sąskaitos finansavimo terminas, 

sumokėti visą finansuotą Sąskaitos sumą (t. y. išmokėtą Finansavimo avansą) į Finansavimo sutartyje 
nurodytą SME Finance banko sąskaitą. Šalys gali tarpusavyje raštu susitarti dėl kitų atsiskaitymo būdų 
ar tarpusavio įskaitymų. 

8.2. Klientas garantuoja ir įsipareigoja visais atvejais grąžinti finansuotas lėšas ir/arba apmokėti visas 
sumas pagal SME Finance pateiktas sąskaitas-faktūras per nustatytą terminą. Bet kokie pareiškimai 
ar ginčai su Tiekėju nesuteikia teisės Klientui sulaikyti mokėjimų ir/arba finansuotų lėšų grąžinimo. 
Klientas garantuoja, kad finansuotų lėšų grąžinimas ir/arba mokėjimai pagal SME Finance pateiktas 
sąskaitas-faktūras visais atvejais vyks Finansavimo sutartyje ir/arba tokiose sąskaitose-faktūrose 
numatytomis sąlygomis ir terminais. 

8.3. Jeigu tai neprieštarauja Kliento draudimo sąlygoms (kai taikoma), SME Finance gali atskiru rašytinu 
sutikimu grąžintiną Finansuotų lėšų sumą palikti Klientui ir užskaityti šią sumą (ar jos dalį) kaip kitos 
Tiekėjo Sąskaitos Finansavimą. Toks užskaitymas atliekamas atsižvelgiant į nustatytą Finansavimo 
limitą ir atskirus kiekvieno Tiekėjo limitus. 

8.4. Tuo atveju, jeigu Klientas suėjus Sąskaitos Finansavimo terminui negrąžino SME Finance finansuotos 
sumos ir/arba suėjus mokėjimo terminui neapmokėjo bet kurios SME Finance pateiktos sąskaitos, 
SME Finance turi teisę nedelsiant sustabdyti Sąskaitų Finansavimą, nutraukti Finansavimo terminą ir 
pareikalauti visų finansuotų sumų grąžinimo. Tuo atveju, jeigu Klientas per papildomai SME Finance 
nustatytą terminą įvykdo savo įsipareigojimus, SME Finance gali tęsti Sąskaitų Finansavimą. 

8.5. SME Finance taip pat turi teisę įskaityti ir/arba išskaičiuoti visas SME Finance priklausančias sumas 
iš bet kokių SME Finance Klientui mokėtinų sumų, taip pat sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą 
pagal bet kurią su Klientu sudarytą sutartį, kol Klientas nėra visiškai grąžinęs finansuotų lėšų ir/arba 
apmokėjęs pagal bet kurią SME Finance pateiktą sąskaitą. 

8.6. Tuo atveju, jei Klientas 8.1. punkte nustatytą grąžinimo dieną negrąžino finansuotos Sąskaitos sumos, 
SME Finance nuo kitos dienos po grąžinimo termino pradeda skaičiuoti Finansavimo sutarties 
Specialiosiose sąlygose numatytus delspinigius nuo negrąžintos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. 
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Delspinigių skaičiavimas nutraukiamas nuo tos dienos, kai Klientas visas jam priklausančias mokėti 
sumas ir už jas priskaičiuotus delspinigius pilnai apmokėjo SME Finance. 

8.7. Gavusi Kliento sumokėtas sumas, SME Finance pirmiausia dengia delspinigius, o po to padengia 
likusius Kliento įsiskolinimus. 

 
9. LAIDAVIMAS IR DRAUDIMAS 
 
9.1. Tuo atveju, jeigu Šalys susitarė dėl Laidavimo taikymo, Kliento įsipareigojimų vykdymas pagal šią 

Finansavimo sutartį užtikrinamas SME Finance priimtinu trečiųjų asmenų laidavimu. Laiduotojas 
įsipareigoja solidariai atsakyti, jeigu Klientas neįvykdo (netinkamai įvykdo) savo prievoles pagal 
Finansavimo sutartį. Tuo tikslu Laiduotojas ir SME Finance privalo sudaryti SME Finance priimtinos 
formos ir turinio laidavimo sutartį. Laidavimas privalo galioti iki to momento, kol Klientas arba 
Laiduotojas visiškai įvykdo prievoles pagal Finansavimo sutartį. 

9.2. Tuo atveju, jeigu Šalys susitarė dėl draudimo, Klientas privalo SME Finance priimtinoje draudimo 
bendrovėje SME Finance priimtinomis sąlygomis apdrausti pagal Finansavimo sutartį Kliento 
prisiimtus piniginius įsipareigojimus. Klientas įsipareigoja iki finansavimo išmokėjimo dienos pateikti 
SME Finance draudimo liudijimo (poliso) kopiją (tai yra sąlyga finansavimo išmokėjimui). Pagal 
sudarytą draudimo sutartį apdraustąja šalimi (draudimo išmokos gavėju) turi būti nurodomas SME 
Finance. Esant Šalių susitarimui, Kliento įsipareigojimai gali būti apdrausti pagal SME Finance 
pateiktas draudimo sąlygas, pas draudiką, su kuriuo SME Finance yra sudaręs draudimo sutartį. 

9.3. Klientas įsipareigoja, likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) kalendorinėms dienoms iki galiojančio šios 
Finansavimo sutarties 9.2. punkte nurodyto draudimo poliso galiojimo pabaigos, pateikti SME Finance 
naują draudimo polisą (kuris taip pat turi atitikti Finansavimo sutarties 9.2. punkte nurodytas sąlygas). 
Klientui nevykdant šiame Sutarties punkte numatytos pareigos, SME Finance turi teisę sustabdyti 
Finansavimo avanso mokėjimą.  

9.4. Klientas visais atvejais atsako už SME Finance nuostolius, kurių nepadengė Kliento šia Finansavimo 
sutartimi prisiimtų piniginių įsipareigojimų draudimas (ar kita įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo 
priemonė). 

9.5. SME Finance turi teisę iš Kliento reikalauti ir kitų įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemonių, o 
Klientas tokio reikalavimo atveju privalo nedelsiant (bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų) pateikti 
reikalaujamą įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemonę. 

 
10. SME FINANCE TEISĖS IR PAREIGOS 
 
10.1. SME Finance privalo pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, iki kito mėnesio 15 (penkioliktos) dienos, 

pateikti Klientui ataskaitą, kurioje yra nurodyta: 
10.1.1. Akceptuotų ir finansuotų Sąskaitų skaičius ir suma, surašyta pagal Tiekėjus; 
10.1.2. SME Finance apskaičiuotos Palūkanos; 
10.1.3. SME Finance priskaičiuotas Komisinis mokestis ir priskaičiuoti Delspinigiai; 
10.1.4. SME Finance gali pateikti ir kitą svarbią informaciją. 

10.2. Norėdamas įsitikinti Sutarties tinkamu vykdymu, SME Finance turi teisę pareikalauti iš Kliento skubiai 
pateikti prekių pristatymo arba paslaugų suteikimo dokumentus, sąskaitas, transportavimo, draudimo 
dokumentus, specifikacijas, kitus dokumentus, įrodančius Sutarties įvykdymą. Po tokio reikalavimo 
gavimo Klientas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pateikti reikalaujamą informaciją 
arba dokumentus. Dokumentų pateikimo laikotarpiui atidedami Sąskaitos akceptavimo ir Finansavimo 
avanso mokėjimo terminai. 

10.3. SME Finance turi teisę perduoti bendrą informaciją apie Klientą susijusioms įmonėms, su sąlyga, kad 
ji nebus paskleista viešai (neapibrėžtam kiekiui subjektų). 

10.4. SME Finance, savo nuožiūra ir be jokių apribojimų, turi teisę perleisti visas SME Finance į Klientą 
įgytas reikalavimo teises ar jų dalį, tiek atlygintinai, tiek ir neatlygintinai, SME Finance pasirinktiems 
asmenims. 

10.5. SME Finance turi teisę pasirinkti, kokiu eiliškumu ir kurias įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo 
priemones realizuoti nepriklausomai nuo Kliento duodamo priešingo nurodymo; 

10.6. SME Finance turi teisę vienašališkai atsisakyti apmokėti bet kurią Kliento apmokėjimui pateiktą 
Sąskaitą, jeigu SME Finance kyla pagrįstų abejonių, kad Klientas yra (ar gali tapti) nemokus arba prieš 
Klientą pradėta (ar gali būti pradėta/inicijuota) bankroto arba restruktūrizavimo procedūra, Klientas yra 
(ar gali būti) likviduotas arba reorganizuojamas, egzistuoja kitos aplinkybės, kurios kelia abejonių dėl 
Kliento ir/arba Kliento laiduotojo (garanto) galimybių tinkamai įvykdyti Faktoringo sutarties sąlygas 
(pvz. atsiranda skolos valstybės institucijoms, Kliento turtui pritaikomas areštas ir pan.). 

10.7. Nepaisant kitų Sutarties nuostatų, SME Finance turi teisę vienašališkai, bet kuriuo metu, be 
išankstinio įspėjimo ir besąlygiškai atsisakyti suteikti (išmokėti) Finansavimą (nenurodant 
tokio sprendimo motyvų). Klientas patvirtina, kad jis įvertino šios sąlygos reikšmę̨ ir jos įgyvendinimo 
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pasekmes, ši sąlyga yra jam tinkamai atskleista, paaiškinta bei nėra nesąžininga ir/ar netikėta 
(siurprizinė).  

10.8. SME Finance turi teisę pateikti apmokėjimui šios Finansavimo sutarties vykdymo užtikrinimui išduotą 
vekselį (kai taikomas) Klientui ir už vekselio apmokėjimą laidavusiems asmenims, jeigu Klientas yra 
neįvykdęs prievolės laiku apmokėti bet kurios pagal šią Finansavimo sutartį mokėtinos sumos SME 
Finance arba jeigu SME Finance kyla pagrįstų abejonių, kad Klientas ir (arba) Laiduotojas yra (ar gali 
tapti) nemokus arba prieš Klientą ir (arba) Laiduotoją pradėta (ar gali būti pradėta) bankroto arba 
restruktūrizavimo procedūra, Klientas ir (arba) Laiduotojas yra (ar gali būti) likviduotas arba 
reorganizuojamas, egzistuoja kitos aplinkybės, kurios kelia abejonių dėl Kliento ir/arba Kliento 
Laiduotojo (garanto) galimybių tinkamai įvykdyti Faktoringo sutarties sąlygas (pvz. Klientas ir (arba) 
Laiduotojas turi skolų valstybės institucijoms, Kliento turtui pritaikomas areštas ir pan.). 

10.9. SME Finance turi teisę iš Kliento pareikalauti sumokėti visas pagal Finansavimo sutartį mokėtinas 
suma (net ir nesuėjus apmokėjimo terminui) į SME Finance banko sąskaitą per 5 (penkias) darbo 
dienas tuo atveju, jeigu SME Finance kyla pagrįstų abejonių, kad Klientas yra (ar gali tapti) nemokus 
arba prieš Klientą pradėta (ar gali būti pradėta) bankroto arba restruktūrizavimo procedūra, Klientas 
yra (ar gali būti) likviduotas arba reorganizuojamas, egzistuoja kitos aplinkybės, kurios kelia pagrįstų 
abejonių dėl Kliento galimybių tinkamai įvykdyti pareigą apmokėti pagal Finansavimo sutartį (pvz. 
Klientas turi skolų valstybės institucijoms, Kliento turtui pritaikomas areštas ir pan.). 

 
11. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS 
 
11.1. Klientas privalo pateikti SME Finance patikrinti ir suderinti visus dokumentus, susijusius su 

Sąskaitomis, Tiekėju ir Sąskaitų apmokėjimu, tiek pasirašytus tiek pasirašomus Finansavimo sutarties 
galiojimo laikotarpiu. Dokumentų ar jų projektų pateikimas SME Finance nereiškia, kad SME Finance 
privalo atlikti jų teisinę analizę ar prisiimti atsakomybę už dėl jų kilusias pasekmes. Klientas privalo 
išspręsti visus nesutarimus dėl Sutarties ir jos vykdymo. 

11.2. Klientas įsipareigoja informuoti SME Finance apie visus su Tiekėju sudarytus arba planuojamus 
sudaryti sandorius, taip pat Kliento ir Tiekėjo tarpusavio finansines prievoles, tarpusavio bylas 
(įskaitant ir susijusias su Sutartimi bei Finansavimo sutartimi), apie Kliento ir Tiekėjo dalyvavimą tose 
pačiose įmonėse ir kitas aplinkybes, tiesiogiai arba netiesiogiai įtakojančias Sutarties ir Finansavimo 
sutarties vykdymą. 

11.3. Visu Finansavimo sutarties galiojimo metu, Klientas įsipareigoja pateikti SME Finance kiekvieno 
ketvirčio balansą ir pelno (nuostolio) ataskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų 
ketvirčiui pasibaigus, o taip pat auditoriaus (jei auditas yra atliekamas ar pagal LR teisės aktus turi būti 
atliekamas) patvirtintą metinį balansą ir pelno (nuostolio) ataskaitą ne vėliau kaip per 4 (keturis) 
mėnesius Kliento finansiniams metams pasibaigus, tuo atveju jei Klientas yra akcinė, uždaroji akcinė, 
kontroliuojanti investicinė ar žemės ūkio bendrovė. 

11.4. Nepriklausomai nuo Kliento teisinės formos Finansavimo sutarties galiojimo metu, per 7 (septynias) 
dienas nuo SME Finance pareikalavimo, pateikti bet kokius finansinius dokumentus, reikalingus 
Kliento finansinei būklei nustatyti, tame tarpe nurodytus Finansavimo sutarties 10.3 punkte, o taip pat 
įrodymus, kad Klientas vykdė bei vykdo savo įsipareigojimus kitoms kredito bei finansų įstaigoms. 
SME Finance pateikiami dokumentai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir 
buhalterinės apskaitos reikalavimus. 

11.5. Klientas neturi teisės be SME Finance sutikimo Finansavimo sutarties galiojimo laikotarpiu pakeisti 
arba nutraukti Sutartį. 

11.6. Be SME Finance išankstinio raštiško sutikimo Klientas negali:  
11.6.1. parduoti, dovanoti, mainyti ar kitaip perleisti, įkeisti, išnuomoti, suteikti panaudai ar kitaip 

perduoti tretiesiems asmenims Įkeičiamą turtą (juo disponuoti), bloginti jo būklę, apsunkinti 
ir suvaržyti jo bet kokia daiktine ar prievoline teise ar bet kokiais kitais būdais; 

11.6.2. sudaryti ar leisti egzistuoti įkeitimams, apribojimams ar kitokiems apsunkinimams Kliento bet 
kokios (dabartinės ar būsimos) nuosavybės, turto, pajamų, teisių ar įsipareigojimų atžvilgiu, 
įskaitant, bet neapsiribojant patentais, prekių ženklais ar kitokia intelektine nuosavybe, 
išskyrus esamus bei SME Finance atskleistus įkeitimus, apribojimus ar apsunkinimus; 

11.6.3. didinti, prisiimti naujus skolinius įsipareigojimus tretiesiems asmenims, keisti esmines esamų 
skolinių įsipareigojimų sąlygas; 

11.6.4. bet kokiu būdu skolinti lėšas tretiesiems asmenims pagal paskolos, kredito ar kitas panašaus 
pobūdžio sutartis, sudaromas su bet kuriais fiziniais ar juridiniais asmenimis, ar atlikti bet 
kokius veiksmus, kurie turi skolinimo efektą; 

11.6.5. vykdyti susijungimus, išskaidymus, atsiskyrimus, sujungimus ar kitus panašius Kliento 
struktūros pakeitimus, kurie galėtų iš esmės neigiamai paveikti SME Finance poziciją; 

11.6.6. keisti Kliento teisinį statusą ar veiklos sritį; 
11.6.7. vienu arba keliais susijusiais (arba ne) sandoriais parduoti, dovanoti, išnuomoti, perduoti ar 

kitais perleisti visą ar bet kurią dalį savo turto, teisių ar pajamų, ar kaip kitaip apsunkinti iki 
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visiško prievolių pagal Faktoringo sutartį tinkamo įvykdymo, išskyrus pardavimą, nuomą, 
perleidimą įprastinės ūkinės veiklos metu rinkos verte; 

11.6.8. perleisti savo teises ir / ar pareigas pagal Faktoringo sutartį tretiesiems asmenims; 
11.6.9. išmokėti dividendų, viršijančių 50 proc. paskutinių Kliento finansinių metų grynojo pelno 

neįskaitant ypatingos veiklos pajamų; 
11.6.10. laiku neįvykdžius bet kokių mokėjimo įsipareigojimų SME Finance tuo pačiu metu investuoti 

į kitas įmones; 
11.6.11. laiduoti už bet kokių trečiųjų asmenų prievolių įvykdymą; 
11.6.12. priimti sprendimo pakeisti Kliento dukterinių įmonių, filialų ar įmonių, kuriose Klientas turi 

akcijas, pavaldumą (keisti akcininkų sudėtį); 
11.6.13. nutraukti Kliento verslą, jį esmingai sumažinti arba perduoti kitai šaliai; 
11.6.14. mažinti Kliento įstatinį kapitalą.  
11.6.15. vykdyti svarbius pakeitimus tarp Kliento akcininkų, pavyzdžiui kai vienas akcininkas arba 

grupė susijusių asmenų siekia sukoncentruoti daugiau kaip 10 (dešimt) procentų akcijų. 
 
11.7. Klientas privalo nedelsdamas, be ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas, raštu informuoti SME 

Finance, jeigu: 
11.7.1. keičiasi bet kokie Kliento duomenys, fiksuojami valstybiniuose registruose, ir (arba) keičiasi 

Kliento įstatai; 
11.7.2. keičiasi Kliento valdymo organų nariai ir / arba auditorius; 
11.7.3. Kliento kompetentingas valdymo organas nusprendžia reorganizuoti, nutraukti veiklą 

(likviduotis be teisių perėmimo) arba kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba pradėti 
neteisminę bankroto procedūrą arba dėl šių procedūrų į teismą kreipiasi kiti asmenys; 

11.7.4. esmingai keičiamos Kliento investicijos kitose įmonėse; 
11.7.5. teisme ar kitoje ginčus nagrinėjančioje institucijoje Klientui pareikštas reikalavimas arba 

areštuojamas visas ar dalis Kliento turto ar kitaip apribojamos nuosavybės teisė į jį, arba 
Klientui iškelta baudžiamoji byla; 

11.7.6. Klientui paskiriamos valstybės institucijų sankcijos, kurios galėtų smarkiai neigiamai paveikti 
Kliento verslą, turtą ar finansinę būklę; 

11.7.7. SME Finance naudai įkeistas turtas yra sunaikintas, sužalotas ar dėl kitų priežasčių 
sumažėjo jo vertė; 

11.7.8. Pateikiama pretenzija į SME Finance įkeistą turtą; 
11.7.9. Klientas negalės tinkamai vykdyti Faktoringo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų; 
11.7.10. įvyksta kiti svarbūs pasikeitimai, galintys turėti įtakos Faktoringo sutarties vykdymui (pvz. 

inicijuojama Kliento bankroto arba restruktūrizavimo procedūra ar kt.) ir kokių su tuo susijusių 
priemonių ėmėsi Klientas. 

 
11.8. Tuo atveju, jeigu Klientas nevykdo arba netinkamai vykdo pareigas, nurodytas Finansavimo sutarties 

11.6. ar 11.7. punkte, SME Finance turi teisę pareikalauti iš Kliento sumokėti baudą, iki 30 (trisdešimt) 
procentų nuo Finansavimo limito, esančio tuo momentu, kai išaiškėja įsipareigojimų pagal nurodytus 
punktus pažeidimo faktas. 

 
11.9. Klientas privalo apmokėti bet kokių SME Finance pareikalautų įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo 

priemonių sandorių parengimo, sudarymo, pakeitimo, papildymo, įvertinimo, įregistravimo ir visas kitas 
išlaidas ir su tuo susijusius mokesčius, įskaitant, bet neapsiribojant sandorių tvirtinimo notarines 
išlaidas, sandorių registravimo įvairiuose registruose išlaidas, taip pat pakeitimų bei išregistravimo 
išlaidas ir kt. 

 
12. BENDRI VEIKSMAI 
 
12.1. Šalys keičiasi turima informacija apie Tiekėjo mokumą ir jo ekonominės veiklos rezultatus, taip pat 

informacija, susijusia su Tiekėjo veiklos teisėtumu, Tiekėjo skolomis valstybės biudžetui, įmonėms, 
įstaigoms ir organizacijoms, bylas, kuriose Tiekėjas dalyvauja atsakovu arba trečiuoju asmeniu, 
nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, įspėjimus arba pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo 
Tiekėjui arba kita panašaus pobūdžio informacija. 

 
13. KLIENTO REKLAMACIJOS 
 
13.1. Jeigu Klientas Finansavimo sutarties galiojimo metu įteikia Tiekėjui Kliento  reklamaciją arba pareiškia 

kitas pretenzijas dėl techninių, kiekybinių, komplektacijos, kokybės ar kitų prekių ar paslaugų, pirktų iš 
Tiekėjo, trūkumų, Klientas privalo sprendžiant su Sutartimi susijusius nesutarimus įtraukti 
SME Finance. 
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13.2. Jei Klientas pareiškia Tiekėjui Finansavimo sutarties 13.1. punkte numatytas pretenzijas ir/ar Kliento 
reklamacijas, Klientas privalo nedelsdamas informuoti SME Finance apie nesutarimus ir operatyviai 
pranešti SME Finance apie priimtą sprendimą. Klientas ir Tiekėjas neturi teisės nuspręsti be raštiško 
SME Finance sutikimo dėl prekių grąžinimo, pripažinimo prekių ar paslaugų nekokybiškomis ir panašių 
aplinkybių bei dėl Sutarties vykdymo tvarkos. 

13.3. Jeigu Kliento reklamacijos pagrįstos ir Tiekėjas sutinka grąžinti Klientui pinigus už Sutarties sąlygų 
neatitinkančią prekę ar paslaugą, tokiu atveju Klientas privalo operatyviai pranešti apie tai SME 
Finance ir per 3 (tris) darbo dienas grąžinti visas iš Tiekėjo atgautas finansuotas lėšas. 

13.4. Tuo atveju, jeigu tarp Tiekėjo ir Kliento kilęs ginčas dėl Sutarties nesilaikymo trunka ilgiau nei 2 (dvi) 
savaites, ir Šalys negali susitarti dėl sprendimo, SME Finance turi teisę iš Kliento pareikalauti per 3 
(tris) darbo dienas grąžinti finansuotas lėšas.  

 
14. YPATINGOS SĄLYGOS (NUOSTOLIAI, KONFIDENCIALUMAS, FORCE MAJEURE, 

ĮSKAITYMAS) 
 
14.1. Šalys įsipareigoja neskleisti tretiesiems asmenims informacijos apie Finansavimo sutarties sudarymą 

ir jos sąlygas, ir imtis visų priemonių, kurios nuo jų priklauso, kad ši informacija netaptų žinoma 
tretiesiems asmenims, išskyrus tiek, kiek reikalinga šios Finansavimo sutarties vykdymui, vidaus ar 
išorinei priežiūrai, akcininkams ar auditui arba kai informaciją reikia atskleisti įstatymų nustatyta tvarka. 
SME Finance neprivalo laikytis šio įsipareigojimo, jeigu Klientas pažeidžia Finansavimo sutartį. 

14.2. Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms ir sąlygoms, kurios trukdo visiškai ar iš dalies vykdyti 
įsipareigojimus pagal Finansavimo sutartį, šių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas tiek laiko, 
kiek trunka nenugalimos aplinkybės ir sąlygos. Nustatant nenugalimos jėgos aplinkybes ir jas 
konstatuojant, Šalys remsis Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

14.3. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybių veikimas vyksta ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, Šalys turi teisę 
nutraukti Finansavimo sutartį. Nurodytu atveju nė viena iš Šalių neturi teisės pareikalauti 
kompensacijos už padarytus materialinius nuostolius, susijusius su Finansavimo sutarties nutraukimu 
ir nesilaikymu, išskyrus finansuotų lėšų, Palūkanų, Komisinių mokesčių, Delsipinigių ir/arba kitų 
tarpusavio įsiskolinimų grąžinimą. 

14.4. Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys privalo apie tai viena kitai pranešti per 5 (penkias) 
dienas nuo jų atsiradimo. 

14.5. Tuo atveju, jeigu tarp Kliento ir SME Finance galioja kitos sutartys arba susitarimai, pagal kuriuos arba 
kitais pagrindais Šalys turi tarpusavio įsipareigojimų, SME Finance bet kokį Kliento atliktą apmokėjimą 
SME Finance arba bet kokią mokėtiną Klientui sumą, neatsižvelgiant į tai, koks nurodytas mokėjimo 
pagrindas ir paskirtis, turi teisę savo nuožiūra, vienašališkai įskaityti kaip apmokėjimą SME Finance 
pagal bet kokią sutartį, susitarimą arba bet kokiu kitokiu teisėtu pagrindu. SME Finance taip pat turi 
teisę užskaityti iš Kliento gautą mokėjimą pagal bet kurią Klientui išrašytą sąskaitą, nepaisant Kliento 
nurodytos mokėjimo paskirties. 

14.6. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu Klientas yra sudaręs sutartį(-is) ir su kitomis SME Finance grupės 
įmonėmis, SME Finance turi teisę, esant kitų SME Finance grupės įmonių vykdytiniems reikalavimams 
į Klientą, iš Kliento pagal Faktoringo sutartį gautą apmokėjimą (visą arba jo dalį) perleisti kitai SME 
Finance grupės įmonei. Tokiu atveju SME Finance ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo 
apmokėjimo iš Kliento gavimo informuoja Klientą, kad iš Kliento pagal Faktoringo sutartį gautas 
mokėjimas (visas arba dalis) buvo perleistas kitai SME Finance grupės įmonei, kuri atitinkamai gautą 
sumą panaudos vykdytinų Kliento prievolių padengimui. Tokiu atveju laikoma, kad Klientas, nepaisant 
atlikto mokėjimo (ir neatsižvelgianti kas buvo nurodyta pavedimo paskirtyje) nėra įvykdęs prievolės 
atsiskaityti su SME Finance pagal Faktoringo sutartį toje dalyje, kiek buvo perleista kitai SME Finance 
grupės įmonei. 

 
15. FINANSAVIMO TERMINO PRATĘSIMAS IR NUTRAUKIMAS 
 
15.1. SME Finance ir Klientas tarpusavyje susitarę turi teisę pratęsti arba nutraukti Finansavimo terminą. 

Nutraukus Finansavimo terminą SME Finance neprivalo mokėti Finansavimo avansų, kurie Klientui 
dar nesumokėti. Tokiu atveju Šalys imasi veiksmų, kad būtų grąžintos visos finansuotos lėšos pagal 
Sąskaitas ir tinkamai baigta vykdyti Finansavimo sutartis. 

15.2. SME Finance turi teisę vienašališkai nutraukti Finansavimo terminą (įskaitant ir Finansavimą bei šią 
Finansavimo sutartį), jeigu: 
15.2.1. Klientas, siekdamas gauti finansavimą, SME Finance pateiktoje paraiškoje ar kituose SME 

Finance pateiktuose dokumentuose, Kliento steigimo dokumentuose, finansinėse 
ataskaitose ar Finansavimo sutarties galiojimo metu SME Finance pateiktose Sąskaitose, 
ataskaitose, pranešimuose ar pažymose teikė neteisingą informaciją ar neperdavė Klientui 
žinomos informacijos, kuri turi esminės įtakos Kliento, Laiduotojo ar SME Finance 
įsipareigojimams, susijusiems su Finansavimo sutartimi; 
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15.2.2. Laiduotojas ir/ar kitas Finansavimo sutartimi Kliento prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo 
užtikrinimo priemones pateikęs asmuo pateikė SME Finance klaidingą informaciją arba 
nuslėpė informaciją, kuri padarė arba galėjo padaryti įtakos Finansavimo suteikimui ar jos 
sąlygoms; 

15.2.3. Laiduotojas, kuris laiduoja už Kliento įsipareigojimus pagal Finansavimo sutartį, 
reorganizuojamas, restruktūrizuojamas, nutrūksta bendradarbiavimas, bankrutuoja arba 
miršta ir SME Finance bei Klientas negali susitarti dėl papildomų prisiimtų įsipareigojimų 
įvykdymo užtikrinimo priemonių; 

15.2.4. Paaiškėja neigiama informacija apie Kliento ir / ar Laiduotojo ir / ar kito įsipareigojimų 
įvykdymo užtikrinimo priemonių pateikėjo ar savininko reputaciją; 

15.2.5. Klientas ilgiau kaip 7 (septynias) kalendorines dienas negrąžina finansuotų lėšų pagal 
Sąskaitas sumos ir/ar nemoka laiku kitų pagal Finansavimo sutartį mokėtinų sumų; 

15.2.6. Klientas netinkamai vykdo (įvykdo) ar neįvykdė bet kokių įsipareigojimų pagal Finansavimo 
sutartį arba Klientas ir / ar Laiduotojas netinkamai vykdo (įvykdo) ar neįvykdė bet kokių 
įsipareigojimų pagal įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemonių sandorius ir jų neįvykdo 
per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tada, kai SME Finance raštu pareikalauja pašalinti 
atitinkamą pažeidimą ar įvykdyti įsipareigojimą;  

15.2.7. Paaiškėja aplinkybės, dėl kurių, SME Finance manymu, Klientas gali nesugebėti vykdyti 
įsipareigojimus, kylančius iš Finansavimo sutarties (pvz., žymiai pablogėjo Kliento finansinė 
būklė arba yra požymių, jog ji gali žymiai pablogėti, lyginant su Kliento finansine būkle prieš 
Finansavimo sutarties pasirašymą, Klientas pažeidė kitos tarp SME Finance ir Kliento 
sudarytos sutarties sąlygas, Klientas nevykdo finansinių įsipareigojimų kitoms finansų 
įstaigoms, valstybės institucijos pritaikė Klientui poveikio priemones, areštuojama dalis ar 
visas Kliento turtas ir / ar pan.); 

15.2.8. Klientui inicijuojamos restruktūrizavimo arba bankroto procedūros. Teismui yra pateiktas 
pareiškimas dėl bankroto arba restruktūrizavimo bylos Klientui iškėlimo arba kreditoriams 
pateiktas siūlymas Kliento bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;  

15.2.9. Klientas šios sutarties nustatyta tvarka ir terminais nepateikia naujos ar papildomos 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemonės; 

15.2.10. Įvyksta kitokių su Klientu ir / ar Kliento veikla susijusių pasikeitimų, kurie, SME Finance 
manymu, gali ženkliai apsunkinti Kliento įsipareigojimų iš Finansavimo sutarties vykdymą. 

15.2.11. Klientas po priminimo nevykdo, arba netinkamai vykdo prisiimtus įsipareigojimus. 
 
15.3. Finansavimo sutarties 15.2. papunkčiuose nurodytais atvejais apie Finansavimo termino nutraukimą 

SME Finance praneša Klientui ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas. Tuo atveju, jeigu Finansavimo 
sutartis nutraukiama dėl Finansavimo sutarties 15.2. papunkčiuose nurodytų aplinkybių, SME Finance 
turi teisę pareikalauti iš Kliento 30 (trisdešimt) proc. baudos nuo Finansavimo limito, buvusio 
Finansavimo sutarties pažeidimo metu. 

15.4. Nutraukus Finansavimo terminą pagal Finansavimo sutarties 15.2. papunkčius, Klientas ne vėliau kaip 
per 5 (penkias) dienas turi SME Finance apmokėti/grąžinti: 
15.4.1. Finansuotas lėšas už Sąskaitas, kurias SME Finance apmokėjo; 
15.4.2. už Finansavimą neapmokėtas Palūkanas; 
15.4.3. už Finansavimą neapmokėtą Komisinį mokestį; 
15.4.4. Delspinigius ir/arba kitus įsiskolinimus pagal Finansavimo sutartį. 

 
15.5. SME Finance parengia ir įteikia Klientui mokėjimo reikalavimą ir/arba sąskaitą-faktūrą dėl Finansavimo 

sutarties 15.4. punkte nurodytų sumų apmokėjimo. 
15.6. Finansavimo sutartis sudaroma Finansavimo sutarties specialiose sąlygose nurodytam terminui. Iki 

Finansavimo termino pabaigos Klientas privalo įvykdyti visus savo įsipareigojimus pagal Finansavimo 
sutartį, nebent Šalys atskiru susitarimu sutartų kitaip. 

15.7. Finansavimo sutartį galima keisti ar papildyti tik Šalims raštiškai susitarus, išskyrus atvejus, kai 
pakeitus ar priėmus Lietuvos Respublikos teisės aktus kokia nors Finansavimo sutarties nuostata 
prieštarauja teisės aktui. Tuo atveju, kai Finansavimo sutarties nuostata prieštarauja Lietuvos 
Respublikos teisės aktams, SME Finance turi teisę vienašališkai teisės aktams prieštaraujančias 
nuostatas pakeisti į teisėtas. Apie Finansavimo sutartyje atsiradusius pakeitimus ir papildymus SME 
Finance nedelsiant praneša Klientui. 

15.8. Tuo atveju, jeigu Klientas 30 (trisdešimt) dienų iš eilės išnaudoja mažiau nei 50 % (penkiasdešimt 
procentų) jam nustatyto Finansavimo limito, SME Finance turi teisę vienašališkai jį sumažinti iki limito, 
kurį Klientas išnaudojo per paskutines 30 (trisdešimt) dienų. 

 
16. KITA 
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16.1. Sudarant, vykdant, keičiant, pratęsiant Finansavimo sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos 
įstatymais ir kitais norminiais aktais. 

16.2. SME Finance ir Klientas įsipareigoja daryti viską, kad ginčai ir nesutarimai, atsiradę tarp Šalių dėl 
Finansavimo sutarties sudarymo, vykdymo, keitimo, pratęsimo būtų sprendžiami derybomis. 
Nepavykus susitarti ginčas sprendžiamas SME Finance registruotos buveinės vietai teismingame 
teisme, taikant Lietuvos Respublikos teisę. 

16.3. Visi su Finansavimo sutartimi susiję Šalių pranešimai turi būti raštiški ir turi būti siunčiami Finansavimo 
sutarties specialiose sąlygose nurodytais Šalių adresais, arba tokiu adresu, kurį viena iš Sutarties Šalių 
pranešė kitai Sutarties Šaliai.  

16.4. Apie visus Šalių rekvizitų pakitimus SME Finance ir Klientas turi nedelsiant raštu pranešti vienas kitam, 
bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas. 

16.5. Klientas yra informuotas, kad SME Finance gali Klientui el. paštu siųsti tiesioginės rinkodaros 
pranešimus, kuriuose pateikiama Klientui aktuali informacija apie kitas (susijusias) SME Finance 
teikiamas paslaugas. Klientas gali bet kada (iš anksto arba bet kada vėliau) atsisakyti šių pranešimų 
siuntimo paspausdamas atitinkamą mygtuką gautame tiesioginės rinkodaros pranešime arba apie tai 
informavęs SME Finance raštu (pavyzdžiui, el. paštu). 

16.6. Kiekviena Šalis prisiima pareigą tinkamai (t. y. vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 
(Nr. ES 2016/679) nuostatomis) informuoti visus fizinius asmenis (t. y. savo darbuotojus, įgaliotinius 
ar kitus atstovus), kuriuos ji pasitelkia Faktoringo sutarties vykdymui ir kurių duomenis dėl to perduoda 
ar gali perduoti kitai Šaliai (pavyzdžiui, Šalių atstovams elektroniniu būdu tarpusavyje bendraujant ir 
pan.), apie tai, kad jų asmens duomenys yra ar gali būti perduodami kitai Šaliai šios Faktoringo 
sutarties tinkamo vykdymo tikslu ir pagrindu. 

 
17. KITOS SĄLYGOS 
 
17.1. Šalys susitaria, kad Klientui laiku (per 3 (tris) darbo dienas nuo Finansavimo sutarties pasirašymo) 

neapmokėjus Finansavimo sutarties mokesčio arba pranešus SME Finance apie sprendimą atsisakyti 
sumokėti minėtą mokestį, Šalys laiko, kad Finansavimo sutartis automatiškai neteko galios. Tokiu 
atveju Klientas SME Finance kompensuoja Kliento pateiktų dokumentų juridinę ir ekonominę analizę, 
ir su Finansavimo sutarties sudarymu susijusias išlaidas, kurių dydis 1 % (vienas procentas) 
Finansavimo sutartyje numatyto Finansavimo limito. SME Finance nusiunčia Klientui sąskaitą, pagal 
kurią Klientas privalo per 7 (septynias) darbo dienas apmokėti atitinkamą sumą. 

17.2. SME Finance informuoja, kad atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. 
Reglamento (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas)  nuostatas ir reikalavimus, SME Finance asmens 
duomenis tvarko laikydamasi Reglamento, nacionalinių asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių 
teisės aktų ir SME Finance asmens duomenų tvarkymo taisyklių reikalavimų. SME Finance asmens  
duomenų tvarkymo taisyklės yra privalomai vykdytinas SME Finance atžvilgiu dokumentas, kuris 
skelbiamas viešai SME Finance internetiniame tinklapyje https://www.smefinance.lt. Bet kokie šios 
sutarties pagrindu SME Finance perduoti asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi atsižvelgiant į 
Reglamento, nacionalinių asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų ir SME Finance 
asmens duomenų tvarkymo taisyklių reikalavimus. 

 
18. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI: 
 
18.1. SME Finance turi teisę vienašališkai pakeisti Bendrąsias sąlygas, informuodama apie tai Klientą 

elektroniniu paštu, Faktoringo sutartyje nurodytu Kliento elektroninio pašto adresu, prieš 30 
(trisdešimt) kalendorinių dienų. Jeigu Klientas nesutinka su Bendrųjų sąlygų pakeitimais, jis turi teisę 
nutraukti Faktoringo sutartį, raštu pranešdamas apie tai SME Finance iki tokių pakeitimų įsigaliojimo, 
tačiau iki tokio nutraukimo termino paskutinės dienos Klientas įsipareigoja įvykdyti visus Bendrųjų 
sąlygų 15.4. punkte nurodytus įsipareigojimus dėl visų mokėjimų SME Finance. Klientui neįvykdžius 
šiame punkte nurodytų įsipareigojimų, Faktoringo sutartis laikoma galiojančia ir nenutraukta pagal 
tokias Bendrąsias sąlygas, kurios galiojo iki jų pakeitimo, kaip nurodyta šiame punkte. 

https://www.smefinance.lt/

