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UAB „SME FINANCE“ GRUPĖS ĮMONIŲ  
BENDROSIOS FAKTORINGO SUTARČIŲ SĄLYGOS 
Aktualu nuo 2022 m. rugpjūčio 23 d. 
 
Šios UAB „SME Finance“ (juridinio asmens kodas 304254910, registruotas buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, 
LT–01109 Vilnius, Lietuvos Respublika), UAB „SME Loans“ (juridinio asmens kodas 305484387, registruotas 
buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, LT–01109 Vilnius, Lietuvos Respublika), UAB „SME Credit“ (juridinio 
asmens kodas 304940973, registruotas buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, LT–01109 Vilnius, Lietuvos 
Respublika), UAB „SME Capital“ (juridinio asmens kodas 304703440, registruotas buveinės adresas 
Antano Tumėno g. 4, LT–01109 Vilnius, Lietuvos Respublika), UAB „SME Capital 2“ (juridinio asmens kodas 
305209590, registruotas buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, LT–01109 Vilnius, Lietuvos Respublika), UAB 
„SME Capital 3“ (juridinio asmens kodas 305228886, registruotas buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, LT–01109 
Vilnius, Lietuvos Respublika), toliau „Grupės įmonės“, bendrosios faktoringo sutarčių sąlygos (Bendrosios sąlygos) 
taikomos Grupės įmonių klientams (toliau – Klientas) teikiamai faktoringo paslaugai, jeigu Grupės įmonė ir Klientas 
dėl to raštiškai susitaria Faktoringo sutartyje. Šios Bendrosios sąlygos laikomos neatskiriama tokių Faktoringo 
sutarčių dalimi. Grupės įmonė ir Klientas toliau abu kartu yra vadinami „Šalimis”, o kiekvienas atskirai – „Šalimi”. 

 
1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 

 
1.1. Akceptavimas yra Finansuotojo patvirtinimas, kad Sąskaita atitinka Faktoringo sutartį ir yra Finansuotojo 

priimta. 
1.2. Apmokėjimo terminas yra terminas, iki kurio pagal Sutartyje ir Sąskaitoje nurodytus terminus Pirkėjas 

privalo apmokėti Sąskaitą.  
1.3. Bazinė palūkanų norma yra Faktoringo sutarties sąlygose nurodyta Palūkanų perskaičiavimo dieną ir 

Faktoringo sutarties pasirašymo dieną Thomson Reuters ir (arba) kitoje informacinėje bazėje paskelbta 
palūkanų bazės dalis, išreikšta procentais. 

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

1.5. EURIBOR Europos pinigų rinkos instituto ar kitos oficialiai paskirtos organizacijos skelbiama Europos 
tarpbankinės rinkos palūkanų norma. Palūkanų apskaičiavimui naudojamų duomenų paskelbimo data yra 
vienašališkai pasirenkama Finansuotojo, tačiau bet kokiu atveju nesenesnė kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių 
dienų iki Faktoringo sutarties sudarymo dienos. Palūkanų perskaičiavimui naudojamų duomenų paskelbimo 
data yra 2 (dvi) darbo dienos prieš Palūkanų perskaičiavimo dieną paskelbta palūkanų bazės EURIBOR 
reikšmė. Jei 2 (antrą) darbo dieną prieš palūkanų bazės keitimo dieną palūkanų bazės reikšmė nėra 
paskelbta, tai imama artimiausia prieš tai paskelbta palūkanų bazės reikšmė. Jei paskelbta EURIBOR 
reikšmė yra neigiama t. y. mažesnė nei 0 (nulis), Paskolos palūkanų normos apskaičiavimo tikslu bus laikoma 
kad EURIBOR reikšmė yra 0 (nulis). 

1.6. Faktoringo avansas yra Pirkimo kainos dalis, apskaičiuojama nuo akceptuotos Sąskaitos remiantis 
Faktoringo avanso procentu, nustatomu Faktoringo sutarties specialiosiose sąlygose. Prieš išmokėdamas 
Faktoringo avansą Finansuotojas visais atvejais išskaičiuoja Palūkanas ir Komisinį mokestį. Faktoringo 
avansas išmokamas tik tuo atveju, jeigu Finansuotojas  yra priėmęs teigiamą sprendimą dėl konkrečios 
Sąskaitos finansavimo.  

1.7. Faktoringo limitas yra Faktoringo sutartimi nustatyta maksimali Faktorizuojama Pirkėjų įsiskolinimų Klientui 
suma. Panaudotas Faktoringo limitas apskaičiuojamas kaip visų Faktorizuotų ir dar neapmokėtų Sąskaitų 
suma. 

1.8. Faktoringo rezervas yra Pirkimo kainos dalis, kuri neišmokama kaip Faktoringo avansas.  
1.9. Faktoringo sutarties mokestis yra Kliento vienkartinis mokestis Finansuotojui  už Faktoringo paraiškos 

analizę ir svarstymą, dokumentų įforminimą ir administravimą. Faktoringo sutarties mokestis nustatomas 
Faktoringo sutarties specialiosiose sąlygose kaip procentas nuo Faktoringo limito arba fiksuotas. Padidinus 
Faktoringo limitą ar pakeitus kitas Faktoringo sutarties sąlygas, Finansuotojas turi teisę pareikalauti Kliento 
sumokėti papildomą Faktoringo sutarties mokestį. 

1.10. Faktoringo sutarties specialiosios sąlygos (Specialiosios sąlygos) yra Faktoringo sutarties dalis, kurioje 
nustatomos konkrečios faktoringo sąlygos: Šalių rekvizitai, Faktoringo limitas, Apmokėjimo terminas, 
Komisinis mokestis, Kliento regreso realizavimo terminas ir kitos sąlygos bei nuostatos. 

1.11. Faktoringo sutartis yra šios bendrosios sąlygos, Faktoringo sutarties specialiosios sąlygos, Pirkėjų 
sąrašas, Sąskaitų sąrašai, kiti priedai, Faktoringo sutarties papildymai ir pakeitimai. 

1.12. Faktorizavimas yra Faktoringo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis kreditinio reikalavimo teisės į Pirkėjo 
įsiskolinimą už pagal Sutartį parduotas prekes ir suteiktas paslaugas perleidimas Finansuotojui ir 
Finansuotojo minėtų reikalavimų įsigijimas. 

1.13. Finansuotojas yra Faktoringo sutarties specialiosiose sąlygose nurodyta Grupės įmonė. 
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1.14. Kliento atsakomybė yra Kliento atsakomybė už Pirkėjo neįvykdytas prievoles, kai netaikomas Kliento 
regresas pagal Faktoringo sutartį, ir/arba kai Neatsiskaitymo rizikos draudimo apsauga netaikoma ir/arba 
nėra išmokama draudimo išmoka (ar jos dalis). Kliento atsakomybę sudarančia suma mažinamas Klientui 
išmokėtinas Faktoringo rezervas ir (arba) avansas. 

1.15. Komisinis mokestis yra Kliento Finansuotojui mokamas mokestis už Sąskaitų ir su jomis susijusių 
dokumentų peržiūrėjimą, kontroliavimą ir administravimą. Komisinis mokestis nustatytas Faktoringo sutarties 
specialiosiose sąlygose ir skaičiuojamas nuo Faktorizavimui pateiktų Sąskaitų arba gautų Pirkėjo mokėjimų, 
Faktoringo sutartyje numatytomis sąlygomis.  

1.16. Kliento regresas yra Finansuotojo teisė iš Kliento pareikalauti įvykdyti prievolę už Pirkėją, jam nevykdant 
(netinkamai vykdant) įsipareigojimus pagal Sutartį ir Sąskaitą (Kliento laidavimas už Pirkėjo prievoles). 

1.17. Kliento regreso realizavimas yra Kliento prievolės atsakyti, jeigu Pirkėjas nevykdo (netinkamai vykdo) 
Sutartį, įgyvendinimas. Kliento regreso realizavimo momentu laikomas Finansuotojo reikalavimas Klientui 
sumokėti už Pirkėjo prievoles pagal Sutartį ir Sąskaitą. 

1.18. Kliento regreso realizavimo terminas yra po Apmokėjimo termino einantis terminas, kuriam suėjus 
Finansuotojas gali pareikalauti Kliento įvykdyti Pirkėjo neįvykdytą prievolę.  

1.19. Marža – Šalių sutarta Finansuotojo skolinimosi rizikos, pelno ir sąnaudų marža procentais, nustatoma 
sutarties sudarymo dieną ir galiojanti iki visų prievolių įvykdymo datos. 

1.20. Neatsiskaitymo rizikos draudimas yra Kliento Finansuotojui perleistų (be regreso teisės) Pirkėjo 
įsiskolinimų už pagal Sutartį parduotas prekes ir suteiktas paslaugas neatsiskaitymo rizikos, atsirandančios 
dėl Pirkėjo nemokumo arba Pirkėjo ilgalaikių įsipareigojimų nevykdymo, draudimas, kuris taikomas šioje 
Faktoringo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, visais atvejais laikantis Neatsiskaitymo rizikos 
draudimo sąlygų.  

1.21. Palūkanos yra Kliento Finansuotojui mokamos palūkanos, kurių dydis numatytas Faktoringo sutarties 
specialiosiose sąlygose. Palūkanas Klientas moka už naudojimąsi Finansuotojo pagal Faktoringo sutartį 
suteiktomis piniginėmis lėšomis; Palūkanos skaičiuojamos nuo Finansuotojo išmokėtos Faktoringo avanso 
sumos. 

1.22. Palūkanų perskaičiavimo diena yra Klientui, neatsižvelgiant į Faktoringo sutarties sudarymo dieną, pagal 
Palūkanų bazės laikotarpį, nurodytą Faktoringo sutarties specialiosiose sąlygose, Bazinės palūkanų normos 
perskaičiavimo diena: (i) kiekvienų kalendorinių metų kovo 31 d., birželio 30 d., rugsėjo 30 d, ir gruodžio 
31 d., kai taikomas 3 (trijų) mėnesių EURIBOR Palūkanų bazės laikotarpis, (ii) kiekvienų kalendorinių metų 
birželio 30 d. ir gruodžio 31 d., kai taikomas 6 (šešių) mėnesių EURIBOR Palūkanų bazės laikotarpis, arba 
(iii) kiekvienų kalendorinių metų gruodžio 31 d., kai taikomas 12 (dvylikos) mėnesių EURIBOR Palūkanų 
bazės laikotarpis. Pagal naują Bazinę palūkanų normą perskaičiuotas Palūkanų dydis pradedamas taikyti 
sekančią kalendorinę dieną po Palūkanų perskaičiavimo dienos. 

1.23. Pirkėjas yra asmuo, kuris perka iš Kliento prekę arba naudojasi Kliento paslaugomis ir privalo vykdyti 
mokėjimus pagal Kliento pateiktas Sąskaitas. 

1.24. Pirkėjų sąrašas yra Kliento ir Finansuotojo sutartas Pirkėjų, į kurių įsiskolinimus Klientas perleis 
reikalavimus, nurodant kiekvienam Pirkėjui nustatomą Pirkėjo limitą ir Apmokėjimo terminą, sąrašas. 

1.25. Pirkėjo ilgalaikių įsipareigojimų nevykdymas yra Pirkėjo atsisakymas sumokėti pagal Finansuotojo 
naudai perleistą reikalavimą suėjus ne trumpesniam nei 30 (trisdešimt) dienų terminui, išskyrus kai 
Faktoringo sutarties sąlygos ir/ar Neatsiskaitymo rizikos draudimo sąlygos nustato kitus terminus ir/ar 
sąlygas.  

1.26. Pirkėjo limitas yra maksimali Faktorizuojama kiekvieno atitinkamo Pirkėjo įsiskolinimo suma. 
1.27. Pirkėjo nemokumas bus suprantamas bet kuriuo iš šių nurodytų atvejų: Pirkėjui iškelta bankroto arba 

restruktūrizavimo byla; Pirkėjas nevykdo įsipareigojimų ir pradelsti Pirkėjo įsipareigojimai viršija pusę į jo 
balansą įrašyto turto vertės; Finansuotojui atlikus priverstinį išieškojimą iš Pirkėjo turto, skola nebūtų pilnai 
išieškota.  

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

1.29. Pirkimo kaina yra Kliento išrašytoje Sąskaitoje nurodyta kaina už prekes ir paslaugas įskaitant pridėtinės 
vertės mokestį (PVM). Tuo atveju, jeigu Klientas ir Pirkėjas yra susitarę dėl nuolaidos arba Klientas 
vienašališkai ją suteikė arba pažadėjo suteikti, Pirkimo kaina laikoma nuolaidos dydžiu mažesnė suma. 

1.30. Savitarnos svetainė yra Finansuotojo Klientui nurodytu adresu pasiekiama elektroninė savitarnos sistema, 
kur Klientui yra prieinama visa informacija apie Faktoringo sutartį ir jos vykdymą. 

1.31. Sąskaita yra Kliento Pirkėjui pagal Sutartį pateiktas mokėjimo dokumentas, turintis visus reikiamus rekvizitus 
bei atitinkantis Lietuvos Respublikos įstatymų bei Faktoringo sutarties reikalavimus. 

1.32. Sąskaitų sąrašas yra Sąskaitų Faktorizavimo ir akceptavimo pagrindas. Pavyzdinė Sąskaitų sąrašo forma 
įteikiama Klientui sudarant Faktoringo sutartį. Sąskaitų sąrašas gali būti ir kitokios Finansuotojui priimtinos 
formos. 

1.33. Susitarimas - Pranešimas yra trišalis Kliento, Pirkėjo ir Finansuotojo susitarimas dėl Sutarties ir Faktoringo 
sutarties vykdymo bei Sąskaitų apmokėjimo terminų ir sąlygų. 
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1.34. Sutartis yra tarp Kliento ir Pirkėjo sudarytas sandoris, kuriuo Klientas tiekia prekes arba teikia paslaugas ir 
įgyja reikalavimą Pirkėjui. 

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

negali būti naudojami aiškinant Faktoringo sutartį. 
2.2. Faktoringo sutartyje naudojamos sąvokos priklausomai nuo konteksto gali būti naudojamos daugiskaitos 

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

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

 
3. BENDROSIOS FAKTORIZAVIMO SĄLYGOS 
 
3.1. Finansuotojas ir Klientas, pasirašydami Faktoringo sutarties priedą, susitaria dėl Pirkėjų sąrašo. Kiekvienam 

Pirkėjui nustatytas Pirkėjo limitas ir Apmokėjimo terminas yra nurodomi Faktoringo sutarties priede. 
Finansuotojas turi teisę pareikalauti, kad kiekvieno Pirkėjo atveju: (a) būtų sudarytas 
Susitarimas - Pranešimas, arba (b) Klientas pateiktų Pirkėjo pasirašytą pranešimą/patvirtinimą, kad jis yra 
informuotas apie Faktoringo sutarties sudarymą ir reikalavimų pagal Sutartį perleidimą Finansuotojui. 
Finansuotojui  raštiškai sutikus, vietoj Susitarimo -Pranešimo/Pirkėjo patvirtinimo Klientas turi teisę nusiųsti 
Pirkėjui pranešimą apie Faktoringo sutarties sudarymą ir reikalavimų pagal Sutartį perleidimą Finansuotojui.  

3.2. Šalims susitarus, kai toks susitarimas nurodomas Sutarties specialiosiose sąlygose, Pirkėjų sąrašas 
nurodomas, pasirašant pirmąjį priedą prie Faktoringo sutarties. Bet kokie tolimesni Pirkėjų sąrašo 
pasikeitimai gali būti atliekami tarp Šalių sudarant Faktoringo Sutarties priedą, elektoriniu paštu (Specialiose 
sąlygose nurodytais elektorinių paštų adresais) arba naudojantis Savitarnos svetaine. Bet kuriuo atveju, 
kiekvieno Pirkėjo limitas ir Apmokėjimo terminas yra nurodomi Savitarnos svetainėje. Finansuotojas turi teisę 
pareikalauti, kad kiekvieno Pirkėjo atveju: (a) būtų sudarytas Susitarimas - Pranešimas, arba (b) Klientas 
pateiktų Pirkėjo pasirašytą pranešimą/patvirtinimą, kad jis yra informuotas apie Faktoringo sutarties 
sudarymą ir reikalavimų pagal Sutartį perleidimą Finansuotojui. Finansuotojui  raštiškai sutikus, vietoj 
Susitarimo -Pranešimo/Pirkėjo patvirtinimo Klientas turi teisę nusiųsti Pirkėjui pranešimą apie Faktoringo 
sutarties sudarymą ir reikalavimų pagal Sutartį perleidimą Finansuotojui. 

3.3. Klientas privalo atsižvelgdamas į Faktorizavimo sąlygas, Faktoringo sutartį ir Sutartį, pateikti Pirkėjui 
Sąskaitas. Maksimalus Sąskaitų išrašymo terminas yra 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekių 
pristatymo arba paslaugų suteikimo. Klientas atsako už Sutarties galiojimą ir jos turinį.  

3.4. Klientas išrašęs Sąskaitas Pirkėjui, siekdamas perleisti reikalavimo teises į Pirkėją ir Faktorizuoti Sąskaitą, 
privalo pateikti Finansuotojo: a) Faktoringo sutarties specialiojoje dalyje išvardintus dokumentus, o taip pat 
ir b) įtraukiant naują Pirkėją – visais atvejais, arba, Finansuotojui pareikalavus – bet kokiu kitu atveju, Pirkėjo, 
kuriam išrašyta atitinkama sąskaita, patvirtinimą, siunčiamą tiesiogiai Finansuotojui atskirai Finansuotojo 
prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu, jog būtent tokią Sąskaitą (nurodant jos numerį ir sumą) Pirkėjas 
gavo iš Kliento. 

3.5. Šalys susitaria, kad Sąskaitos, Sąskaitų sąrašo ir kitų prašomų dokumentų pateikimas Finansuotojui reiškia 
Kliento besąlyginį patvirtinimą, kad:  
 
3.5.1. Sutartis yra galiojanti, Klientas turi pilną galiojantį reikalavimą Pirkėjui, prekių pardavimas arba 

paslaugų suteikimas, už kuriuos Pirkėjui pateikta Sąskaita yra tinkamai įvykdytas, t.y. prekės ir 
paslaugos atitinka teisinius, techninius, kiekinius, asortimento ir kokybės reikalavimus, nustatytus 
Sutartyje tarp Kliento ir Pirkėjo, ir šios Prekės ar paslaugos suteiktos tinkamai laikantis Sutarties 
sąlygų, pilnai, tinkamoje vietoje, tinkamu būdu ir laiku. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas vėliau pareikštų 
pretenzijas dėl aukščiau minėtų dalykų, Šalys veikia pagal Faktoringo sutarties 14. dalį (Pirkėjo 
reklamacijos); 

3.5.2. Klientas, pateikdamas Sąskaitą, pranešė Pirkėjui apie Faktoringo sutarties sudarymą su 
Finansuotoju ir reikalavimo perleidimą Finansuotojui bei apie prievolę sumokėti Sąskaitoje nurodytą 
sumą, joje nurodytu laiku ir būdu Finansuotojui, išskyrus kai Šalys raštu susitarė kitaip;  

3.5.3. Pirkėjas neturi vienarūšių priešpriešinių reikalavimų Klientui, kurie leistų tarpusavio įskaitymus, ir 
kurių terminas yra suėjęs arba yra neapibrėžtas arba apibrėžtas pareikalavimo momentu; 

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

3.5.5. Klientas neturi teisės teikti ar siūlyti Pirkėjui jokių nuolaidų toms prekėms ar paslaugoms, už kurias 
Sąskaitos jau pateiktos Finansuotojui Akceptavimui. Tuo atveju, jeigu Pirkimo kaina pagal Sąskaitą 
arba Sutartį priklauso nuo apmokėjimo datos, Finansuotojas mokėdamas Faktoringo avansą pagal 
Sąskaitą turi teisę vadovautis mažiausia galima Pirkimo kaina;  
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3.5.6. Klientas ir/ar Pirkėjas neatliko ir neatliks jokių ir bet kokių veiksmų, kurie galėtų trukdyti 
Finansuotojui tinkamai gauti apmokėjimą iš Pirkėjo pagal Finansuotojui naudai perleistas 
Sąskaitas. 

 
3.6. Finansuotojas turi teisę 3 (tris) darbo dienas nuo Sąskaitų sąrašo, Sąskaitos ir visų kitų prašomų dokumentų 

gavimo dienos tikrinti Sąskaitos atitikimą teisės aktams, Sutarčiai ir Faktoringo sutarčiai. 
 
3.6.1. Finansuotojas Akceptavimą gali pateikti tuo atveju, kai (a) Klientas pateikia visus Faktoringo 

sutarties 3.4. punkte nurodytus dokumentus ir Finansuotojo papildomai pareikalautus dokumentus 
(jeigu tokių būtų); ir (b) pateikti dokumentai atitinka teisės aktuose ir šioje Faktoringo sutartyje 
keliamus reikalavimus.  

3.6.2. Tuo atveju, jeigu Finansuotojas akceptuoja Sąskaitą, Finansuotojas privalo ne vėliau kaip per 3 
(tris) darbo dienas nuo akceptavimo sumokėti Faktoringo avansą, jeigu Klientas nurodė finansuoti 
Sąskaitą. Šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Akceptavimo pateikimo dienos. 

3.6.3. Tuo atveju, jeigu Finansuotojas neakceptuoja Sąskaitos, Finansuotojas privalo nedelsiant apie tai 
informuoti Klientą. 

3.6.4. Siekiant išvengti abejonių, Finansuotojui neatsiranda jokios šioje Faktoringo sutartyje numatytos 
pareigos iki Finansuotojui nėra pateikiami visi galiojančių teisės aktų ir Faktoringo sutarties 
reikalavimus atitinkantys dokumentai ir Finansuotojas patvirtina Sąskaitos akceptavimą Faktoringo 
sutarties nustatyta tvarka (t.y. tylėjimas nėra preziumuojamas kaip pateiktos Sąskaitos priėmimo 
patvirtinimas). Finansuotojas turi teisę nuspręsti neteikti Akceptavimo papildomai nenurodant 
Klientui jokių tokio sprendimo motyvų. 

 
3.7. Gavęs atskirą Kliento reikalavimą, Finansuotojas privalo informuoti Klientą apie Sąskaitos trūkumus. 
3.8. Klientas, pateikdamas Sąskaitas ir Sąskaitų sąrašą, kartu raštu nurodo, kurias iš pateiktų Sąskaitų jis norėtų 

finansuoti, t.y. už kurias Sąskaitas jis pageidautų gauti Faktoringo avansą. Klientas gali prašyti finansuoti 
Sąskaitas ir po jų pateikimo, pateikdamas Finansuotojui prašymą raštu. Finansuotojas, gavęs Kliento 
prašymą, kas kartą priima sprendimą dėl Sąskaitos finansavimo. Faktoringo avansas išmokamas tik už tas 
Finansuotojo akceptuotas Sąskaitas, dėl kurių priimtas teigiamas Finansuotojas sprendimas jas finansuoti. 
Nepaisant šios ir/ar kitų Faktoringo sutarties nuostatų, Finansuotojas  turi teisę vienašališkai, bet 
kuriuo metu, be išankstinio įspėjimo ir besąlygiškai atsisakyti suteikti (išmokėti) finansavimą ir/arba 
peržiūrėti jau priimtą sprendimą finansuoti ir/arba jį atšaukti, nepateikiant Klientui jokių tokio 
Finansuotojo sprendimo motyvų. Klientas patvirtina, kad jis įvertino šios sąlygos reikšmę̨ ir jos 
įgyvendinimo pasekmes, ši sąlyga yra jam tinkamai atskleista, paaiškinta bei nėra nesąžininga ir/ar netikėta 
(siurprizinė). 

3.9. Finansuotojas turi teisę atsisakyti akceptuoti Sąskaitas ir/arba sumokėti Faktoringo avansą, jeigu iki 
Apmokėjimo termino lieka 7 (septynios) dienos arba mažiau, nebent draudimo polise yra nurodytas kitoks 
taikytinas terminas. Taip pat Finansuotojas turi teisę atsisakyti akceptuoti ir/arba sumokėti Faktoringo 
avansą, jeigu, Finansuotojui pareikalavus, nėra pateikiamas Sąskaitos originalas, Sąskaitų sąrašas, 
Susitarimas - Pranešimas ir/arba Pirkėjo pranešimas, ar kiti nurodyti dokumentai, ir/arba nėra 
sudaryta/pateikiamas Finansuotojo prašomas laidavimas ir/arba Kliento draudimas, arba nėra pateikimas 
bet kuris kitas įsipareigojimų užtikrinimas ar dokumentas, kurio reikalautų Finansuotojas. 

3.10. Finansuotojas neprivalo sumokėti Faktoringo avanso, jeigu Finansuotojas nėra priėmęs teigiamo sprendimo 
dėl konkrečios Sąskaitos finansavimo, taip pat ir tuo atveju, jeigu Finansuotojas turi informacijos, kad: 
 
3.10.1. Pirkėjas nevykdo įsipareigojimų, prisiimtų Sutartimi; 
3.10.2. Pirkėjas nemokus arba prieš Pirkėją pradėta bankroto procedūra; 
3.10.3. Pirkėjo kompetentingas valdymo organas priėmė sprendimą likviduoti arba reorganizuoti Pirkėją; 
3.10.4. Pirkėjas yra skolingas (praterminuotos skolos) valstybės biudžetui, kredito, finansinėms ir kitoms 

institucijoms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms; 
3.10.5. Pirkėjas ir Klientas yra valdomi tos pačios vadovybės, savininkų bei jie susiję giminystės ryšiais; 
3.10.6. Klientas ir Pirkėjas 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; 

3.10.7. Pirkėjas yra privatus asmuo arba viešasis pirkėjas; 
3.10.8. Egzistuoja kitos aplinkybės, kurios kelia abejonių dėl Pirkėjo galimybių tinkamai įvykdyti Sutarties 

sąlygas; 
3.10.9. Egzistuoja kitos aplinkybės, kurios kelia abejonių dėl Kliento ir/arba Kliento laiduotojo (garanto) 

galimybių tinkamai įvykdyti Faktoringo sutarties sąlygas. 
 

3.11. Finansuotojas neatsako už Kliento materialinius ir kitokius nuostolius (tiek tiesioginius, tiek netiesioginius), 
susijusius su Faktoringo avanso nesumokėjimu ir/arba Sąskaitų neakceptavimu, jeigu Finansuotojas 
nemokėdamas Faktoringo avanso veikė pagal Faktoringo sutarties sąlygas. 
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3.12. Konkretaus reikalavimo perleidimo momentu laikomas Finansuotojo patvirtinimo pateikimas Klientui 
apie pateiktos Sąskaitos Akceptavimą (Faktoringo avanso sumokėjimas taip pat gali būti 
traktuojamas kaip Akceptavimas). 

 
4. FAKTORINGO LIMITAS IR PIRKĖJO LIMITAS, APMOKĖJIMO TERMINAS 

 
4.1. Apmokėjimo terminą Finansuotojas nustato vienašališkai, apie tai informuojant Klientą raštu arba el. paštu. 

Finansuotojo sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną. Atskirų Pirkėjų atžvilgiu taikomi Faktoringo limitai ir 
Apmokėjimo terminai yra nurodomi Faktoringo sutarties priede. Faktoringo sutarties galiojimo metu, Klientas 
turi teisę prašyti padidinti (suteikti papildomą) Faktoringo limitą, Pirkėjo limitą ir/arba pakeisti nustatytą 
Apmokėjimo terminą išsiųsdamas Finansuotojui raštišką prašymą. Jeigu Faktoringo limitas didinamas, 
Pirkėjo limitas ir/arba Apmokėjimo terminas keičiamas Kliento pageidavimu, Klientas įsipareigoja sumokėti 
Finansuotojui mokestį už Faktoringo sutarties pakeitimą. Keičiant Faktoringo limitą, Pirkėjų limitus ir/arba 
Apmokėjimo terminus Kliento mokėtinas Faktoringo sutarties pakeitimo mokestis nustatomas Šalių derybų 
keliu. 

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

4.3. Finansuotojas turi teisę vienašališkai sumažinti arba panaikinti atskiro Pirkėjo limitą, jeigu Pirkėjas nevykdo 
arba netinkamai vykdo savo pareigą apmokėti pagal perleistą reikalavimą Finansuotojui arba Finansuotojas 
gauna informacijos apie Pirkėją, kuri pagrįstai leidžia manyti, kad Pirkėjas nevykdys arba netinkamai vykdys 
savo pareigą mokėti Finansuotojui. Apie Pirkėjo limito sumažinimą ar panaikinimą Finansuotojas nedelsiant 
raštu praneša Klientui. 

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

4.5. Pasikeitus 4.3. ar 4.4. punkte nurodytoms aplinkybėms ar tuo atveju, jeigu Pirkėjas sumoka Pirkimo kainą, 
Finansuotojas turi teisę vienašališkai nuspręsti ir gali atnaujinti Pirkėjo ir Faktoringo limitą apie tai raštu 
pranešdama Klientui. 

4.6. Aiškumo dėlei, Finansuotojui pateikiamoje Sąskaitoje numatytas Sąskaitos apmokėjimo terminas negali būti 
ilgesnis nei konkretaus Pirkėjo atžvilgiu taikomas ir Faktoringo sutarties priede numatytas Apmokėjimo 
terminas. Tuo atveju, jeigu yra nesilaikoma šiame punkte numatyto reikalavimo, Finansuotojas savo 
pasirinkimu turi teisę (a) atsisakyti priimti Sąskaitą; arba (b) Palūkanas skaičiuoti iki Sąskaitoje nurodytos 
apmokėjimo dienos, neatsižvelgiant į tai, kad yra viršytas konkretaus Pirkėjo atžvilgiu taikomas Apmokėjimo 
terminas. 

 
5. SĄSKAITA IR PIRKĖJO INFORMAVIMAS 
 
5.1. Klientas privalo pateikti Finansuotojui Akceptavimui ir Faktorizavimui visas Pirkėjui išrašytas Sąskaitas, t.y. 

turi būti Faktorizuojama visa prekių ar paslaugų apyvarta su Pirkėju, nebent Šalys raštu susitartų kitaip. 
Klientas, siekdamas gauti finansavimą Sąskaitai, privalo pateikti prašymą finansuoti Sąskaitą ir kitus 
Faktoringo sutarties 3.4. punkte nurodytus dokumentus Finansuotojui bei perleisti Finansuotojui iš Sąskaitos 
kylančias reikalavimo teises . Finansuotojas finansuoja tik tas Kliento raštu prašomas finansuoti Sąskaitas, 
kurias Finansuotojas Akceptuoja, dėl kurių Finansuotojas yra priėmęs teigiamą sprendimą dėl konkrečios 
Sąskaitos finansavimo, bei į kurias Finansuotojui perleistos reikalavimo teisės. 

5.2. Klientas neturi teisės perleisti jokių teisių susijusių su Sąskaitomis, pateiktomis Faktorizavimui, kaip nors 
apsunkinti ar kitaip apriboti perleistus reikalavimus ir jų vykdymą. 

5.3. Tuo atveju, jeigu Klientas neįvykdo savo prievolių pagal Faktoringo sutarties 5.2. punktą, Finansuotojas turi 
teisę pareikalauti iš Kliento 30 (trisdešimties) procentų baudos, skaičiuojamos nuo neapmokėtų Sąskaitų 
vertės tuo momentu, kai paaiškėja Faktoringo sutarties 5.2. punkte numatytas pažeidimas.  

5.4. Visos Kliento Faktorizavimui teikiamos Sąskaitos turi atitikti galiojančių teisės aktų bei Faktoringo 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. Pirkėjo pavadinimas, adresas, įmonės kodas; 
5.4.5. Sutarties, kurios pagrindu išrašoma Sąskaita, rekvizitai;  
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; 
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5.4.10. Prekių pateikimo (paslaugų suteikimo) data, jeigu ji skiriasi nuo Sąskaitos išrašymo datos;  
5.4.11. Terminas, iki kurio Pirkėjas turi apmokėti Sąskaitą už prekes ir paslaugas;  
5.4.12. Faktoringo sutarties 5.5. punkte nurodyta atžyma; 
5.4.13. Kliento įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir parašas; 

 
5.5. Ant Sąskaitų turi būti nurodyta Kliento įgalioto asmens parašu patvirtinta atžyma, nebent Šalys raštu susitartų 

kitaip (lietuvių ir anglų kalba), atitinkamai pagal Finansuotoją: 
 
5.5.1. UAB „SME Finance“: 

 
Reikalavimas pagal šią Sąskaitą yra perleistas UAB „SME Finance“ (į. k. 304254910). 

Atsiskaitant pagal šią Sąskaitą mokėjimas turi būti atliktas UAB „SME Finance“, Antano Tumėno 
g. 4, LT-01109 Vilnius, Lietuva, banko sąskaitos Nr. LT097044060008244354, bankas „SEB“, AB, 
banko kodas 70440, S.W.I.F.T. CBVILT2X, nurodant sąskaitos numerį, datą, bei sumą. 

Sumokėjimas pagal šią Sąskaitą kitiems asmenims nebus laikomas tinkamu reikalavimo 
įvykdymu. UAB „SME Finance“ turi būti informuota apie bet kokius ginčus, susijusius su šia 
Sąskaita ir jos apmokėjimu: tel.: +370 634 11 115, el. paštu: info@smefinance.lt. 

 
Pardavėjas: ________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
 
Important Notice: The amount of this invoice has been assigned to and owned by 

“SME Finance”, UAB (A. Tumėno St. 4, Vilnius, Lithuania) to whom all payment must be made in 
the currency of the invoice. Please remit the invoice amount to SEB AB bank, Vilnius, Lithuania 
(SWIFT code: CBVILT2X) account No. LT097044060008244354 indicating invoice number, date and 
amount.  

Payment to any other party will not constitute a valid discharge of the debt. In case of any 
claim or dispute in relation to this invoice, please notify “SME Finance”, UAB (tel. +370 634 11 
115 or e-mail info@smefinance.lt). 

 
Seller: ________________________________ 
(position, first name, last name, signature) 

 
5.5.2. UAB „SME Credit“” 
 

Reikalavimas pagal šią Sąskaitą yra perleistas UAB „SME Credit “ (į. k. 304940973). 
Atsiskaitant pagal šią Sąskaitą mokėjimas turi būti atliktas UAB „SME Credit “, Antano Tumėno g. 
4, LT-01109 Vilnius, Lietuva, banko sąskaitos Nr. LT897044060008253390, bankas „SEB“, AB, 
banko kodas 70440, S.W.I.F.T. CBVILT2X, nurodant sąskaitos numerį, datą, bei sumą. 

Sumokėjimas pagal šią Sąskaitą kitiems asmenims nebus laikomas tinkamu reikalavimo 
įvykdymu. UAB „SME Credit“ turi būti informuota apie bet kokius ginčus, susijusius su šia 
Sąskaita ir jos apmokėjimu: tel.: +370 634 11 115, el. paštu: info@smefinance.lt. 

 
Pardavėjas: ________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 
Important Notice: The amount of this invoice has been assigned to and owned by 

“SME Credit”, UAB (A. Tumėno St. 4, Vilnius, Lithuania) to whom all payment must be made in the 
currency of the invoice. Please remit the invoice amount to SEB AB bank, Vilnius, Lithuania 
(SWIFT code: CBVILT2X) account No. LT897044060008253390 indicating invoice number, date and 
amount.  

Payment to any other party will not constitute a valid discharge of the debt. In case of any 
claim or dispute in relation to this invoice, please notify “SME Credit”, UAB (tel. +370 634 11 115 or 
e-mail info@smefinance.lt). 

 
Seller: ________________________________ 
(position, first name, last name, signature) 

 
5.5.3. UAB „SME Capital“: 

 
Reikalavimas pagal šią Sąskaitą yra perleistas UAB „SME Capital“ (į. k. 304703440). 

Atsiskaitant pagal šią Sąskaitą mokėjimas turi būti atliktas UAB „SME Capital“, Antano Tumėno 
g. 4, LT-01109 Vilnius, Lietuva, banko sąskaitos Nr. LT237300010153528041, bankas „Swedbank“, 

mailto:info@smefinance.lt
mailto:info@smefinance.lt
mailto:info@smefinance.lt
mailto:info@smefinance.lt
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AB, banko kodas 73000, S.W.I.F.T. HABALT22, pagal Sąskaitoje nurodytas apmokėjimo sąlygas, 
nurodant sąskaitos-faktūros Nr., datą bei sumą 

Sumokėjimas pagal šią Sąskaitą kitiems asmenims nebus laikomas tinkamu reikalavimo 
įvykdymu. UAB „SME Capital“ turi būti informuota apie bet kokius ginčus, susijusius su šia 
Sąskaita ir jos apmokėjimu: tel.: +370 634 11 115, el. paštu: info@smefinance.lt. 

 
Pardavėjas: ________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
 
Important Notice: The amount of this invoice has been assigned to and owned by 

“SME Capital”, UAB (A. Tumėno St. 4, Vilnius, Lithuania) to whom all payment must be made in 
the currency of the invoice. Please remit the invoice amount to Swedbank AB bank, Vilnius, 
Lithuania (SWIFT code: HABALT22) account No. LT237300010153528041 indicating invoice 
number, date and amount. 

Payment to any other party will not constitute a valid discharge of the debt. In case of any 
claim or dispute in relation to this invoice, please notify “SME Capital”, UAB (tel. +370 634 11 
115 or e-mail info@smefinance.lt). 

 
Seller: ________________________________ 
(position, first name, last name, signature) 

 
5.5.4. UAB „SME Capital 2“: 

 
Reikalavimas pagal šią Sąskaitą yra perleistas UAB „SME Capital 2“ (į. k. 305209590). 

Atsiskaitant pagal šią Sąskaitą mokėjimas turi būti atliktas UAB „SME Capital 2“, Antano Tumėno 
g. 4, LT-01109 Vilnius, Lietuva, banko sąskaitos LT70 7290 0990 3142 2912 (AS „Citadele banka“ 
Lietuvos filialas, banko kodas 72900, S.W.I.F.T. INDULT2X), pagal Sąskaitoje nurodytas 
apmokėjimo sąlygas. 

Sumokėjimas pagal šią Sąskaitą kitiems asmenims nebus laikomas tinkamu reikalavimo 
įvykdymu. UAB „SME Capital 2“ turi būti informuota apie bet kokius ginčus, susijusius su šia 
Sąskaita ir jos apmokėjimu: tel.: +370 634 11 115, el. paštu: info@smefinance.lt. 

 
Pardavėjas: ________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 
Important Notice: The amount of this invoice has been assigned to and owned by 

“SME Capital 2”, UAB (A. Tumėno St. 4, Vilnius, Lithuania) to whom all payment must be made in 
the currency of the invoice. Please remit the invoice amount to AS „Citadele banka“ Lithuanian 
branch account No. LT70 7290 0990 3142 2912, bank code 72900, S.W.I.F.T. INDULT2X, 
indicating invoice number, date and amount.  

Payment to any other party will not constitute a valid discharge of the debt. In case of any 
claim or dispute in relation to this invoice, please notify “SME Capital 2”, UAB (tel. +370 634 11 
115 or e-mail info@smefinance.lt). 

 
Seller: ________________________________ 
(position, first name, last name, signature) 

 
5.5.5. UAB SME Capital 3“: 

 
Reikalavimas pagal šią Sąskaitą yra perleistas UAB „SME Capital 3“ (į. k. 305228886). 

Atsiskaitant pagal šią Sąskaitą mokėjimas turi būti atliktas UAB „SME Capital 3“, Antano Tumėno 
g. 4, LT-01109 Vilnius, Lietuva, banko sąskaitos Nr. LT647044090100222303, bankas „SEB“, AB, 
banko kodas 70440, S.W.I.F.T. CBVILT2X, pagal Sąskaitoje nurodytas apmokėjimo sąlygas, 
nurodant sąskaitos-faktūros Nr., datą bei sumą. 

Sumokėjimas pagal šią Sąskaitą kitiems asmenims nebus laikomas tinkamu reikalavimo 
įvykdymu. UAB „SME Capital 3“ turi būti informuota apie bet kokius ginčus, susijusius su šia 
Sąskaita ir jos apmokėjimu: tel.: +370 634 11 115, el. paštu: info@smefinance.lt 

 
Pardavėjas: ________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
 
Important Notice: The amount of this invoice has been assigned to and owned by 

“SME Capital 3”, UAB (A. Tumėno St. 4, Vilnius, Lithuania) to whom all payment must be made in 

mailto:info@smefinance.lt
mailto:info@smefinance.lt
mailto:info@smefinance.lt
mailto:info@smefinance.lt
mailto:info@smefinance.lt
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the currency of the invoice. Please remit the invoice amount to SEB AB bank, Vilnius, Lithuania 
(SWIFT code: CBVILT2X) account No. LT647044090100222303 indicating invoice number, date and 
amount.  

Payment to any other party will not constitute a valid discharge of the debt. In case of any 
claim or dispute in relation to this invoice, please notify “SME Capital 3”, UAB (tel. +370 634 11 
115 or e-mail info@smefinance.lt). 

 
Seller: ________________________________ 
(position, first name, last name, signature) 

 
5.6. Faktoringo sutarties 5.5. punkte nurodyta žyma, atitinkamai pagal Finansuotoją, turi būti aiškiai ir įskaitomai 

atspausdinta arba uždėtas jos atspaudas be jokių pakeitimų ant pirmojo Sąskaitos lapo. Draudžiama 
Sąskaitoje (tiek pirmajame jos lape, tiek kituose) įrašyti bet kokią informaciją, galinčią suklaidinti Pirkėją 
(pavyzdžiui, kitų asmenų pavadinimus, bankų sąskaitas, kitus apmokėjimo būdus ir kitus duomenis). Tuo 
atveju, kai Sąskaita susideda iš kelių dokumentų arba surašyta keliais egzemplioriais ta pačia arba skirtinga 
kalba, žyma turi būti ant visų sąskaitos egzempliorių ir ant visų jos sudėtinių dalių. 

5.7. 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). Finansuotojas turi teisę nemokėti Faktoringo avanso 
pagal defektuotą (taisytą) Sąskaitą.  

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

5.9. Šalys susitaria, kad Kliento Sąskaitos Finansuotojui pateikimas kartu laikomas ir Kliento patvirtinimu, kad 
Sąskaita yra galiojanti (t. y. Klientas turi teisę Sąskaitoje nurodytų sumų reikalauti iš Pirkėjo), o joje nurodyta 
informacija – teisinga. Paaiškėjus, kad Sąskaita yra suklastota ar negaliojanti dėl kitokių priežasčių arba turi 
tokių esminių trūkumų, dėl kurių Finansuotojas negali Klientui išmokėto Faktoringo avanso reikalauti iš 
Pirkėjo, pagal tokias Sąskaitas asmeniškai savo turtu atsako tokią Sąskaitą pasirašę asmenys (t. y. Kliento 
vadovas ir/arba įgaliotas asmuo). 

5.10. Tuo atveju, jeigu kurio nors iš Pirkėjų atžvilgiu yra taikomos specialiosios sąlygos, tai jos neįtakoja kitiems 
Pirkėjams taikomų sąlygų ir yra taikomos tik tam Pirkėjui(-jams), kurie aiškiai įvardinti specialiosiose 
sąlygose. 

5.11. Pirkėjas apie Pirkėjui išrašytos sąskaitos (reikalavimo teisės) perleidimą Finansuotojui yra informuo jamas: 
(a) pasirašant Susitarimą - Pranešimą arba (b) pateikiant Pirkėjo pranešimą apie Sąskaitos perleidimą 
Finansuotojui. Tokio Susitarimo - Pranešimo arba Pirkėjo pranešimo standartinė forma yra pridedama prie 
Faktoringo sutarties kaip priedas. Susitarimo – Pranešimo ir/arba pranešimo apie perleistą sąskaitą 
(reikalavimo teisę) forma gali būti Finansuotojo vienašališkai keičiama, o pareiga ją naudoti Klientui atsiranda 
nuo tokios pakeistos formos pateikimo Klientui. Finansuotojas turi teisę atsisakyti priimti ankstesnės formos 
Susitarimą - Pranešimą apie sąskaitos (reikalavimo teisės) perleidimo formą tuo atveju, jei Klientas yra 
tinkamai informuotas ir jam yra pateikta pakeista Susitarimo - Pranešimo apie perleistą sąskaitą forma. 

5.12. Faktoringo sutarties tikslais yra laikoma, kad Pirkėjas yra tinkamai informuotas apie Sąskaitos (reikalavimo 
teisės) perleidimą tuo atveju, kai Finansuotojui yra pateikiamas Susitarimas - Pranešimas arba Pirkėjo 
pasirašyta pranešimo apie Sąskaitos (reikalavimo teisės) perleidimą forma, išskyrus atvejus, kai esant 
Finansuotojo raštiškam sutikimui, gali būti pateikiama Pirkėjo nepasirašyta pranešimo apie Sąskaitos 
(reikalavimo teisės) perleidimą forma. 

 
6. APMOKĖJIMAS PAGAL SĄSKAITĄ 
 
6.1. Faktoringo avansas Klientui yra apskaičiuojamas ir mokamas už kiekvieną Kliento prašomą finansuoti 

Finansuotojui pateiktą Sąskaitą atskirai, nebent dėl konkrečių Sąskaitų Šalys susitartų kitaip. Faktoringo 
avansas apskaičiuojamas prašomos finansuoti Sąskaitos sumą mažinant Komisinio mokesčio ir Palūkanų 
suma. Tuo atveju, jeigu apskaičiuojant ir išmokant Faktoringo avansą Finansuotojas turi neįvykdytų 
reikalavimų Kliento atžvilgiu, Finansuotojas turi teisę taikyti įskaitymą. Faktoringo avansas išmokamas tik už 
tas Finansuotojo Akceptuotas Sąskaitas, kurias Klientas prašo finansuoti ir tai nurodo raštu ir dėl kurių 
priimtas teigiamas Finansuotojo sprendimas. 

6.2. Finansuotojas veda visų iš Pirkėjo gautų sumų apskaitą: 
 
6.2.1. Pagal perleistą reikalavimą Pirkėjas privalo sumokėti Finansuotojui. Pirkėjui pilnai ir tinkamai 

sumokėjus Finansuotojui pagal Sąskaitą mokėtinas sumas su PVM, Finansuotojas privalo pervesti 
Faktoringo rezervą Klientui. Prieš pervesdamas Faktoringo rezervą Klientui, Finansuotojas turi 
teisę išskaičiuoti iš jo pagal Faktoringo sutartį Kliento mokėtinas ir pradelstas sumas, taip pat 
neapmokėtus Delspinigius, Palūkanas ir kitus pagal Faktoringo sutartį mokėtinus mokesčius. Iš 
Faktoringo rezervo Finansuotojas taip pat turi teisę išskaičiuoti banko taikomus mokesčius bei 
nuostolius dėl valiutų kurso pasikeitimo, jeigu Finansuotojas sumokėjo Faktoringo avansą kita 

mailto:info@smefinance.lt
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valiuta, nei nurodyta Sąskaitoje, išduotoje Pirkėjui, ir/arba Pirkėjo mokėtinos sumos susijusios su 
atitinkama Sąskaita gautos kita valiuta, nei išmokėta Klientui; 

6.2.2. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas pagal tokią Sąskaitą, pagal kurią Finansuotojas nesumokėjo Faktoringo 
avanso, arba kurių Klientas neperdavė Finansuotojui, sumokėtų Finansuotojui, tai Finansuotojas 
privalo pervesti atitinkamas sumas Klientui. Finansuotojas turi teisę visais atvejais iš mokėtinos 
Klientui sumos išskaičiuoti Komisinį mokestį ir pagal Faktoringo sutartį Kliento mokėtinas ir 
pradelstas sumas, taip pat neapmokėtus Delspinigius, Palūkanas ir kitus pagal Faktoringo sutartį 
mokėtinus mokesčius. 

 
6.3. Visi mokėjimai pagal Faktoringo 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 (juridinio asmens kodas 112021238) interneto svetainėje. Pirkimo kaina taip pat yra 
konvertuojama nurodyta tvarka į eurus, siekiant apskaičiuoti Faktoringo avansą. Skaičiuojant grąžintiną 
Faktoringo rezervą, Faktoringo avansas turi būti perskaičiuojamas iš Pirkėjo faktiškai gautą apmokėjimą 
pagal Sąskaitą konvertuojant nurodyta tvarka į eurus. Faktoringo rezervas apskaičiuojamas iš Pirkėjo pagal 
Sąskaitą pervestos sumos konvertuotos į eurus atėmus pagal šio punkto taisykles perskaičiuotą Faktoringo 
avansą. Tuo atveju, jei Faktoringo rezervo nepakanka padengti Faktoringo avanso, atsiradusį įsiskolinimą 
Klientas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas pervesti į Finansuotojo  banko sąskaitą. Šalys susitaria, 
kad visas valiutų konvertavimo išlaidas privalo padengti Klientas. 

6.4. Perleidęs reikalavimą pagal Sąskaitą Finansuotojui, Klientas netenka teisės reikalauti iš Pirkėjo atlikti 
mokėjimus pagal Sąskaitą Klientui bei priimti tokius mokėjimus. 

6.5. Jei Pirkėjas, neatsižvelgiant į tai, kad reikalavimas pagal Sąskaitą buvo perleistas Finansuotojui, apmoka 
Klientui pagal Sąskaitą, Klientas privalo apie tai nedelsiant informuoti Finansuotoją ir: 
 
6.5.1. Tokiu atveju raštiškame pranešime Klientas privalo nurodyti Pirkėjo pavadinimą, Sąskaitos, pagal 

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

6.5.2. Klientas privalo per 3 (tris) darbo dienas pervesti atitinkamą iš Pirkėjo gautą sumą į Finansuotojo 
banko sąskaitą. Už vėlavimą pervesti iš Pirkėjo gautą atitinkamą sumą į Finansuotojo banko 
sąskaitą taikomi Faktoringo sutarties Specialiosiose sąlygose nurodyti Delspinigiai už kiekvieną 
dieną nuo vėluojamos pervesti sumos bei Faktoringo sutarties 12.10. punkte numatyta bauda. 
Šalys gali sutarti, kad Klientas prieš pervesdamas Pirkėjo sumokėtą sumą atimtų Faktoringo 
rezervą arba sutarti kitą atsiskaitymo būdą. Ši nuostata nereiškia, kad Finansuotojas laiko Pirkėjo 
prievolę tinkamai įvykdyta ir atsisako teisės reikalauti iš Pirkėjo įvykdyti neįvykdytą prievolę. 
 

6.6. Tuo atveju, jeigu Šalys susitarė dėl Kliento regreso taikymo, Klientas įsipareigoja pilnai atsakyti 
Finansuotojui, jeigu Pirkėjas neįvykdo (netinkamai įvykdo) savo prievolės pagal Sąskaitą kaip tai nurodyta 
Faktoringo sutarties 8. dalyje (Kliento regresas). Kliento regreso realizavimo atveju papildomai taikomos šios 
nuostatos: 
 
6.6.1. Klientui įvykdžius Kliento regreso įsipareigojimus pagal Faktoringo sutartį ir visiškai apmokėjus už 

Pirkėją pagal Sąskaitą, nuo visiško apmokėjimo pagal Sąskaitą momento bei kitų su tuo susijusių 
prievolių įvykdymo Finansuotojui, Klientui pereina visos teisės susijusios su apmokėta Sąskaita ar 
apmokėta Sąskaitos dalimi (pavyzdžiui teisė reikalauti iš Pirkėjo apmokėti Pirkimo kainą, teisė 
reikalauti netesybų dėl netinkamo prievolės vykdymo ir pan.)  

6.6.2. įvykdymą Klientas privalo pranešti Pirkėjui. Kliento siunčiamas pranešimas turi taip pat būti 
pasirašytas ir Finansuotojo. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas visiškai ar iš dalies sumokėjo Pirkimo kainą 
po to, kai gavo Kliento pranešimą apie Kliento regreso įsipareigojimų įvykdymą ir Kliento teisę 
regreso būdu reikalauti iš Pirkėjo įvykdyti prievolę, Finansuotojas privalo pervesti gautas lėšas į 
Kliento banko sąskaitą. Šalys gali susitarti dėl kitokių atsiskaitymo metodų. 

 
6.7. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas per Apmokėjimo terminą neapmokėjo Pirkimo kainos, Finansuotojas turi teisę 

sustabdyti Sąskaitų, susijusių su tokiu Pirkėju, Faktorizavimą ir/arba finansavimą. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas 
sumoka Pirkimo kainą ir netesybas iki Kliento regreso realizavimo, Finansuotojas gali tęsti tokio Pirkėjo 
Sąskaitų Faktorizavimą ir/ar finansavimą.  

6.8. Tuo atveju, kai Kliento regresas netaikomas, t.y. kai Klientas neatsako (nelaiduoja) Finansuotojui už Pirkėjo 
įsipareigojimų įvykdymą, ir Pirkėjas laiku ir tinkamai nesumoka Pirkimo kainos pagal Sąskaitą per 
Apmokėjimo terminą bei neginčija savo prievolės sumokėti įsiskolinimą, jeigu yra taikoma Neatsiskaitymo 
rizikos draudimo apsauga, Faktoringo rezervas išmokamas tik gavus draudimo išmoką. Kitais atvejais 
Faktoringo rezervas sumokamas tik gavus/išieškojus sumas iš Pirkėjo. Visais atvejais Finansuotojas turi 
teisę iš Faktoringo rezervo išskaičiuoti Kliento atsakomybės sumą, nustatytą šioje Faktoringo sutartyje. 
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7. MOKĖJIMAI PAGAL SUTARTĮ 
 
7.1. Specialiosiose sąlygose nurodytas Faktoringo sutarties mokestis yra sumokamas į šioje Faktoringo sutartyje 

nurodytą Finansuotojo banko sąskaitą per 3 (tris) darbo dienas nuo Faktoringo sutarties sudarymo dienos. 
Klientui Faktoringo sutarties mokesčio nesumokėjus nustatyta tvarka ir terminais, Faktoringo sutartis tarp 
Šalių automatiškai nutrūksta, o Šalių teisės ir pareigos viena kitos atžvilgiu pasibaigia, išskyrus Kliento 
pareigą, kuri numatyta Faktoringo sutarties 17.7. punkte. 

7.2. Komisinis mokestis skaičiuojamas nuo kiekvienos Faktorizuojamos Sąskaitos sumos. 
7.3. Už visą naudojimąsi Finansuotojo suteiktomis piniginėmis lėšomis laikotarpį Klientas moka Finansuotojui 

Specialiosiose sąlygose nustatytas Palūkanas, kurios skaičiuojamos nuo finansuotų Sąskaitų sumos (t. y. 
Faktoringo avanso). Apskaičiuojant Palūkanas laikoma, kad mėnuo turi 30 (trisdešimt) dienų.  

7.4. Palūkanos skaičiuojamos už visą laikotarpį nuo Faktoringo 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 Finansuotojui. Finansuotojas 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 Finansuotojo raginime ir/arba 
sąskaitoje-faktūroje. 

7.5. Sutartyje numatytos Palūkanos, apskaičiuotos už laikotarpį iki finansuojamoje Sąskaitoje numatytos 
sąskaitos apmokėjimo dienos, sumokamos avansu už visą finansavimo laikotarpį, apskaičiuota Palūkanų 
suma mažinant finansuojamą Sąskaitos sumą. 

7.6. Finansuotojas turi teisę vienašališkai keisti Faktoringo 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 Finansuotojui nepareiškia prieštaravimų, laikoma, 
kad Klientas sutinka su pakeistu Palūkanų ir/arba Komisinio mokesčio dydžiu. Pakeistas Palūkanų ir/arba 
Komisinio mokesčio dydis taikomas visoms 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 Faktoringo sutartis automatiškai nutrūksta nuo naujo Palūkanų ir/arba 
Komisinio mokesčio dydžio įsigaliojimo dienos. 

7.7. Bet kuriam Pirkėjui laiku nesumokėjus pagal Finansuotojo Faktorizuotas Sąskaitas, už kiekvieną Pirkėjo 
vėluojamą sumokėti dieną, Klientas įsipareigoja mokėti Finansuotojui Faktoringo sutarties Specialiosiose 
sąlygose nurodyto dydžio Delspinigius, skaičiuojant nuo Pirkėjo vėluojamos apmokėti Sąskaitų sumos.  

 
8. KLIENTO REGRESAS 
 
8.1. Tuo atveju, jeigu Šalys yra susitarę dėl Kliento regreso taikymo, Klientas privalo per 5 (penkias) darbo dienas 

po to, kai Finansuotojas informavo apie tai, kad Pirkėjas laiku ir tinkamai nesumokėjo pagal Sąskaitą ir 
Finansuotojo reikalavimo, sumokėti visą neapmokėtos Sąskaitos sumą į Finansuotojo banko sąskaitą. Šalys 
gali tarpusavyje susitarti dėl kitų atsiskaitymo būdų ar tarpusavio įskaitymų. 

8.2. Klientui pervedus Finansuotojui sutarties 8.1. punkte nurodytą sumą, Finansuotojas per 2 (dvi) darbo dienas 
perleidžia reikalavimą pagal neapmokėtą Sąskaitą Klientui. Sutarties 8.1. punkte nurodytos sumos 
apmokėjimo įrodymas – banko išrašas. 

8.3. Tuo atveju, jei Klientas 8.1. punkte nustatytą apmokėjimo dieną Finansuotojo reikalavime nurodytos sumos 
neapmokėjo ir neperėmė reikalavimo pagal Sąskaitą iš Finansuotojo, Finansuotojas nuo kitos dienos po 
apmokėjimo termino (Faktoringo sutarties 8.1. punktas) pradeda skaičiuoti delspinigius po 0,2 (dvi 
dešimtąsias) procento nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigių skaičiavimas 
nutraukiamas nuo tos dienos, kai Klientas Faktoringo sutartyje 8.1. punkte nurodytas sumas ir už jas 
priskaičiuotus delspinigius pilnai apmokėjo Finansuotoju. 

8.4. Iš pagal Faktoringo sutarties 8.1. ir 8.3. punktus gautų sumų, Finansuotojas pirmiausia dengia delspinigius, 
o po to padengia likusius Kliento įsiskolinimus. 

8.5. Jeigu Pirkėjas Kliento regreso realizavimo laikotarpiu iš dalies apmokėjo Pirkimo kainą, Klientas apmoka 
Finansuotojui skirtumą tarp Pirkimo kainos bei delspinigių ir Pirkėjo sumokėtos sumos. 

8.6. Klientui vykdant reikalavimo susigrąžinimo iš Finansuotojo, Finansuotojas pateikia Klientui raštišką 
pažymėjimą, kuriuo perduoda Klientui reikalavimus pagal Sąskaitas ir patvirtina, kad neturi jokių pretenzijų 
susijusių su Sąskaitomis. Po tokio pažymėjimo apie teisių perėmimą gavimo Klientas nedelsiant apie tai turi 
pranešti Pirkėjui. 

8.7. Faktoringo rezervas grąžinamas Klientui tik po to, kai visiškai padengiamas reikalavimas pagal Sutartį ir 
Sąskaitą, išskyrus Faktoringo sutarties 6.7. punkte nurodytą atvejį. 

8.8. Kliento regresas pagal šią Faktoringo sutarties dalį galioja iki to momento, kol Pirkėjas arba Klientas visiškai 
įvykdo prievoles pagal Sutartį arba/ir Faktoringo sutartį. 

8.9. Šalims susitarus dėl Kliento regreso taikymo, Pirkėjo nemokumo ir/arba Pirkėjo ilgalaikių įsipareigojimų 
nevykdymo atvejais Kliento regresas nebus taikomas, jeigu taikomas Neatsiskaitymo rizikos draudimas, 
nebent Šalys raštu susitartų kitaip. 
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8.10. Finansuotojas turi teisę iš Kliento pareikalauti sumokėti visą neapmokėtos Sąskaitos sumą (net ir nesuėjus 
jos apmokėjimo terminui) į Finansuotojo banko sąskaitą per 3 (tris) darbo dienas tuo atveju, jeigu 
Finansuotojui kyla pagrįstų abejonių, kad Pirkėjas yra (ar gali tapti) nemokus arba prieš Pirkėją pradėta (ar 
gali būti pradėta) bankroto arba restruktūrizavimo procedūra, Pirkėjas yra (ar gali būti) likviduotas arba 
reorganizuojamas, egzistuoja kitos aplinkybės, kurios kelia pagrįstų abejonių dėl Pirkėjo galimybių tinkamai 
įvykdyti pareigą apmokėti Sąskaitą (pvz. Pirkėjas turi skolų valstybės institucijoms, Pirkėjo turtui pritaikomas 
areštas ir pan.).  

 
9. KLIENTO DRAUDIMAS 
 
9.1. Tuo atveju, jeigu Šalys yra susitarę dėl Kliento draudimo, Klientas įsipareigoja Finansuotojui priimtinoje 

draudimo bendrovėje apdrausti pagal šią Faktoringo sutartį Finansuotojui perleidžiamus Pirkėjo piniginius 
įsipareigojimus, kylančius iš Sutarties ir Sąskaitų. Klientas įsipareigoja iki finansavimo išmokėjimo dienos 
pateikti Finansuotojui faktoringo kredito draudimo liudijimo (poliso) kopiją (tai yra sąlyga finansavimo 
išmokėjimui). 

9.2. Pagal sudarytą faktoringo kredito draudimo sutartį apdraustąja šalimi (draudimo išmokos gavėju) turi būti 
nurodomas Finansuotojas. 

9.3. Klientas įsipareigoja tinkamai vykdyti visus iš faktoringo kredito draudimo sutarties kylančius įsipareigojimus. 
Jei Klientas nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus, kylančius iš faktoringo kredito draudimo sutarties, 
Finansuotojas turi teisę sustabdyti Faktoringo avanso mokėjimą arba Finansuotojas turi teisę (bet ne pareigą) 
šiuos įsipareigojimus vykdyti savo sąskaita, o Klientas įsipareigoja kompensuoti Finansuotojui visus jo dėl to 
patirtus nuostolius, įskaitant, tačiau neapsiribojant, padengti išlaidas, kurias Finansuotojas patyrė savo 
sąskaita vykdydamas įsipareigojimus pagal faktoringo kredito draudimo sutartį. 

9.4. Klientas įsipareigoja, likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) kalendorinėms dienoms iki galiojančio faktoringo 
kredito draudimo poliso galiojimo pabaigos, pateikti Finansuotojui naują faktoringo kredito draudimo polisą. 
Klientui nevykdant šiame Sutarties punkte numatytos pareigos, Finansuotojas turi teisę sustabdyti Faktoringo 
avanso mokėjimą. 

9.5. Draudikui atsisakius mokėti draudimo išmoką ar jos dalį pagal Kliento draudimą dėl nuo Finansuotojo 
nepriklausančių aplinkybių arba esant neapdraustai Finansuotojui perleisto Pirkėjo įsiskolinimo (skolos) 
daliai, Klientas įsipareigoja įvykdyti Pirkėjo neįvykdytus (netinkamai įvykdytus) įsipareigojimus pagal 
Sąskaitas ir per 3 (tris) darbo dienas nuo Finansuotojo pareikalavimo momento sumokėti Finansuotojui 
neapmokėtas Sąskaitų sumas. Klientas visais atvejais atsako už frančizės sumokėjimą bei už Finansuotojo 
nuostolius, kurių nepadengė Kliento draudimas. Ši nuostata neturi įtakos Kliento atsakomybės taikymui. Ši 
nuostata galioja nepriklausomai nuo to, ar Faktoringo sutartyje Šalys susitarė dėl Kliento regreso taikymo, ar 
ne. 

 
10. NEATSISKAITYMO RIZIKOS DRAUDIMAS 
 
10.1. Jei Faktoringo sutarties Specialiosiose sąlygose numatoma, jog taikomas Neatsiskaitymo rizikos draudimas, 

tuomet Faktoringo sutarties galiojimo metu, Kliento Finansuotojui perleisti (be regreso teisės) Pirkėjo 
įsiskolinimai (skolos) už pagal Sutartį parduotas prekes ir suteiktas paslaugas bus draudžiami (pagal 
Finansuotojo įsigytą draudimo polisą), nuo neatsiskaitymo rizikos, atsirandančios dėl Pirkėjo nemokumo arba 
Pirkėjo Ilgalaikių įsipareigojimų nevykdymo. 

10.2. Neatsiskaitymo rizikos draudimo sąlygos, taikomos Šalių santykiams pagal Faktoringo sutartį, nurodomos 
UAB „SME Finance“ grupės įmonių Bendrosiose neatsiskaitymo rizikos draudimo sąlygose ir Klientui nuolat 
pasiekiamose šiuo adresu: https://www.smefinance.lt/paslaugu-teikimo-salygos/. 
 

11. FINANSUOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS 
 
11.1. Finansuotojas privalo pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, iki kito mėnesio 15 (penkioliktos) dienos, pateikti 

Klientui ataskaitą, kurioje yra nurodyta: 
 
11.1.1. Akceptuotų ir Faktorizuotų, taip pat finansuotų Sąskaitų skaičius ir suma, surašyta pagal Pirkėjus; 
11.1.2. Finansuotojo apskaičiuotos Palūkanos; 
11.1.3. Finansuotojo apskaičiuotas Komisinis mokestis ir priskaičiuoti Delspinigiai; 
11.1.4. Faktoringo limito likutis ir Faktoringo rezervų suma; 
11.1.5. Finansuotojas gali pateikti ir kitą svarbią informaciją. 

 
11.2. Norėdamas įsitikinti Sutarties tinkamu vykdymu, Finansuotojas 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 Faktoringo avanso mokėjimo terminai. 

https://www.smefinance.lt/paslaugu-teikimo-salygos/
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11.3. Gavęs svarbios informacijos apie Pirkėjo mokumą, veiklą, Pirkėjo akcininkų arba administracijos 
pasikeitimus, Finansuotojas privalo nedelsiant apie tai informuoti Klientą. Perduodamas negatyvią 
informaciją Klientui, Finansuotojas turi teisę pareikalauti, kad Klientas imtųsi priemonių, kad Pirkėjas negautų 
prekių ir paslaugų pagal Sutartį. Šie veiksmai turi būti taikomi tokiam laikotarpiui, per kurį abi Šalys surinktų 
informaciją ir išsiaiškintų tikrąją Pirkėjo padėtį. Tuo atveju, jeigu prekės buvo pristatytos arba paslaugos 
suteiktos prieš Finansuotojo pranešimą apie Pirkėją bei Sąskaitos buvo Akceptuotos ir/arba Faktorizuotos, 
Klientas ir Finansuotojas privalo imtis prevencinių priemonių, kad Pirkėjas laiku ir tinkamai sumokėtų Pirkimo 
kainą. 

11.4. Finansuotojas turi teisę perduoti bendrą informaciją apie Klientą Finansuotojo Grupės ir/ar susijusioms 
įmonėms, su sąlyga, kad ji nebus paskleista viešai. 

11.5. Finansuotojas, savo nuožiūra ir be jokių apribojimų, turi teisę perleisti visas  Finansuotojo į Klientą ir/arba 
Pirkėją įgytas reikalavimo teises (įskaitant ir teises pagal prievolių užtikrinimo priemones) ar jų dalį, tiek 
atlygintinai, tiek ir neatlygintinai, Finansuotojo pasirinktiems asmenims. 

11.6. Finansuotojas turi teisę vienašališkai pareikalauti grąžinti bet kurią pinigų sumą, kurios dydis analogiškas 
Finansuotojo Klientui išmokėtos (teikiant finansavimą) sumos dydžiui, kurią Klientas įsipareigoja grąžinti 
Finansuotojui per 3 (tris) darbo dienas nuo pareikalavimo dienos, jeigu Finansuotojui kyla pagrįstų abejonių, 
kad Klientas yra (ar gali tapti) nemokus arba prieš Klientą pradėta (ar gali būti pradėta) bankroto ar 
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. Klientas turi skolų valstybės institucijoms, Kliento turtui pritaikomas areštas 
ir pan.). Praleidus šį terminą, Klientas įsipareigoja Finansuotojui mokėti Specialiosiose sąlygose nurodyto 
dydžio Delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną nuo nustatytos mokėjimo datos iki faktiško sumokėjimo 
dienos. 

11.7. Finansuotojas turi teisę pateikti apmokėjimui Faktoringo 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 Sutartį mokėtinos sumos Finansuotojui arba jeigu Finansuotojui 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 abejonių dėl Kliento ir/arba Kliento laiduotojo (garanto) galimybių 
tinkamai įvykdyti Faktoringo sutarties sąlygas (pvz. Klientas turi skolų valstybės institucijoms, Kliento turtui 
pritaikomas areštas ir pan.). 

11.8. Klientui delsiant vykdyti bet kokius savo mokėjimo įsipareigojimus pagal šią ar bet kurias kitas su 
Finansuotoju sudarytas sutartis daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, Finansuotojas turi teisę teikti 
informaciją apie Jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius 
įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, kredito biurui UAB „Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 
111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 
2394149). Kredito biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų 
bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) Kliento 
informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Vertinant 
kreditingumą, vykdomas Kliento savybių įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali įtakoti 
Kliento galimybę sudaryti sandorius. Vertinimas automatiniu būdu padeda atsakingai skolinti, jo metu 
įvertinama Kliento pateikta informacija, kredito istorija, vieša informacija ir kt. Automatinio vertinimo metodai 
reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas. Klientas turi teisę 
prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, 
reikalauti žmogaus įsikišimo automatiniame sprendimų priėmime, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti 
sprendimą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus, savybių 
įvertinimą automatiniu būdu (profiliavimą), daugiau informacijos teikiama www.manocreditinfo.lt. 

 
12. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS 
 
12.1. Klientas įsipareigoja nenutraukti ir niekaip kitaip neatšaukti reikalavimo teisių pagal Sąskaitas perleidimo iki 

to laiko, kol Pirkėjas apmokės tas Sąskaitas, neatsižvelgiant ar Klientui buvo sumokėtas Faktoringo avansas. 
12.2. Klientas turi teisę Faktoringo sutarties galiojimo laikotarpiu pateikti raštiškus paklausimus, susijusius su 

Pirkėjo apmokėjimu pagal Sąskaitas. 
12.3. Klientas privalo pateikti Finansuotojui patikrinti ir suderinti visus dokumentus, susijusius su Sąskaitomis, 

Pirkėju ir Sąskaitų apmokėjimu, tiek pasirašytus tiek pasirašomus Faktoringo sutarties galiojimo laikotarpiu. 
Dokumentų ar jų projektų pateikimas Finansuotojui nereiškia, kad Finansuotojas privalo atlikti jų teisinę 
analizę ar prisiimti atsakomybę už dėl jų kilusias pasekmes. Klientas privalo išspręsti visus nesutarimus dėl 
Sutarties ir jos vykdymo. 

12.4. Klientas įsipareigoja informuoti Finansuotoją apie visus su Pirkėju sudarytus arba planuojamus sudaryti 
sandorius, taip pat Kliento ir Pirkėjo tarpusavio finansines prievoles, tarpusavio bylas (įskaitant ir susijusias 
su Sutartimi bei Faktoringo sutartimi), apie Kliento ir Pirkėjo dalyvavimą tose pačiose įmonėse ir kitas 
aplinkybes, tiesiogiai arba netiesiogiai įtakojančias Sutarties ir Faktoringo sutarties vykdymą.  

http://www.manocreditinfo.lt/
http://www.manocreditinfo.lt/
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12.5. Visu Faktoringo sutarties galiojimo metu, Klientas įsipareigoja pateikti Finansuotojui 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, žemės ūkio bendrovė ar individuali įmonė.  

12.6. Nepriklausomai nuo Kliento teisinės formos Faktoringo sutarties galiojimo metu, per 7 (septynias) dienas nuo 
Finansuotojo pareikalavimo, pateikti bet kokius finansinius dokumentus, reikalingus Kliento finansinei būklei 
nustatyti, tame tarpe nurodytus Faktoringo sutarties 12.5.punkte, o taip pat įrodymus, kad Klientas vykdė bei 
vykdo savo įsipareigojimus kitoms kredito bei finansų įstaigoms. Finansuotojui pateikiami dokumentai turi 
atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir buhalterinės apskaitos reikalavimus. 

12.7. Klientas neturi teisės be Finansuotojo sutikimo Faktoringo sutarties galiojimo laikotarpiu pakeisti arba 
nutraukti Sutartį. 

12.8. Klientas privalo per 5 (penkias) darbo dienas informuoti Finansuotoją, jeigu: 
 
12.8.1. Įvyksta svarbūs pasikeitimai tarp Kliento akcininkų, įskaitant, tačiau neapsiribojant, atvejus kai 

vienas akcininkas arba grupė susijusių asmenų koncentruoja daugiau kaip 10 (dešimt) procentų 
akcijų; 

12.8.2. Kliento kompetentingas valdymo organas nusprendžia sumažinti Kliento akcinį kapitalą; 
12.8.3. Keičiasi bet kokie Kliento duomenys, fiksuojami valstybiniuose registruose, ir (arba) keičiasi Kliento 

įstatai; 
12.8.4. Keičiasi Kliento valdymo organų nariai ir / arba auditorius; 
12.8.5. 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; 

12.8.6. Esmingai keičiamos Kliento investicijos kitose įmonėse; 
12.8.7. 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; 

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

12.8.9. Finansuotojo naudai įkeistas turtas yra sunaikintas, sužalotas ar dėl kitų priežasčių sumažėjo jo 
vertė; 

12.8.10. Pateikiama pretenzija į Finansuotojui įkeistą turtą; 
12.8.11. Klientas negalės tinkamai vykdyti Faktoringo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų; 
12.8.12. 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. 

 
12.9. ITuo atveju, jeigu Klientas nevykdo arba netinkamai vykdo pareigas, nurodytas Faktoringo sutarties 12.8. 

punkte, Finansuotojas turi teisę pareikalauti iš Kliento sumokėti baudą, iki 30 (trisdešimt) procentų nuo 
Faktoringo limito, esančio tuo momentu, kai išaiškėja aplinkybės numatytos Faktoringo sutarties 12.8. 
punkte. 

12.10. Tuo atveju, jeigu Klientas nevykdo arba netinkamai vykdo Faktoringo sutartimi prisiimtas prievoles, 
Finansuotojas turi teisę pareikalauti 500 (penkių šimtų) eurų baudos už kiekvieną pažeidimą, jeigu Faktoringo 
sutartyje nenumatyta didesnė atsakomybė. 

12.11. Be Finansuotojo išankstinio raštiško sutikimo Klientas negali: 
 
12.11.1. 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; 

12.11.2. 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 Finansuotojui atskleistus įkeitimus, apribojimus ar apsunkinimus; 

12.11.3. Didinti, prisiimti naujus skolinius įsipareigojimus tretiesiems asmenims, keisti esmines esamų 
skolinių įsipareigojimų sąlygas; 

12.11.4. 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; 

12.11.5. Vykdyti susijungimus, išskaidymus, atsiskyrimus, sujungimus ar kitus panašius Kliento struktūros 
pakeitimus, kurie galėtų iš esmės neigiamai paveikti Finansuotojo poziciją; 

12.11.6. Keisti Kliento teisinį statusą ar veiklos sritį; 
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12.11.7. Perleisti savo teises ir / ar pareigas pagal Faktoringo sutartį tretiesiems asmenims; 
12.11.8. 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 visiško prievolių 
pagal Faktoringo sutartį tinkamo įvykdymo, išskyrus pardavimą, nuomą, perleidimą įprastinės 
ūkinės veiklos metu rinkos verte;  

12.11.9. Išmokėti dividendų, viršijančių 50 (penkiasdešimt) procentų. paskutinių Kliento finansinių metų 
grynojo pelno neįskaitant ypatingos veiklos pajamų; 

12.11.10. Laiku neįvykdžius bet kokių mokėjimo įsipareigojimų Finansuotojui tuo pačiu metu investuoti į kitas 
įmones; 

12.11.11. Laiduoti už bet kokių trečiųjų asmenų prievolių įvykdymą; 
12.11.12. Priimti sprendimo pakeisti Kliento dukterinių įmonių, filialų ar įmonių, kuriose Klientas turi akcijas, 

pavaldumą (keisti akcininkų sudėtį); 
12.11.13. Nutraukti Kliento verslą, jį esmingai sumažinti arba perduoti kitai šaliai; 
12.11.14. Mažinti Kliento įstatinį kapitalą.  
12.11.15. Vykdyti svarbius pakeitimus tarp Kliento akcininkų, įskaitant, tačiau neapsiribojant, kai vienas 

akcininkas arba grupė susijusių asmenų koncentruoja daugiau kaip 10 (dešimt) procentų akcijų. 
 
12.12. Klientas neturi teisės Sąskaitų perleisti bet kokiems kitiems tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško ir 

aiškaus Finansuotojo sutikimo. Šios sąlygos pažeidimas yra laikomas esminiu Faktoringo sutarties 
pažeidimu, dėl kurio Finansuotojas gali vienašališkai nutraukti Faktoringo sutartį. 

 
13. BENDRI VEIKSMAI 
 
13.1. Šalys keičiasi turima informacija apie Pirkėjo mokumą ir jo ekonominės veiklos rezultatus, taip pat 

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

 
14. PIRKĖJO REKLAMACIJOS 
 
14.1. Jeigu Pirkėjas Faktoringo sutarties galiojimo metu įteikia Finansuotojui reklamaciją arba pareiškia kitas 

pretenzijas, dėl techninių, kiekybinių, komplektacijos, kokybės ar kitų prekių ar paslaugų, pirktų iš Kliento, 
trūkumų, Finansuotojas privalo sprendžiant su Sutartimi susijusius nesutarimus įtraukti Klientą. 

14.2. Jei Pirkėjas pareiškia Klientui Faktoringo sutarties 14.1. punkte numatytas pretenzijas ir/ar reklamacijas, 
Klientas privalo nedelsdamas informuoti Finansuotoją apie nesutarimus ir operatyviai pranešti Finansuotojui 
apie priimtą sprendimą. Klientas ir Pirkėjas neturi teisės nuspręsti be raštiško Finansuotojo sutikimo dėl 
prekių grąžinimo, pripažinimo prekių ar paslaugų nekokybiškomis ir panašių aplinkybių bei dėl Sutarties 
vykdymo tvarkos. 

14.3. Jeigu Pirkėjo reklamacijos pagrįstos ir Klientas sutinka pakeisti Pirkėjui Sutarties sąlygų neatitinkančią prekę 
į naują prekę, arba savo sąskaita pašalinti prekės trūkumus arba kompensuoti Pirkėjui prekių trūkumų 
ištaisymo išlaidas, tokiu atveju Klientas privalo padengti visas su šia veikla susijusias išlaidas. 

14.4. Tuo atveju, jeigu tarp Pirkėjo ir Kliento kilęs ginčas dėl Sutarties nesilaikymo trunka ilgiau nei 2 (dvi) savaites, 
ir Šalys negali susitarti dėl sprendimo, Finansuotojas turi teisę iš Kliento pareikalauti per 3 (tris) darbo dienas 
perimti perleistą reikalavimo teisę ir grąžinti Finansuotojui visas Klientui pagal Faktoringo sutartį sumokėtas 
sumas. Ši sąlyga galioja nepriklausomai nuo to, ar Klientas įsipareigoja laiduoti savo Pirkėjų įsipareigojimų 
vykdymą, ar ne. 

14.5. Jeigu prekė ar paslauga neatitinka Sutarties reikalavimų ir Sutartis nutraukiama prieš terminą, Klientas 
privalo nedelsiant perimti reikalavimą į Pirkėjo įsiskolinimą pagal su Sutartimi susijusias ir einamu momentu 
neapmokėtas Sąskaitas ir grąžinti Finansuotojui visas pagal Faktoringo sutartį sumokėtas sumas. 

 
15. NUOSTOLIAI, KONFIDENCIALUMAS, FORCE MAJEURE, ĮSKAITYMAS 
 
15.1. Šalys įsipareigoja neskleisti tretiesiems asmenims informacijos apie Faktoringo sutarties sudarymą ir jos 

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

15.2. Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms ir sąlygoms, kurios trukdo visiškai ar iš dalies vykdyti 
įsipareigojimus pagal Faktoringo 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. 
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15.3. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybių veikimas vyksta ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, Šalys turi teisę nutraukti 
Faktoringo sutartį. Nurodytu atveju nė viena iš Šalių neturi teisės pareikalauti kompensacijos už padarytus 
materialinius nuostolius, susijusius su Faktoringo sutarties nutraukimu ir nesilaikymu, išskyrus finansuotų 
lėšų, Palūkanų, Komisinių mokesčių, Delspinigių ir/arba kitų tarpusavio įsiskolinimų grąžinimą. 

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

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

15.6. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu Klientas yra sudaręs sutartį(-is) ir su kitomis Finansuotojo Grupės 
įmonėmis, Finansuotojas turi teisę, esant kitų Finansuotojo Grupės įmonių vykdytiniems reikalavimams į 
Klientą, iš Kliento pagal Faktoringo sutartį gautą apmokėjimą (visą arba jo dalį) perleisti kitai Finansuotojo 
Grupės įmonei. Tokiu atveju Finansuotojas 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 Finansuotojo 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 Finansuotoju pagal Faktoringo sutartį 
toje dalyje, kiek buvo perleista kitai Finansuotojo Grupės įmonei. 

 
16. FAKTORINGO TERMINO PRATĘSIMAS IR NUTRAUKIMAS 
 
16.1. Finansuotojas ir Klientas tarpusavyje susitarę turi teisę pratęsti arba nutraukti Faktoringo terminą. Nutraukus 

Faktoringo terminą Finansuotojas neprivalo mokėti Faktoringo avansų, kurie Klientui dar nesumokėti. Tokiu 
atveju Šalys imasi veiksmų, kad būtų gautos visos lėšos pagal Sąskaitas ir tinkamai baigta vykdyti Faktoringo 
sutartis. 

16.2. Finansuotojas turi teisę vienašališkai nutraukti Faktoringo terminą (įskaitant ir Faktorizavimą, finansavimą 
bei šią Faktoringo sutartį), jeigu: 
 
16.2.1. Klientas, siekdamas gauti Faktoringo finansavimą, Finansuotojui pateiktoje paraiškoje ar kituose 

Finansuotojui pateiktuose dokumentuose, Kliento steigimo dokumentuose, finansinėse ataskaitose 
ar Faktoringo sutarties galiojimo metu Finansuotojui pateiktose ataskaitose, pranešimuose ar 
pažymose teikė neteisingą informaciją ar neperdavė Klientui žinomos informacijos, kuri turi 
esminės įtakos Pirkėjo, Kliento ar Finansuotojo įsipareigojimams, susijusiems su Faktoringo 
sutartimi arba Sutartimi; 

16.2.2. Klientas nevykdo Faktoringo sutartyje nustatytos pareigos perimti perleistą reikalavimo teisę pagal 
Kliento regresą arba nevykdo savo kaip laiduotojo įsipareigojimų; 

16.2.3. Laiduotojas (garantas), kuris laiduoja už Kliento įsipareigojimus pagal Faktoringo sutartį, 
reorganizuojamas, nutrūksta bendradarbiavimas arba bankrutuoja ir Finansuotojas bei Klientas 
negali susitarti dėl papildomų garantijų; 

16.2.4. Klientas po priminimo nevykdo, arba netinkamai vykdo prisiimtus įsipareigojimus; 
16.2.5. Paaiškėja aplinkybės, dėl kurių, Finansuotojo manymu, Klientas gali nesugebėti vykdyti 

įsipareigojimus, kylančius iš Faktoringo sutarties (pvz., žymiai pablogėjo Kliento finansinė būklė 
arba yra požymių, jog ji gali žymiai pablogėti, lyginant su Kliento finansine būkle prieš Faktoringo 
sutarties pasirašymą, Klientas pažeidė kitos tarp Finansuotojo 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.); 

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

16.2.7. Įvyksta kitokių su Klientu ir / ar Kliento veikla susijusių pasikeitimų, kurie, Finansuotojo manymu, 
gali ženkliai apsunkinti Kliento įsipareigojimų iš Faktoringo sutarties vykdymą. 

 
16.3. Faktoringo sutarties 16.2. punkte nurodytais atvejais apie Faktoringo termino nutraukimą Finansuotojas 

praneša Klientui ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas. Tuo atveju, jeigu Faktoringo sutartis nutraukiama 
dėl Faktoringo sutarties 16.2. punkte nurodytų aplinkybių, Finansuotojas turi teisę pareikalauti iš Kliento 30 
(trisdešimties) procentų baudos nuo Faktoringo limito, buvusio Faktoringo sutarties pažeidimo metu. 
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16.4. Nutraukus Faktoringo terminą pagal Faktoringo sutarties 16.2. punktą Klientas ne vėliau kaip per 7 
(septynias) dienas turi Finansuotojui apmokėti: 
 
16.4.1. Sąskaitas, kurių Pirkimo kainos Pirkėjas neapmokėjo; 
16.4.2. Už Faktorizavimą neapmokėtas Palūkanas; 
16.4.3. Už Faktorizavimą neapmokėtą Komisinį mokestį; 
16.4.4. Raštiškų priminimų Pirkėjui siuntimo išlaidas; 
16.4.5. Iki atsiskaitymo dienos priskaičiuotus mokėtinus Delspinigius ir visus kitus mokėjimus pagal 

Faktoringo sutartį. 
 
16.5. Finansuotojas parengia ir įteikia Klientui mokėjimo reikalavimą dėl Faktoringo sutarties 16.4. punkte nurodytų 

sumų apmokėjimo. Kliento įsipareigojimai pagal 16.4. punktą galioja nepriklausomai ar Klientas įsipareigojo 
laiduoti už Pirkėjus, ar ne. 

16.6. Jeigu Klientas per numatytą terminą neperėmė perleisto reikalavimo pagal Sąskaitas, Finansuotojas pradeda 
skaičiuoti Specialiosiose sąlygose nustatytus delspinigius nuo perleidimo dienos. 

16.7. Faktoringo sutartis baigiasi Šalims įvykdžius visus savo įsipareigojimus. 
16.8. Faktoringo sutartį galima keisti ar papildyti tik Šalims raštiškai susitarus, išskyrus atvejus, kai pakeitus ar 

priėmus Lietuvos Respublikos teisės aktus kokia nors Faktoringo sutarties nuostata prieštarauja teisės aktui. 
Tuo atveju, kai Faktoringo sutarties nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, Finansuotojas 
turi teisę vienašališkai teisės aktams prieštaraujančias nuostatas pakeisti į teisėtas. Apie Faktoringo sutartyje 
atsiradusius pakeitimus ir papildymus Finansuotojas nedelsiant praneša Klientui. 

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

 
17. KITOS SĄLYGOS 
 
17.1. Sudarant, vykdant, keičiant, pratęsiant Faktoringo sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais 

ir kitais norminiais aktais. 
17.2. Finansuotojas ir Klientas įsipareigoja daryti viską, kad ginčai ir nesutarimai, atsiradę tarp Šalių dėl Faktoringo 

sutarties sudarymo, vykdymo, keitimo, pratęsimo būtų sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti ginčas 
sprendžiamas Finansuotojo registruotai buveinės vietai teismingame teisme, taikant Lietuvos Respublikos 
teisę. 

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

17.4. Apie visus Šalių rekvizitų pasikeitimus Šalys turi nedelsiant raštu pranešti vienas kitam, bet ne vėliau kaip 
per 2 (dvi) darbo dienas. 

17.5. Klientas yra informuotas, kad  UAB „SME Finance“ ir Grupės įmonės gali Klientui el. paštu siųsti tiesioginės 
rinkodaros pranešimus, kuriuose pateikiama Klientui aktuali informacija apie kitas (susijusias) Finansuotojo 
ir Grupės įmonių 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 UAB „SME Finance“ raštu (pavyzdžiui, el. paštu). 

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

17.7. Šalys susitaria, kad įvykus Faktoringo sutarties 7.1. numatytoms aplinkybėms, Šalys laiko, kad Faktoringo 
sutartis automatiškai neteko galios. Tokiu atveju Klientas Finansuotojui kompensuoja Kliento pateiktų 
dokumentų juridinę ir ekonominę analizę, ir su Faktoringo sutarties sudarymu susijusias išlaidas, kurių dydis 
1 (vienas) procentas Faktoringo sutartyje numatyto Faktoringo limito. Finansuotojas nusiunčia Klientui 
sąskaitą, pagal kurią Klientas privalo per 7 (septynias) darbo dienas apmokėti atitinkamą sumą.  

 
18. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI 
 
18.1. Finansuotojas 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 

https://www.smefinance.lt/


 

17 
 

pranešdamas apie tai Finansuotojui iki tokių pakeitimų įsigaliojimo, tačiau iki tokio nutraukimo termino 
paskutinės dienos Klientas įsipareigoja įvykdyti visus Bendrųjų sąlygų 16.4. punkte nurodytus įsipareigojimus 
dėl visų mokėjimų Finansuotojui. 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. 


