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FAKTORINGA LĪGUMU VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI 
 
Spēkā no 2022. gada 16.augusta 
 
Šie faktoringa līgumu vispārējie noteikumi un nosacījumi (turpmāk tekstā – Vispārējie noteikumi), ko izstrādājusi 
UAB „SME Capital 3” (reģistrācijas numurs: 305228886, juridiskā adrese: Antano Tumėno iela 4-15, LT- 01109, 
Viļņa, Lietuvas Republika, reģistrēta Lietuvas Republikas Juridisko personu reģistrā, darbojas ar UAB „SME Finance” 
Latvijas filiāles starpniecību) (turpmāk tekstā – „SME Finance”), attiecas uz faktoringa pakalpojumu, ko sniedz 
visiem „SME Finance” (kuru pārstāv Latvijas filiāle) Klientiem (turpmāk tekstā  – Klients), ja Puses ir par to rakstiski 
vienojušās Faktoringa līgumā. Šie Vispārējie noteikumi ir Faktoringa līgumu neatņemama sastāvdaļa. „SME Finance” 
un Klients kopā tiek saukti Puses, un katrs atsevišķi saukts Puse. 
 
 
1. JĒDZIENI UN SAĪSINĀJUMI 
 
1.1. Akceptēšana ir „SME Finance” apliecinājums, ka Rēķins atbilst Faktoringa līgumam un „SME Finance” to ir 

akceptējusi. 
1.2. Bāzes procentu likme ir procentu bāzes daļa procentu izteiksmē, kas publicēta Thomson Reuters un (vai) 

citā informācijas bāzē Faktoringa līgumā norādītajā Procentu pārrēķina dienā un Faktoringa līguma 
noslēgšanas dienā. 

1.3. EURIBOR ir starpbanku tirgus procentu likme, ko publicē Eiropas Naudas tirgus institūts vai cita īpaši iecelta 
organizācija. Procentu aprēķinam lietotā vērtība ir Bāzes procentu likmes EURIBOR vērtība periodam, kas 
publicēta ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pirms Faktoringa līguma noslēgšanas. Šādu 
EURIBOR vērtību Finansētājs izvēlas vienpusēji. Procentu pārrēķināšanai izmantotā vērtība ir Bāzes 
procentu likmes EURIBOR vērtība par periodu, kas publicēta 2 (divas) darba dienas pirms Procentu 
pārrēķina. Ja 2. (otrajā) darba dienā pirms Bāzes procentu likmes maiņas bāzes procentu vērtība nav 
publicēta, lieto vistuvāk iepriekš publicēto bāzes procentu vērtību. Ja publicētā EURIBOR vērtība ir negatīva, 
t.i., mazāka par 0 (nulli), Faktoringa procentu likmes aprēķinam uzskatīs, ka EURIBOR vērtība ir 0 (nulle). 

1.4. Samaksas termiņš ir termiņš, līdz kuram Pircējam ir pienākums samaksāt Rēķinu saskaņā ar Līguma un 
Rēķina noteikumiem.  

1.5. Nokavējuma procenti ir izpildes nodrošinājuma līdzeklis, kas jāmaksā Pusei, kura ir pārkāpusi Faktoringa 
līgumu vai nav izpildījusi citu finanšu saistību pret citu Pusi. Nokavējuma procentu likme par pārkāpto 
(nepienācīgi izpildīto) samaksas saistību ir noteikta Faktoringa līgumu Speciālajos noteikumos un 
nosacījumos. 

1.6. Faktoringa avanss ir daļa no Pirkuma cenas, ko aprēķina kā daļu no akceptētā Rēķina, pamatojoties uz 
Faktoringa avansa procentu likmi, kas noteikta Faktoringa līguma Speciālajos noteikumos un nosacījumos. 
Pirms Faktoringa avansa izmaksas „SME Finance” visos gadījumos ir tiesības atskaitīt Procentus un 
Komisijas maksu no maksājamās avansa summas. Faktoringa avansu izmaksā tikai tādā gadījumā, ja 
„SME Finance” ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu par konkrētā Rēķina finansēšanu.  

1.7. Faktoringa limits ir maksimālā noteiktā Pircēju parādsaistību pret Klientu Faktoringa finansējuma summa. 
Izmantoto Faktoringa limitu aprēķina kā visu ar Faktoringu finansēto un vēl neapmaksāto Rēķinu summu. 

1.8. Faktoringa rezerve ir daļa no Pirkuma cenas, ko neizmaksā kā Faktoringa avansu.  
1.9. Faktoringa līguma maksa ir vienreizēja maksa, ko Klients maksā „SME Finance” par Faktoringa pieteikuma 

analīzi un izskatīšanu, dokumentāciju un administrēšanu. Faktoringa līguma maksa ir noteikta Faktoringa 
līguma Speciālajos noteikumos un nosacījumos, izteikta procentos no Faktoringa limita vai noteikta kā fiksēta 
summa. „SME Finance” ir tiesības pieprasīt Klientam maksāt papildu Faktoringa līguma maksu, ja ir 
paaugstināts Faktoringa limits vai ir mainīti citi Faktoringa līguma noteikumi un nosacījumi. 

1.10. Faktoringa līguma Speciālie noteikumi un nosacījumi ir daļa no Faktoringa līguma, kurā ir noteikti īpaši 
noteikumi un nosacījumi: Pušu juridiskie rekvizīti, Faktoringa limits, Samaksas termiņš, Komisijas maksa, 
Klienta regresa tiesību realizācijas termiņš un citi noteikumi un nosacījumi. 

1.11. Faktoringa līgums sastāv no šiem Vispārējiem noteikumiem, Faktoringa līguma Speciālajiem noteikumiem 
un nosacījumiem, Pircēju saraksta, Rēķinu saraksta, citiem pielikumiem, papildinājumiem un grozījumiem 
pie Faktoringa līguma. 

1.12. Finansēšana ar faktoringu ir prasījuma tiesību attiecībā uz Pircēja parādsaistībām par pārdotajām precēm 
un sniegtajiem pakalpojumiem nodošana „SME Finance” saskaņā ar Faktoringa līguma noteikumiem un 
nosacījumiem un „SME Finance” veiktā attiecīgu prasījumu iegāde. 

1.13. Klienta atbildība ir Klienta atbildība par saistībām, kuras Pircējs nav izpildījis, ja saskaņā ar Faktoringa 
līgumu netiek piemērota Klienta regresa prasība un/vai netiek piemērota Nemaksāšanas apdrošināšana, 
un/vai apdrošināšanas atlīdzību (vai tās daļu) nemaksā. Maksājamo Faktoringa rezervi un/vai Faktoringa 
avansu samazina par summu, kas atbilst Klienta atbildībai. 

1.14. Komisijas maksa ir maksa, ko Klients maksā „SME Finance” par Rēķinu un saistīto dokumentu izskatīšanu, 
kontroli un administrēšanu. Komisijas maksa ir noteikta Faktoringa līguma Speciālajos noteikumos un 
nosacījumos, un to aprēķina saskaņā ar Faktoringa līgumā noteiktajiem nosacījumiem no Rēķiniem, kas 
iesniegti Finansēšanai ar faktoringu, vai no maksājumiem, kas saņemti no Pircēja.  
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1.15. Klienta regresa prasība ir „SME Finance” tiesības pieprasīt Klientam izpildīt saistību Pircēja vārdā, ja Pircējs 
neizpilda (vai pienācīgi neizpilda) saistības saskaņā ar Līgumu un Rēķinu (Klienta nodrošinājums par Pircēja 
saistībām). 

1.16. Klienta regresa prasības realizācija ir Klienta saistību uzņemties atbildību realizācija gadījumā, ja Pircējs 
neizpilda (vai nepienācīgi izpilda) Līgumu. Par Klienta regresa prasības realizācijas brīdi uzskata „SME 
Finance” prasību Klientam samaksāt Pircēja saistības saskaņā ar Līgumu un Rēķinu. 

1.17. Klienta regresa prasības realizācijas termiņš ir  termiņš pēc Samaksas termiņa, pēc kura beigām „SME 
Finance” var pieprasīt Klientam izpildīt saistību, kuru Pircējs nav izpildījis.  

1.18. Nemaksāšanas apdrošināšana ir Pircēja parādsaistību par saskaņā ar Līgumu pārdotajām precēm un 
sniegtajiem pakalpojumiem, ko Klients nodod „SME Finance” (bez regresa tiesībām) riska, kas rodas sakarā 
ar Pircēja maksātnespēju vai Pircēja saistību ilgstošu neizpildi, apdrošināšana, un to piemēro saskaņā ar 
Faktoringa līguma noteikumiem un nosacījumiem visos gadījumos saskaņā ar Nemaksāšanas 
apdrošināšanas nosacījumiem.  

1.19. Pievienotā procentu likme ir pievienotā procentu likme par „SME Finance” uzņemtajiem riskiem, peļņu un 
izmaksām, par ko vienojušās Puses, kas noteikta Faktoringa līguma noslēgšanas dienā un kas ir spēkā līdz 
visu saistību izpildei. 

1.20. Procenti ir procenti, ko Klients maksā „SME Finance” atbilstoši noteiktajam Faktoringa līguma Speciālajos 
noteikumos un nosacījumos. Klients maksā Procentus par „SME Finance” naudas līdzekļu, kas sniegti 
saskaņā ar Faktoringa līgumu, izmantošanu; Procentus aprēķina no „SME Finance” izmaksātā Faktoringa 
avansa. 

1.21. Procentu pārrēķina diena ir diena, kad, neatkarīgi no Faktoringa līguma noslēgšanas datuma, saskaņā ar 
Faktoringa līguma Speciālajos noteikumos noteikto Bāzes likmes periodu Klientam tiek pārrēķināta Bāzes 
procentu likme: (i) ja piemēro 3 (trīs) mēnešu EURIBOR bāzes procentu periodu – katra kalendārā gada 
31.marts, 30. jūnijs, 30. septembris un 31. decembris; (ii) ja piemēro 6 (sešu) mēnešu EURIBOR bāzes 
procentu periodu – 30. jūnijs un 31. decembris; vai (iii) ja piemēro 12 (divpadsmit) mēnešu EURIBOR bāzes 
procentu periodu – 31. decembris. Pārrēķinātā Procentu likme ar jauno Bāzes procentu likmi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc šīs Procentu pārrēķina dienas. 

1.22. Pircējs ir persona, kas pērk preces no Klienta vai izmanto Klienta pakalpojumus, un kam ir pienākums veikt 
maksājumus saskaņā ar Klienta izrakstītajiem Rēķiniem. 

1.23. Ilgstoša neizpilde ir Pircēja atteikums veikt samaksu saskaņā ar saistību, kas nodota „SME Finance”, pēc 
vismaz 30 dienu termiņa beigām, ja Faktoringa līguma noteikumos un nosacījumos un/vai Nemaksāšanas 
apdrošināšanā nav noteikti atšķirīgi noteikumi un/vai nosacījumi.  

1.24. Pircēja limits ir maksimālā ar Faktoringu finansētā summa attiecībā uz katra attiecīgā Pircēja 
parādsaistībām. 

1.25. Pircēja maksātnespēja iestājas jebkurā no šeit norādītajiem gadījumiem: uzsākts Pircēja bankrota vai 
restrukturizācijas process, Pircējs neizpilda saistības, un Pircēja neizpildīto saistību summa pārsniedz pusi 
no bilances aktīvu summas; piespiedu piedziņa, ko veic „SME Finance” attiecībā pret Pircēja aktīviem, 
nesegtu parādu pilnā apmērā.  

1.26. Pircēja reklamācija ir prasība vai iesniegums, ko Pircējs iesniedzis Klientam jebkādā formā sakarā ar to, ka 
Klients nav atbilstoši sniedzis pakalpojumu (ne saskaņā ar Līguma starp Klientu un Pircēju nosacījumiem) 
un (vai) preces ir neatbilstošas kvalitātes, vai citādi nav izpildījis Līguma nosacījumus (tostarp pakalpojumu 
vai preču sniegšanas un (vai) piegādes termiņus). 

1.27. Pirkuma cena ir preču vai pakalpojumu cena, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, Klienta izdotajā Rēķinā. 
Ja Klients un Pircējs ir vienojušies par atlaidi vai, ja Klients ir piešķīris vai apsolījis piešķirt atlaidi, Pirkuma 
cena ir summa, kas samazināta par atlaides summu. 

1.28. Rēķins ir maksājuma dokuments, ko Klients iesniedzis Pircējam saskaņā ar Līgumu, ar visām 
nepieciešamajām atsaucēm un saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām un Faktoringa līgumu. 

1.29. Rēķinu saraksts ir pamats Rēķina Finansēšanai ar faktoringu un Akceptēšanai. Rēķinu saraksta piemēru 
Klientam izsniedz, parakstot Faktoringa līgumu. Rēķinu saraksts var būt citā formā, ko akceptējusi „SME 
Finance”. 

1.30. Vienošanās ir trīspusēja vienošanās par Līguma un Faktoringa līguma un Rēķina samaksas noteikumu un 
nosacījumu izpildi starp Klientu, Pircēju un „SME Finance”. 

1.31. Līgums ir darījums starp Klientu un Pircēju, saskaņā ar kuru Klients piegādā preces un sniedz pakalpojumus, 
un iegūst prasījuma tiesības pret Pircēju. 

 
2. SKAIDROJUMS 
 
2.1. Faktoringa līguma sadaļu un pantu virsraksti ir paredzēti Faktoringa līguma ērtākai lietošanai, un tos nelieto 

Faktoringa līguma interpretācijai. 
2.2. Atkarībā no konteksta Faktoringa līgumā lietotos jēdzienus var lietot daudzskaitlī un otrādi. 
2.3. Faktoringa līguma "Jēdzienu un saīsinājumu" sadaļā definētos jēdzienus raksta ar lielo sākumburtu un lieto 

ar tādu nozīmi, kāda definēta 1. punktā, ja saskaņā ar kontekstu nav nepieciešama atšķirīga interpretācija. 
 
3. FINANSĒŠANAS AR FAKTORINGU VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI  
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3.1. Parakstot Pielikumu pie Faktoringa līguma, „SME Finance” un Klients vienojas par to, par kurām Pircēju 
parādsaistībām Klients nodod prasības „SME Finance”, norādot Pircēja limitu un katram Pircējam noteiktos 
Samaksas noteikumus. Šādu informāciju norāda Pielikumā pie Faktoringa līguma. „SME Finance” ir tiesības 
pieprasīt, lai attiecībā uz katru Pircēju: (a) ir noslēgta Vienošanās, vai (b) Klients iesniedz paziņojumu/ 
apstiprinājumu, ko parakstījis Pircējs un kas apstiprina, ka Pircējs ir informēts par Faktoringa līguma 
noslēgšanu un prasību saskaņā ar Līgumu nodošanu „SME Finance”. Ar „SME Finance” rakstisku piekrišanu 
Vienošanās vai Pircēja apstiprinājuma vietā Klientam ir tiesības nosūtīt Pircējam paziņojumu par Faktoringa 
līguma noslēgšanu un prasību saskaņā ar Līgumu nodošanu „SME Finance”.  

3.2. Klientam ir jāizsniedz Pircējam Rēķini saskaņā ar Finansēšanas ar faktoringu, Faktoringa līguma un Līguma 
noteikumiem. Maksimālais rēķina izrakstīšanas termiņš ir 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc preču 
piegādes vai pakalpojumu sniegšanas. Klients ir atbildīgs par Līguma un tā satura spēkā esamību.  

3.3. Pēc Rēķinu izrakstīšanas Pircējam, lai nodotu prasījuma tiesības pret Pircēju un Finansētu Rēķinu ar 
faktoringu, Klientam ir jāiesniedz „SME Finance”: a) dokumenti, kas uzskaitīti Faktoringa līguma Speciālajos 
noteikumos un nosacījumos, un b) visos gadījumos, kad tiek iekļauts jauns Pircējs, vai pēc „SME Finance” 
lūguma jebkurā citā gadījumā apstiprinājums no Pircēja, kam izsniegts attiecīgais Rēķins, ko nosūta tieši 
„SME Finance” pa e-pastu, uz e-pasta adresi, kas norādīta atsevišķi „SME Finance” pieprasījumā, ka Pircējs 
ir saņēmis konkrēto Rēķinu (norādot tā numuru un summu) no Klienta. 

3.4. Puses vienojas, ka Rēķina, Rēķinu saraksta un jebkuru citu pieprasīto dokumentu iesniegšana „SME 
Finance” nozīmē, ka Klients bez nosacījumiem apstiprina, ka:  
3.4.1. Līgums ir spēkā, Klientam ir pilnībā spēkā esoša prasība pret Pircēju, preču piegāde vai 

pakalpojumu sniegšana, par kuru Pircējs ir saņēmis Rēķinu, ir pienācīgi veikta, t.i. preces un 
pakalpojumi atbilst juridiskajām, tehniskajām, daudzuma, sortimenta un kvalitātes prasībām, kas 
noteiktas Klienta un Pircēja Līgumā, un preces vai pakalpojumi tiek sniegti pilnībā saskaņā ar 
Līguma noteikumiem un nosacījumiem atbilstošā vietā, veidā un laikā. Ja Pircējs pēc tam izsaka 
pretenzijas par iepriekš minētajiem jautājumiem, Puses rīkojas saskaņā ar Faktoringa līguma 14. 
daļu (Pircēja reklamācijas); 

3.4.2. Iesniedzot Rēķinu, Klients informē Pircēju par Faktoringa līguma noslēgšanu ar „SME Finance”, 
prasību nodošanu „SME Finance” un pienākumu maksāt Rēķinā norādīto summu norādītajā laikā 
un veidā „SME Finance”, ja Pusēm nav citas rakstiskas vienošanās;  

3.4.3. Pircējam nav citu vienlaicīgu pretprasību pret Klientu, kas ļautu veikt ieskaitu un kam ir pagājis 
izpildes termiņš, vai termiņš nav noteikts vai ir noteikts prasības iesniegšanas laikā; 

3.4.4. Klients un Pircējs ir vienojušies par Rēķina galīgo summu (preču vai pakalpojumu vērtību un PVN), 
un Pircējam nav nekādu prasību vai iebildumu par Rēķinā norādīto Pirkuma cenu, tās pamatu un 
Samaksas termiņu; 

3.4.5. Klientam nav tiesību sniegt vai piedāvāt Pircējam atlaides par tām precēm un pakalpojumiem, kuru 
Rēķini jau ir iesniegti „SME Finance” Akceptēšanai. Ja saskaņā ar Rēķinu vai Līgumu Pirkuma 
cena ir atkarīga no samaksas datuma, „SME Finance” ir tiesības piemērot zemāko iespējamo 
Pirkuma cenu, maksājot Faktoringa avansu saskaņā ar Rēķinu;  

3.4.6. Klients un/vai Pircējs nav veicis un neveiks nekādas darbības, kas varētu liegt „SME Finance” 
pienācīgi saņemt maksājumus no Pircēja saskaņā ar Rēķiniem, kas nodoti „SME Finance” labā. 

 
3.5. „SME Finance” ir tiesības pārbaudīt Rēķina atbilstību attiecīgajiem tiesību aktiem, Līgumam un Faktoringa 

līgumam 3 (trīs) darba dienas no Rēķinu saraksta, Rēķinu un citu pieprasīto dokumentu saņemšanas. 
3.5.1. „SME Finance” var sniegt Akceptēšanu tikai tad, kad a) Klients iesniedz visus dokumentus, kas 

norādīti Faktoringa līguma Vispārējo noteikumu 3.3. punktā, un dokumentus, ko „SME Finance” 
pieprasījusi atsevišķi (ja ir), un b) iesniegtie dokumenti atbilst prasībām, kas noteiktas attiecīgajos 
tiesību aktos un šajā Faktoringa līgumā;  

3.5.2. Ja „SME Finance” akceptē Rēķinu, „SME Finance” ir jāmaksā Faktoringa avanss ne vēlāk kā 3 
(trīs) darba dienu laikā pēc Akceptēšanas, ja Klients ir norādījis, ka Rēķins ir jāfinansē. Šajā punktā 
norādīto termiņu skaita no Akceptēšanas iesniegšanas dienas; 

3.5.3. Ja „SME Finance” Rēķinu neakceptē, „SME Finance” ir nekavējoties jāinformē Klients; 
3.5.4. Lai izvairītos no šaubām, „SME Finance” nav nekādu šajā Faktoringa līgumā norādīto pienākumu, 

iekams „SME Finance” saņem visus dokumentus, kas atbilst attiecīgajiem tiesību aktiem un 
Faktoringa līguma prasībām, un „SME Finance” apstiprina Rēķina Akceptēšanu šajā Faktoringa 
līgumā noteiktajā veidā (t.i. klusēšana netiek uzskatīta par Rēķina akceptēšanas apstiprinājumu). 
„SME Finance” ir  tiesības lemt neiesniegt Akceptēšanu. 

 
3.6. Pēc Klienta atsevišķa lūguma „SME Finance” ir jāinformē Klients par Rēķina trūkumiem. 
3.7. Iesniedzot Rēķinus un Rēķinu sarakstu, Klients rakstveidā norāda, kurus no iesniegtajiem Rēķiniem Klients 

vēlas finansēt, t.i. par kuriem Rēķiniem Klients vēlas saņemt Faktoringa avansu. Klients var arī lūgt 
finansējumu Rēķiniem pēc iesniegšanas, iesniedzot „SME Finance” rakstisku pieprasījumu. Saņemot 
pieprasījumu no Klienta, „SME Finance” pieņem lēmumu par Rēķina finansēšanu. Faktoringa avansu 
izmaksā tikai par tiem Rēķiniem, kurus „SME Finance” ir pieņēmusi un par kuriem tā ir pieņēmusi pozitīvu 
lēmumu tos finansēt. Neskatoties uz šo un/vai citiem Faktoringa līguma noteikumiem, „SME Finance” 
ir tiesības vienpusēji, jebkurā brīdī, bez iepriekšēja brīdinājuma un bez nosacījumiem atteikties 
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piešķirt (izmaksāt) finansējumu un/vai pārskatīt lēmumu finansēt, un/vai atsaukt šādu lēmumu, 
nenorādot Klientam šāda „SME Finance” lēmuma iemeslus. Klients apstiprina, ka ir novērtējis šī Punkta 
nozīmi un tā īstenošanas sekas, ka Punkts ir atbilstīgi atklāts Klientam, izskaidrots, un, ka Punkts nav 
netaisnīgs un/vai negaidīts (pārsteigums). 

3.8. „SME Finance” ir tiesības atteikties akceptēt Rēķinu un/vai izmaksāt Faktoringa avansu, ja līdz Samaksas 
termiņa beigām atlikušas 7 (septiņas) vai mazāk dienas, ja apdrošināšanas polisē nav norādīts atšķirīgs 
piemērojamais termiņš. Turklāt „SME Finance” ir tiesības atteikties akceptēt un/vai izmaksāt Faktoringa 
avansu, ja pēc „SME Finance” pieprasījuma nav iesniegts Rēķina oriģināls, Rēķinu saraksts, Vienošanās 
un/vai Pircēja paziņojums vai citi norādītie dokumenti, un/vai nodrošinājuma dokuments un/vai Klienta 
apdrošināšana, ko pieprasījusi „SME Finance”, nav noslēgta/iesniegta, vai nav iesniegts jebkurš cits izpildes 
nodrošinājuma līdzeklis vai dokuments, ko pieprasījusi „SME Finance”. 

3.9. „SME Finance” nav pienākuma izmaksāt Faktoringa avansu, ja „SME Finance” nav pieņēmusi pozitīvu 
lēmumu par konkrētā Rēķina finansēšanu, kā arī gadījumos, kad „SME Finance” ir informācija, ka: 
3.9.1. Pircējs nepilda saskaņā ar Līgumu uzņemtās saistības; 
3.9.2. Pircējs ir maksātnespējīgs vai pret Pircēju ir uzsākts bankrota process; 
3.9.3. Pircēja kompetenta pārvaldes institūcija ir pieņēmusi lēmumu likvidēt vai reorganizēt Pircēju; 
3.9.4. Pircējam ir neizpildītas saistības (termiņā nesamaksāti parādi) valsts budžetam, kredīta, finanšu 

un citām iestādēm, uzņēmumiem, personām un organizācijām; 
3.9.5. Pircēju un Klientu pārvalda viena un tā pati pārvaldība vai īpašnieki, vai pārvaldība/ īpašnieki, kurus 

vieno ģimenes saites; 
3.9.6. Klients un Pircējs ir mātes un meitas uzņēmumi vai vienu uzņēmumu kontrolē otrs tiešā vai netiešā 

veidā, vai uzņēmumi pieder pie viena un tā paša koncerna, vai tiem citādi ir kopīgas intereses; 
3.9.7. Pircējs ir privātpersona vai publiskais pircējs; 
3.9.8. Pastāv citi apstākļi, kas rada nopietnas šaubas par Pircēja spēju pienācīgi izpildīt Līguma 

noteikumus; 
3.9.9. Pastāv citi apstākļi, kas rada nopietnas šaubas par Klienta un/vai Klienta nodrošinājuma sniedzēja 

(galvotāja) spēju pienācīgi izpildīt Faktoringa līguma noteikumus. 
 

3.10. „SME Finance” nav atbildīga par Klienta materiālajiem vai citiem zaudējumiem (tiešiem un netiešiem) 
saistībā ar nesamaksātu Faktoringa avansu un/vai Rēķinu neakceptēšanu, ja „SME Finance” ir rīkojusies 
saskaņā ar Faktoringa līguma noteikumiem un nosacījumiem, atsakoties maksāt Faktoringa avansu. 

3.11. Par konkrētas prasības nodošanas brīdi uzskata „SME Finance” iesniegtā rēķina akcepta 
iesniegšanu Klientam. 

 
4. FAKTORINGA LIMITS UN PIRCĒJA LIMITS, SAMAKSAS TERMIŅŠ 

 
4.1. Faktoringa limitu, Pircēja limitu un Samaksas termiņu nosaka ar „SME Finance” vienpusēju lēmumu, 

informējot Klientu rakstveidā vai e-pastā. „SME Finance” lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. 
Faktoringa limiti un Samaksas termiņi, ko piemēro konkrētiem Pircējiem, ir norādīti Pielikumā pie Faktoringa 
līguma. Visā Faktoringa līguma darbības termiņā Klientam ir tiesības prasīt palielināt (piešķirt papildu) 
Faktoringa limitu, Pircēja limitu un/vai mainīt noteikto Samaksas termiņu, nosūtot „SME Finance” rakstisku 
pieprasījumu. Ja pēc Klienta pieprasījuma tiek palielināts Faktoringa limits, mainīts Pircēja limits un/vai 
Samaksas termiņš, Klients apņemas samaksāt „SME Finance” maksu par Faktoringa līguma grozījumiem. 
Ja tiek grozīts Faktoringa limits, Faktoringa līguma grozījumu maksu, kas jāmaksā Klientam, nosaka saskaņā 
ar likmi, kas noteikta Faktoringa līguma Speciālajos noteikumos un nosacījumos; ja tiek grozīti Pircēja limiti 
un/ vai Samaksas termiņi, maksu nosaka saskaņā ar likmēm, kas ir spēkā attiecīgajā brīdī un ko nosaka 
„SME Finance”. 

4.2. „SME Finance” ir tiesības atlikt Akceptēšanu un izmaksu par Rēķiniem, kas pārsniedz Faktoringa limitu 
un/vai Pircēja limitu, tik ilgi kamēr Faktoringa limits un/vai Pircēja limits ir pietiekams (ir nodrošināts 
nepieciešamais saldo). 

4.3. „SME Finance” ir tiesības vienpusēji samazināt vai atcelt atsevišķa Pircēja limitu, ja Pircējs nepilda vai 
nepienācīgi izpilda saistības maksāt „SME Finance” saskaņā ar nodoto prasību (vai jebkādu citu 
„SME Finance” prasību pret šo Pircēju), vai, ja „SME Finance” ir saņēmusi par Pircēju informāciju, kas dod 
pamatu pieņemt, ka Pircējs nepildīs vai nepienācīgi pildīs saistību maksāt „SME Finance” (piem., šādam 
Pircējam ir samazināts apdrošināšanas limits). „SME Finance” nekavējoties rakstveidā informē Klientu par 
Pircēja limita samazināšanu vai atcelšanu. 

4.4. „SME Finance” ir tiesības vienpusēji samazināt vai atcelt Faktoringa limitu, ja Klients nepilda vai nepienācīgi 
izpilda saistības saskaņā ar šo Faktoringa līgumu vai „SME Finance” ir saņēmusi par Klientu informāciju, kas 
dod pamatu pieņemt, ka Klients nepildīs vai nepienācīgi pildīs savas saistības (piem., Klients nav izpildījis 
saistības pret jebkuru no kreditoriem ilgāk par 30 kalendārajām dienām). „SME Finance” nekavējoties 
rakstveidā informē Klientu par Faktoringa limita samazināšanu vai atcelšanu. 

4.5. Ja mainās 4.3. vai 4.4. punktā norādītie apstākļi vai ja Pircējs samaksā Pirkuma cenu, „SME Finance” ir 
tiesības vienpusēji pieņemt lēmumu, un tā var atjaunot Pircēja un Faktoringa limitus, rakstveidā informējot 
Klientu. 
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4.6. Skaidrības labad, Samaksas termiņš, kas norādīts „SME Finance” iesniegtajā Rēķinā, nedrīkst būt ilgāks par 
Samaksas termiņu, kas piemērojams konkrētajam Pircējam un ir noteikts Pielikumā pie Faktoringa līguma. 
Ja šajā punktā noteiktās prasības netiek izpildītas, „SME Finance” ir tiesības pēc saviem ieskatiem 1) 
atteikties akceptēt Rēķinu; b) aprēķināt procentus līdz Rēķinā norādītajam samaksas datumam, neskatoties 
uz to, ka ir pārsniegts konkrētajam Pircējam noteiktais Samaksas termiņš. 

 
5. RĒĶINS UN PIRCĒJA INFORMĒŠANA  
 
5.1. Klientam ir jāiesniedz „SME Finance” Akceptēšanai visi Pircējam izrakstītie Rēķini, t.i., Akceptēšana attiecas 

uz visu preču un pakalpojumu apgrozījumu ar Pircēju, ja Puses nav rakstiski vienojušās citādi. Lai saņemtu 
finansējumu par Rēķinu, Klientam ir jāiesniedz pieprasījums finansēt Rēķinu un citi Faktoringa līguma 
Vispārējo noteikumu 3.3. punktā noteiktie dokumenti „SME Finance” un jānodod „SME Finance” no Rēķina 
izrietošās prasījuma tiesības. „SME Finance” finansē tikai tādus Rēķinus, kuru finansēšana ir pieprasīta 
rakstveidā un kurus „SME Finance” ir Akceptējusi, un par kuriem „SME Finance” ir pieņēmusi pozitīvu 
lēmumu par konkrētā Rēķina finansēšanu, un kuru prasījuma tiesības ir nodotas „SME Finance”. 

5.2. Klientam nav tiesību cedēt tiesības, kas saistītas ar Faktoringam nodotajiem Rēķiniem, jebkādā veidā 
apgrūtināt vai citādi ierobežot nodotās prasības un to īstenošanu. 

5.3. Ja Klients neizpilda pienākumus saskaņā ar Faktoringa līguma Vispārējo noteikumu 5.2. punktu, 
„SME Finance” ir tiesības pieprasīt soda naudu 10 (desmit) procentu apmērā no neapmaksāto Rēķinu 
summas Faktoringa līguma Vispārējo noteikumu 5.2. punktā norādītā pārkāpuma konstatēšanas brīdī.  

5.4. Visiem Rēķiniem, ko Klients iesniedzis Finansēšanai ar faktoringu, ir jāatbilst spēkā esošo tiesību aktu 
prasībām un Faktoringa līgumam, un tajos ir jābūt iekļautai šādai informācijai: 
5.4.1. Klienta nosaukums, adrese, uzņēmuma reģistrācijas numurs un PVN maksātāja numurs; 
5.4.2. Rēķina sērija un numurs; 
5.4.3. Rēķina izdošanas datums; 
5.4.4. Pircēja nosaukums, adrese, uzņēmuma reģistrācijas numurs; 
5.4.5. Juridiskā atsauce uz Līgumu, pamatojoties uz kuru, Rēķins ir izdots;  
5.4.6. Pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu apraksts un daudzums;  
5.4.7. Preču vai pakalpojumu vienības cena, vienību skaits, kopējā cena bez PVN, valūta;  
5.4.8. Preču un pakalpojumu, kas apliekami ar PVN, daudzums un cena, ja tā atšķiras no Rēķina kopējās 

summas, valūta;  
5.4.9. Kopā PVN, valūta; 
5.4.10. Preču piegādes (pakalpojumu sniegšanas) datums, ja tas atšķiras no Rēķina izdošanas datuma;  
5.4.11. Termiņš, līdz kuram Pircējam ir jāapmaksā Rēķins par precēm un pakalpojumiem;  
5.4.12. Atzīme, kas norādīta Faktoringa līguma Vispārējo noteikumu 5.5. punktā; 
5.4.13. Klienta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats un paraksts. 

 
5.5. Rēķinos ir jābūt atzīmei, kas apliecināta ar Klienta pilnvarotās personas parakstu, ja Puses rakstveidā nav 

vienojušās citādi (attiecīgi latviešu un angļu valodā): 
 

Svarīgs paziņojums: Šī Rēķina summa ir cedēta un pieder UAB “SME Capital 3” (A. Tumėno 
iela 4-15, Viļņa, Lietuva), kam ir jāveic visi maksājumi rēķinā norādītajā valūtā. Lūdzam pārskaitīt 
rēķina summu uz SEB AB Bank, Viļņa, Lietuva (SWIFT kods: CBVILT2X), konta Nr. 
LT647044090100222303, norādot rēķina numuru, datumu un summu.  

Samaksas veikšana jebkurai citai personai nav parāda atmaksa. Ja ir pretenzijas vai strīds 
saistībā ar šo rēķinu, lūdzam informēt UAB “SME Capital 3” (tālr. +371 247 79 466 vai e-
pasts info@smefinance.lv). 

 
Pārdevējs: ________________________________     
(amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

 
 
 

Important Notice: The amount of this invoice has been assigned to and owned by UAB 
“SME Capital 3” (A. Tumėno str. 4-15, Vilnius, Lithuania) to whom all payments 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. LT647044090100222303 indicating the 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 UAB “SME Capital 3” (tel. +371 247 79 
466 or e-mail info@smefinance.lv). 

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

mailto:info@smefinance.lv
mailto:info@smefinance.lv
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5.6. Atzīmei, kas norādīta Faktoringa līguma Vispārējo noteikumu 5.5. punktā, ir jābūt skaidri un salasāmi, bez 
labojumiem uzdrukātai vai iespiestai Rēķina pirmajā lapā. Ir aizliegts Rēķinā (uz pirmās vai turpmākajām 
lapām) norādīt jebkādu informāciju, kas varētu maldināt Pircēju (piem., citu personu vārdus, bankas kontus, 
citas samaksas metodes vai citu informāciju). Ja Rēķins sastāv no vairākiem dokumentiem vai ir izdots 
vairākos eksemplāros vienā vai dažādās valodās, atzīmei ir jābūt uz visiem Rēķina eksemplāriem un tā 
daļām. 

5.7. Rēķinam ir jābūt drukātam vai ļoti skaidri un salasāmi rakstītam; tajā nedrīkst būt nekādu labojumu, dzēsumu, 
svītrojumu, papildinājumu vai citu trūkumu (izņemot personas, kas izdod Rēķinu, un personas, kas nodod un 
pieņem preces un pakalpojumus, parakstus). „SME Finance” ir tiesības atteikties izmaksāt Faktoringa 
avansu saskaņā ar Rēķinu, kurā ir nepilnības (labojumi).  

5.8. Ja Rēķins sastāv no vairākiem dokumentiem, Akceptēšanai ir jāiesniedz visi Rēķina dokumenti. 
5.9. Puses vienojas, ka Rēķina iesniegšanu no Klienta „SME Finance” uzskata par Klienta apstiprinājumu, ka 

Rēķins ir spēkā (t.i., Klientam ir tiesības pieprasīt no Pircēja Rēķinā norādīto summu) un Rēķinā norādītā 
informācija ir pareiza. 

5.10. Ja konkrētam Pircējam piemēro Speciālos noteikumus un nosacījumus, tie neietekmē noteikumus un 
nosacījumus, ko piemēro citiem Pircējiem, un tos piemēro tikai Pircējam (-iem), kas ir skaidri norādīti 
Speciālajos noteikumos un nosacījumos. 

5.11. Pircēju informē par Pircējam izdotā Rēķina (prasījuma tiesības) nodošanu „SME Finance” vienā no šeit 
norādītajiem veidiem: (a) parakstot Vienošanos, vai, (b) iesniedzot Pircēja paziņojumu par Rēķina nodošanu 
„SME Finance”. 

5.12. Faktoringa līguma izpratnē uzskata, ka Pircējs ir atbilstīgi informēts par Rēķina (prasījuma tiesības) 
nodošanu, ja „SME Finance” ir iesniegta Pircēja parakstīta Vienošanās vai paziņojums par Rēķina (prasījuma 
tiesības) nodošanu. 

 
6. SAMAKSA SASKAŅĀ AR RĒĶINU 
 
6.1. Faktoringa avansu Klientam aprēķina un izmaksā atsevišķi par katru Rēķinu, kuram Klients pieprasa 

finansējumu un kuru iesniedz „SME Finance”, ja Puses nevienojas citādi attiecībā uz konkrētiem Rēķiniem. 
„SME Finance” ir tiesības ieturēt Klienta maksājamās un termiņā nesamaksātās summas, nesamaksātos 
Nokavējuma procentus, Procentus un visas citas saskaņā ar Faktoringa līgumu piemērojamās maksas no 
Faktoringa avansa, kas jāizmaksā saskaņā ar Faktoringa līgumu. Faktoringa avansu izmaksā tikai par tiem 
Rēķiniem, ko „SME Finance” ir akceptējusi, kurus Klients prasa finansēt un norāda to rakstveidā, un, par 
kuriem „SME Finance” ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu. 

6.2. „SME Finance” uzskaita visas no Pircēja saņemtās summas: 
6.2.1. ko Pircējam ir pienākums maksāt „SME Finance” saskaņā ar nodoto prasību. Pēc tam, kad Pircējs 

ir pilnībā un atbilstīgi samaksājis „SME Finance” maksājamās summas, tostarp PVN, saskaņā ar 
Rēķinu, „SME Finance” ir pienākums pārskaitīt Klientam Faktoringa rezervi. Pirms Faktoringa 
rezerves pārskaitīšanas Klientam „SME Finance” ir tiesības ieturēt Klienta maksājamās un termiņā 
nesamaksātās summas saskaņā ar Faktoringa līgumu, nesamaksātos Nokavējuma procentus, 
Procentus un citas maksas, kas piemērojamas saskaņā ar Faktoringa līgumu. „SME Finance” ir arī 
tiesības ieturēt no Faktoringa rezerves zaudējumus, kas radušies sakarā ar valūtas kursu 
izmaiņām, ja „SME Finance” ir izmaksājusi Faktoringa avansu valūtā, kas atšķiras no Pircējam 
izdotā Rēķina valūtas, un/vai summas, kas pienākas no Pircēja saistībā ar attiecīgo rēķinu, ir 
saņemtas valūtā, kas atšķiras no valūtas, kurā veikts maksājums Klientam; 

6.2.2. Ja Pircējs maksā „SME Finance” saskaņā ar Rēķinu, par kuru „SME Finance” nav izmaksājusi 
Faktoringa avansu vai, kuru Klients nav nodevis „SME Finance”, „SME Finance” ir jāpārskaita 
attiecīgās summas Klientam. „SME Finance” ir tiesības visos gadījumos atskaitīt no Klientam 
maksājamās summas Komisijas maksu, kā arī summas, kas jāmaksā Klientam un nav termiņā 
samaksātas saskaņā ar Faktoringa līgumu, un nesamaksātos Nokavējuma procentus, Procentus 
un citas maksas, kas piemērojamas saskaņā ar Faktoringa līgumu. 

 
6.3. Visus maksājumus saskaņā ar Faktoringa līgumu veic eiro valūtā. Maksājamās summas konvertē eiro valūtā, 

izmantojot valūtas kursu, kas ir spēkā darījuma dienā un ir pieejams SEB AB oficiālajā tīmekļa vietnē. Lai 
aprēķinātu Faktoringa avansu, arī Pirkuma cenu konvertē eiro valūtā saskaņā ar iepriekš norādīto kārtību. 
Lai aprēķinātu atmaksājamo Faktoringa rezervi, Faktoringa avanss ir jāpārrēķina, konvertējot no Klienta 
saskaņā ar Rēķinu faktiski saņemto maksājumu eiro valūtā saskaņā ar iepriekš norādīto kārtību. Faktoringa 
rezervi aprēķina, atskaitot Faktoringa avansu, kas aprēķināts saskaņā ar šī punkta noteikumiem, no summas, 
ko saskaņā ar Rēķinu pārskaitījis Pircējs, konvertējot to eiro valūtā. Ja Faktoringa rezerve nav pietiekama, 
lai segtu Faktoringa avansu, Klientam ir jāpārskaita parāda summa uz „SME Finance” bankas kontu vēlākais 
5 (piecu) dienu laikā. Puses vienojas, ka ar valūtas konvertāciju saistītie izdevumi ir jāsedz Klientam. 

6.4. Pēc prasības saskaņā ar Rēķinu nodošanas „SME Finance” Klients zaudē tiesības prasīt Pircējam veikt 
maksājumus saskaņā ar Rēķinu Klientam un pieņemt šādus maksājumus. 

6.5. Ja Pircējs, neskatoties uz to, ka prasība saskaņā ar Rēķinu ir nodota „SME Finance”, samaksā Klientam 
saskaņā ar Rēķinu, Klientam ir nekavējoties jāinformē „SME Finance” un: 
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6.5.1. Tādā gadījumā Klientam ir jāsniedz informācija rakstveidā, norādot Pircēja nosaukumu, Rēķinu, 
saskaņā ar kuru veikts maksājums, maksājuma datumus un samaksāto summu. Kopā ar rakstveida 
paziņojumu Klientam ir jāiesniedz maksājuma uzdevums; 

6.5.2. Klientam ir jāpārskaita attiecīgā no Pircēja saņemtā summa uz „SME Finance” bankas kontu 3 (trīs) 
darba dienu laikā. Nokavējuma procentus, kas norādīti Faktoringa līguma Speciālajos noteikumos 
un nosacījumos, aprēķina par katru dienu pēc noteiktā termiņa no Pircēja saņemtās summas 
pārskaitīšanai uz „SME Finance” bankas kontu papildus soda naudai, kas noteikta Faktoringa 
līguma Vispārējos noteikumos. Puses var vienoties, ka pirms Pircēja samaksātās summas 
pārskaitīšanas Klients var atskaitīt Faktoringa rezervi vai vienoties par citu norēķina metodi. Šis 
noteikums nenozīmē, ka „SME Finance” uzskata Pircēja saistību par pienācīgi izpildītu un atsakās 
no tiesībām pieprasīt Pircējam izpildīt neizpildīto saistību. 

 
6.6. Ja Puses vienojas par Klienta regresa prasības piemērošanu, Klients uzņemas pilnu atbildību pret „SME 

Finance”, ja Pircējs neizpilda (pienācīgi neizpilda) saistību saskaņā ar Rēķinu, kā norādīts Faktoringa līguma 
Vispārējo noteikumu 8. sadaļā (Klienta regresa prasība). Ja piemēro Klienta regresa prasību, tiek piemēroti 
šādi noteikumi: 
6.6.1. Pilnībā izpildot Klienta regresa pienākumus saskaņā ar Faktoringa līgumu un veicot pilnu samaksu 

Pircēja vietā saskaņā ar Rēķinu, no pilnas Rēķina samaksas brīža, un pilnas citu saistīto saistību 
izpildes pret „SME Finance” Klients saņem visas tiesības, kas saistītas ar samaksāto Rēķinu vai 
samaksāto Rēķina daļu (t.i., tiesības pieprasīt Pirkuma cenas samaksu no Pircēja, tiesības 
pieprasīt soda naudu sakarā ar saistību nepienācīgu izpildi, u.c.).  

6.6.2. Klientam ir pienākums informēt Pircēju par Klienta regresa saistību piemērošanu. Klienta nosūtītais 
paziņojums ir jāparaksta arī „SME Finance”. Ja Pircējs ir pilnībā vai daļēji samaksājis Pirkuma cenu 
pēc Klienta paziņojuma par Klienta regresa pienākumu piemērošanu un Klienta tiesībām pieprasīt 
Pircējam izpildīt saistības, īstenojot regresa prasību, saņemšanas, „SME Finance” ir jāpārskaita 
saņemtie līdzekļi uz Klienta bankas kontu. Puses var vienoties par citām norēķina metodēm. 

 
6.7. Ja Pircējs nav samaksājis Pirkuma cenu līdz Samaksas termiņam, „SME Finance” ir tiesības apturēt šī 

Pircēja Finansēšanu ar faktoringu un/vai Rēķinu finansēšanu. Ja Pircējs samaksā Pirkuma cenu un soda 
naudas pirms Klienta regresa prasības realizācijas, „SME Finance” var turpināt šī Pircēja Finansēšanu ar 
faktoringu un/vai Rēķinu finansēšanu.  

6.8. Ja Klienta regresa prasība nav piemērojama, t.i., ja Klients nav atbildīgs (nenodrošina nodrošinājumu) pret 
„SME Finance” par Pircēja saistību izpildi un Pircējs nemaksā Pirkuma cenu saskaņā ar Rēķinu savlaicīgi 
un atbilstoši Samaksas termiņam un neapstrīd pienākumu maksāt parādu, un, ja tiek piemērota 
Nemaksāšanas apdrošināšana, Faktoringa rezervi izmaksā tikai pēc apdrošināšanas atlīdzības 
saņemšanas. Citos gadījumos Faktoringa rezervi izmaksā tikai pēc summu no Pircēja saņemšanas/ 
piedziņas. Visos gadījumos „SME Finance” ir tiesības atskaitīt no Faktoringa rezerves Klienta atbildības 
summu, kas noteikta šajā Faktoringa līgumā. 

 
7. MAKSĀJUMI SASKAŅĀ AR FAKTORINGA LĪGUMU 
 
7.1. Faktoringa līguma maksa, kas norādīta Speciālajos noteikumos un nosacījumos, ir jāmaksā uz „SME 

Finance” bankas kontu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šī Faktoringa līguma parakstīšanas. Ja Klients 
nesamaksā Faktoringa līguma maksu saskaņā ar noteikto kārtību un noteiktajos termiņos, Faktoringa līgums 
Pušu starpā tiek automātiski izbeigts un Pušu pienākumi un tiesības vienai pret otru izbeidzas, izņemot 
Klienta pienākumu, kas noteikts Faktoringa līguma Vispārējo noteikumu 17.7. punktā. 

7.2. Komisijas maksu aprēķina par katra Faktoringa finansētā Rēķina summu. 
7.3. Par visu „SME Finance” piešķirto naudas līdzekļu izmantošanas periodu Klients maksā „SME Finance” 

Procentus, kas noteikti Speciālajos noteikumos un nosacījumos, ko aprēķina no finansēto Rēķinu summas 
(t.i., Faktoringa avansa). Procentu aprēķinam tiek uzskatīts, ka mēnesī ir kalendārais dienu skaits un gadā ir 
360 dienas. 

7.4. Procentus aprēķina par visu periodu no Faktoringa avansa izmaksas dienas līdz finansēto līdzekļu atmaksas 
dienai. Ja Faktoringa avanss netiek atmaksāts līdz noteiktajam termiņam, Procentu aprēķins turpinās par 
periodu līdz brīdim, kad „SME Finance” ir veikta pilna līdzekļu atmaksa. „SME Finance” ir tiesības pēc saviem 
ieskatiem veikt savstarpējo ieskaitu ar Klientu par papildu procentu summu vai pieprasīt  papildu Procentu 
samaksu saskaņā ar noteikumiem un termiņā, kas noteikts „SME Finance” paziņojumā un/vai Rēķinā. 

7.5. Procentus, kas paredzēti Faktoringa līgumā, ko aprēķina par periodu līdz finansētajā Rēķinā norādītās 
summas samaksas dienai, maksā katru mēnesi pēc katra kalendārā mēneša beigām, saņemot rēķinu un 
aprēķinu no „SME Finance”, kurā norādīti „SME Finance” aprēķinātie Procenti un šī rēķina apmaksas 
datums. 

7.6. „SME Finance” ir tiesības vienpusēji grozīt Faktoringa līguma Speciālajos noteikumos un nosacījumos 
noteikto Procentu likmi un/vai Komisijas maksu, paziņojot Klientam pa e-pastu vēlākais 30 (trīsdesmit) dienas 
iepriekš. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā Klients neizsaka iebildumus „SME Finance”, tiek uzskatīts, ka Klients 
ir piekritis grozītajai Procentu likmei un/vai Komisijas maksai. Grozītā Procentu likme un/vai Komisijas maksa 
attiecas uz visiem Rēķiniem, kas iesniegti pēc jaunās Procentu likmes un/vai Komisijas maksas spēkā 
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stāšanās datuma. Ja Klients izsaka iebildumus pret jauno Procentu likmi un/vai Komisijas maksu, šo 
Faktoringa līgumu uzskata par automātiski izbeigtu no jaunās Procentu likmes un/vai Komisijas maksas 
spēkā stāšanās datuma. 

7.7. Ja kāds Pircējs nesamaksā „SME Finance” ar Faktoringu finansētos Rēķinus, Klients apņemas maksāt „SME 
Finance” Faktoringa līguma Speciālajos noteikumos un nosacījumos noteiktos Nokavējuma procentus, ko 
aprēķina no Pircēja apmaksājamo termiņā neapmaksāto Rēķinu summas, ar nosacījumu ka Pircējs atsakās 
maksāt likumā noteiktos Nokavējuma procentus saskaņā ar norādīto likmi (saskaņā ar Latvijas Republikas 
tiesību aktos noteikto).  

 
8. KLIENTA REGRESA PRASĪBA  
 
8.1. Ja Puses ir vienojušās par Klienta regresa piemērošanu, Klientam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 

informācijas no „SME Finance”, ka Pircējs nav savlaicīgi un atbilstīgi samaksājis saskaņā ar Rēķinu, un „SME 
Finance” prasības saņemšanas jāapmaksā neapmaksātais Rēķins uz SME Finance bankas kontu. Puses 
var vienoties par citām norēķinu vai ieskaita metodēm. 

8.2. Pēc tam, kad Klients pārskaita Līguma Vispārējo noteikumu 8.1. punktā norādīto summu „SME Finance”, 
„SME Finance” nodod prasību saskaņā ar neapmaksāto Rēķinu Klientam 2 (divu) darba dienu laikā. 
Vispārējo noteikumu 8.1. punktā norādītās summas samaksu apliecina bankas konta izraksts. 

8.3. Ja Klients nesamaksā „SME Finance” pieprasījumā norādīto summu Vispārējo noteikumu 8.1. punktā 
norādītajā samaksas dienā un nav pārņēmis prasību saskaņā ar Rēķinu no „SME Finance”, sākot no dienas, 
kas seko noteiktajai samaksas dienai (Faktoringa līguma Vispārējo noteikumu 8.1. punkts), „SME Finance” 
sāk aprēķināt Nokavējuma procentus, kas noteikti Speciālajos noteikumos un nosacījumos, par katru 
kavējuma dienu. Nokavējuma procentu aprēķinu aptur no dienas, kurā Klients ir samaksājis „SME Finance” 
Faktoringa līguma Vispārējo noteikumu 8.1. punktā norādītās summas un uzkrātos Nokavējuma procentus. 

8.4. „SME Finance” izlieto summas, kas saņemtas saskaņā ar Faktoringa līguma Vispārējo noteikumu 8.1. un 
8.3. punktu, lai vispirms apmaksātu Nokavējuma procentus un pēc tam summas, kas pienākas no Klienta. 

8.5. Ja Klienta Regresa prasības realizācijas laikā Pircējs ir daļēji samaksājis Pirkuma cenu, Klients  maksā „SME 
Finance” starpību starp Pirkuma cenu kopā ar Nokavējuma procentiem un Pircēja samaksāto cenu. 

8.6. Lai piedziņas prasība no „SME Finance” tiktu nodota Klientam, „SME Finance” iesniedz Klientam rakstisku 
apliecinājumu, ar kuru „SME Finance” nodod prasības saskaņā ar Rēķiniem Klientam un apstiprina, ka „SME 
Finance” nav nekādu prasību saistībā ar Rēķiniem. Saņemot apliecinājumu par tiesību nodošanu, Klients 
par to nekavējoties informē Pircēju. 

8.7. Faktoringa rezervi atmaksā Klientam tikai pēc tam, kad ir pilnībā izpildīta prasība saskaņā ar Līgumu un 
Rēķinu, izņemot gadījumus, kas norādīti Faktoringa līguma Vispārējo noteikumu 6.8. punktā. 

8.8. Klienta Regresa prasība saskaņā ar šo Faktoringa līguma sadaļu ir spēkā, kamēr Pircējs un Klients ir pilnībā 
izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu un/vai Faktoringa līgumu. 

8.9. Ja Puses ir vienojušās par Klienta Regresa piemērošanu, Pircēja Maksātnespējas un/vai Ilgstošas neizpildes 
gadījumā Klienta Regresu nepiemēro, ja tiek piemērota Nemaksāšanas apdrošināšana, ja Puses nav 
rakstveidā vienojušās citādi. 

8.10. „SME Finance” ir tiesības prasīt Klientam maksāt uz „SME Finance” bankas kontu pilnu Rēķina neapmaksāto 
summu (pat pirms tā apmaksas termiņa) 3 (trīs) darba dienu laikā, ja „SME Finance” ir pamatotas šaubas, 
ka Pircējs ir (vai var kļūt) maksātnespējīgs, vai pret Pircēju ir (vai drīz var būt) uzsākts bankrota vai 
restrukturizācijas process, Pircējs ir (vai var tikt) likvidēts vai reorganizēts, vai ir citi apstākļi, kas rada 
pamatotas šaubas par Pircēja iespēju pienācīgi izpildīt pienākumu apmaksāt Rēķinu (piem., Pircējam ir 
parāds valsts iestādēm, Pircēja aktīvi tiek arestēti utt.).  

 
9. KLIENTA APDROŠINĀŠANA 
 
9.1. Ja Puses vienojas par Klienta apdrošināšanu, Klients apņemas apdrošināt Pircēja monetārās saistības, kas 

izriet no Līguma un Rēķina un ir nodotas „SME Finance” saskaņā ar šo Faktoringa līgumu, apdrošināšanas 
sabiedrībā, kas ir pieņemama „SME Finance”. Klients apņemas iesniegt „SME Finance” apdrošināšanas 
apliecinājuma (apdrošināšanas polises) par Faktoringa kredītu kopiju pirms finansējuma izmaksas dienas 
(šis ir priekšnosacījums finansējuma izmaksai). 

9.2. Faktoringa kredīta apdrošināšanas līgumā „SME Finance” ir jānorāda kā apdrošinātā puse (apdrošināšanas 
atlīdzības saņēmējs). 

9.3. Klients apņemas nekavējoties izpildīt visas saistības, kas izriet no Faktoringa kredīta apdrošināšanas līguma. 
Ja Klients nepilda vai pienācīgi nepilda saistības, kas izriet no Faktoringa kredīta apdrošināšanas līguma, 
„SME Finance” ir tiesības apturēt Faktoringa avansa maksājumu, vai „SME Finance” ir tiesības (bet ne 
pienākums) izpildīt saistības uz sava rēķina, un Klients apņemas atlīdzināt „SME Finance” visus zaudējumus, 
kas radušies tā rezultātā, tostarp, bet ne tikai, kompensēt izdevumus, kas radušies „SME Finance” saistībā 
ar Faktoringa kredīta apdrošināšanas līguma saistību izpildi uz sava rēķina. 

9.4. Klients apņemas iesniegt jaunu Faktoringa kredīta apdrošināšanas polisi „SME Finance” vēlākais 7 (septiņu) 
kalendāro dienu laikā pēc spēkā esošas Faktoringa kredīta apdrošināšanas polises beigām. Ja Klients 
neizpilda Līguma šajā punktā paredzēto pienākumu, „SME Finance” ir tiesības apturēt Faktoringa avansa 
izmaksu. 
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9.5. Ja apdrošinātājs atsaka izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību vai daļu apdrošināšanas atlīdzības saskaņā ar 
Klienta apdrošināšanu tādu apstākļu dēļ, kas nav atkarīgi no „SME Finance”, vai, ja daļa „SME Finance” 
nodoto Pircēja parādsaistību (parāda) nav apdrošināta, Klients apņemas izpildīt neizpildītās (vai nepienācīgi 
izpildītās) Pircēja saistības saskaņā ar Rēķiniem un samaksāt „SME Finance” Rēķinu neapmaksātās 
summas 3 (trīs) darba dienu laikā pēc „SME Finance” pieprasījuma. Klientam ir pienākums visos gadījumos 
maksāt „SME Finance” pašrisku un visus zaudējumus, ko nesedz Klienta apdrošināšana. Šis noteikums 
neskar Klienta atbildības piemērošanu. Šis noteikums ir spēkā neatkarīgi no tā, vai Puses Faktoringa līgumā 
ir vienojušās par Klienta regresa piemērošanu vai nē. 

 
10. NEMAKSĀŠANAS APDROŠINĀŠANA 
 
10.1. Ja Faktoringa līguma Speciālajos noteikumos un nosacījumos ir paredzēta Nemaksāšanas apdrošināšanas 

piemērošana, tad Faktoringa līguma darbības laikā Pircēja parādsaistības (parāds) par pārdotajām precēm 
un sniegtajiem pakalpojumiem, kas nodotas „SME Finance” (bez regresa prasības) būs apdrošinātas 
(saskaņā ar „SME Finance” iegādātu apdrošināšanas polisi) pret nemaksāšanas risku, kas rodas sakarā ar 
Pircēja maksātnespēju vai Ilgstošu neizpildi. „SME Finance” izvēlēto Nemaksāšanas apdrošināšanas 
nodrošinātāju turpmāk tekstā sauc par Apdrošinātāju. 

10.2. Nemaksāšanas apdrošināšanas segums attiecas tikai uz Pircēja parādsaistībām, kas nodotas „SME 
Finance”. Apdrošinātā daļa veido līdz 90 (deviņdesmit) procentiem no Pircēja parādsaistībām, kas nodotas 
„SME Finance”. Klients jebkurā gadījumā ir atbildīgs pret „SME Finance” par to nodotās prasības daļu, ko 
nesedz apdrošināšana un/vai par kuru nav izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība (Klienta atbildība). 

10.3. Nemaksāšanas apdrošināšanas segumu attiecina uz Pircēja parādsaistībām (parādu), ko nodevis Klients, 
ja: 
10.3.1. Pircējs darbojas apdrošināto valstu teritorijā un preces vai pakalpojumi piegādāti Pircējam 

apdrošināšanas seguma termiņā; 
10.3.2. Ir ievēroti maksimālie samaksas termiņi;  
10.3.3. Prasījuma tiesības, kas izriet no Rēķina, ir nodotas „SME Finance” vēlākais 7 (septiņas) dienas 

pirms sākotnējā datuma, kad Pircējam ir jāapmaksā parādsaistības saskaņā ar Līgumu; 
10.3.4. Īpašumtiesību uz piegādātajām precēm saglabāšana saskaņā ar līgumu starp Klientu un Pircēju 

tiek piemērota Klienta labā, kamēr preces tiek piegādātas, ja Pircēji ir Vācijā, Nīderlandē un Beļģijā; 
10.3.5. Ir izpildīti Faktoringa līguma un Nemaksāšanas apdrošināšanas nosacījumi.  

 
10.4. Nemaksāšanas apdrošināšana attiecas uz visiem Pircēja nemaksāšanas gadījumiem Maksātnespējas un 

Ilgstošas neizpildes dēļ. 
10.5. Apdrošināšanas segums neattiecas: 

10.5.1. Ja Pircējs ir a) privātpersona; b) ar Klientu saistīta persona; c) publiskā iepirkuma persona; d) 
saskaņā ar Klienta rīcībā esošo informāciju ir maksātnespējīgs piegādes dienā; 

10.5.2. Uz nodotām parādsaistībām (parādiem): a) kas izriet no Līgumiem, kas ir apmaksājami pirms 
piegādes; b) kuru summas ir mazākas par 1000 (viens tūkstotis) eiro vai citu summu, kas norādīta 
apdrošināšanas noteikumos un nosacījumos; c) ja Klients neievēro kādu Līguma vai Faktoringa 
līguma nosacījumu; d) ja parādu nedrīkst nodot saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem; 
e) ja uz parādu attiecas trešajām personām piešķirtas tiesības (tostarp izpildes nodrošināšanas 
līdzekļi), f) kas ir izveidojušās kā Nokavējuma procenti vai soda naudas/ zaudējumi. 

10.5.3. Uz nodotām parādsaistībām (parādiem), kas izriet no piegādēm Pircējam, a) ko Klients veicis pēc 
paziņojuma, ka apdrošināšanas segums neattiecas; b) ko Klients veicis Pircējam, kas neizpilda 
saistības, pieredz grūtības, vai Pircējam, kam var nebūt iespēju samaksāt parādu; c) kas veiktas, 
pārkāpjot spēkā esošos tiesību aktus vai Līguma noteikumus un nosacījumus. 

10.5.4. Uz nodotām parādsaistībām (parādiem), kas ir apstrīdēti; 
10.5.5. Uz visiem zaudējumiem, kas radušies valūtas kursu svārstību dēļ; 

10.5.6. Apdrošināšanas segums neattiecas uz nevienu maksājumu, kas radies sakarā ar a) politiskiem 
notikumiem, b) dabas katastrofām, c) kodolnotikumiem, d) kariem, e) likumdevēja vai valsts 
pārvaldes iestāžu darbību vai attiecīgajiem veiktajiem pasākumiem; 

10.5.7. Citos gadījumos, kas norādīti apdrošināšanas noteikumos un nosacījumos. 
 
10.6. Nemaksāšanas apdrošināšanas segumu izmanto saskaņā ar citiem Faktoringa līguma Noteikumiem un 

nosacījumiem, tostarp Speciālajiem noteikumiem un nosacījumiem, par kādiem Puses ir rakstveidā 
vienojušās.  

10.7. Visiem gadījumiem ir jāatbilst Nemaksāšanas apdrošināšanas noteikumiem un nosacījumiem, kas ir prioritāri 
attiecībā pret Faktoringa līguma noteikumiem un nosacījumiem. 

10.8. Ja Apdrošinātājs atsaka izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību vai daļu apdrošināšanas atlīdzības tādu apstākļu 
dēļ, kas nav atkarīgi no „SME Finance”, vai, ja daļa „SME Finance” nodoto Pircēja parādsaistību (parāda) 
nav apdrošināta, Klients apņemas izpildīt neizpildītās (vai nepienācīgi izpildītās) Pircēja saistības saskaņā 
ar Rēķiniem un samaksāt „SME Finance” neapmaksātos Rēķinus 3 (trīs) darba dienu laikā pēc „SME 
Finance” pieprasījuma. Klientam ir pienākums visos gadījumos maksāt „SME Finance” pašrisku un visus 
zaudējumus, ko nesedz Nemaksāšanas apdrošināšana. Šis noteikums neskar Klienta atbildības 
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piemērošanu. Šis noteikums ir spēkā neatkarīgi no tā, vai Puses ir Faktoringa līgumā vienojušās par Klienta 
regresa piemērošanu vai nē. 

10.9. Klientam ir tiesības apmaksāt „SME Finance” jebkuru Pircēja parādsaistību daļu, pirms „SME Finance” 
iesniedz pieteikumu par apdrošināšanas atlīdzību par termiņā nesamaksātajām Pircēja parādsaistībām 
Apdrošinātājam. Klients apstiprina, ka, šādā veidā apmaksājot Pircēja parādsaistības, Klients neiegūst 
nekādas tiesības uz apdrošināšanas atlīdzību vai citiem no Apdrošinātāja saņemtajiem maksājumiem. 

 
 
11. „SME FINANCE” TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
 
11.1. „SME Finance” pēc katra kalendārā mēneša beigām un līdz nākamā mēneša 15. (piecpadsmitajam) 

datumam ir jāiesniedz Klientam pārskats, kurā norādīts: 
11.1.1. Akceptēto, Finansēto ar faktoringu un finansēto rēķinu skaits un summa, sadalot pa Pircējiem; 
11.1.2. „SME Finance” aprēķinātie Procenti; 
11.1.3. „SME Finance” aprēķinātā Komisijas maksa un Nokavējuma procenti; 
11.1.4. Faktoringa limita bilance un kopējā Faktoringa rezervju summa; 
11.1.5. „SME Finance” ir jāsniedz arī cita būtiska informācija. 

 
11.2. Lai gūtu pārliecību par Līguma pienācīgu izpildi, „SME Finance” ir tiesības pieprasīt Klientam nekavējoties 

iesniegt dokumentus, kas apliecina preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu, rēķinus, transporta un 
apdrošināšanas dokumentus, specifikācijas, citus dokumentus, kas apliecina Līguma izpildi. Pēc šādas 
prasības saņemšanas Klientam ir jāiesniedz prasītā informācija un dokumenti vēlākais 5 (piecu) darba dienu 
laikā. Rēķinu akceptēšanas un Faktoringa avansa izmaksas termiņus atliek līdz dokumentu iesniegšanai. 

11.3. Saņemot būtisku informāciju par Pircēja maksātspēju, darbību, izmaiņām uzņēmuma dalībnieku sastāvā vai 
administrācijā, „SME Finance” nekavējoties informē Klientu. Paziņojot Klientam negatīvu informāciju, „SME 
Finance” ir tiesības pieprasīt Klientam veikt pasākumus, lai nepieļautu, ka Pircējs saņem preces un 
pakalpojumus saskaņā ar Līgumu. Iepriekš minētās darbības veic periodā, kurā abas Puses var apkopot 
informāciju un noskaidrot Pircēja faktisko stāvokli. Ja preces un pakalpojumi ir piegādāti pirms „SME 
Finance” paziņojuma par Pircēju un Rēķini ir akceptēti un/vai Finansēti ar faktoringu, Klientam un „SME 
Finance” ir jāveic preventīvie pasākumi, lai nodrošinātu, ka Pircējs savlaicīgi un atbilstīgi samaksā Pirkuma 
cenu. 

11.4. „SME Finance” ir tiesības paziņot vispārīgu informāciju par Klientu “SME Finance” grupā ietilpstošajiem 
uzņēmumiem ar nosacījumu, ka šī informācija netiek padarīta publiska. 

11.5. „SME Finance” pēc saviem ieskatiem un bez ierobežojumiem ir tiesības nodot visas pret Klientu un/vai 
Pircēju iegūtās prasījuma tiesības (tostarp tiesības saskaņā ar izpildes nodrošinājumu) vai šādu tiesību daļu 
„SME Finance” izvēlētām personām par maksu vai bez maksas. 

11.6. „SME Finance” ir tiesības vienpusēji pieprasīt atmaksāt jebkuru naudas summu, kas vienāda ar summu, ko 
„SME Finance” samaksājusi Klientam (kā finansējumu), kuru Klients apņemas atmaksāt „SME Finance” 3 
(trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, ja „SME Finance” ir pamatotas aizdomas, ka Klients 
ir (vai var kļūt) maksātnespējīgs vai bankrotēt, vai pret Klientu ir (vai var tikt) ierosināts pārstrukturēšanas 
process, Klients ir (vai var tikt) likvidēts vai reorganizēts, ir citi apstākļi, kas rada šaubas par Klienta un/vai 
Klienta nodrošinājuma sniedzēja (galvotāja) iespējām pienācīgi izpildīt Faktoringa līguma noteikumus un 
nosacījumus (piem., Klientam ir parāds valsts iestādēm, tiek konfiscēti Klienta aktīvi u.c.). Pēc tam, kad ir 
pagājis termiņš, Klients apņemas samaksāt „SME Finance” Nokavējuma procentus, kas norādīti Speciālajos 
noteikumos un nosacījumos, par katru kavēto dienu līdz faktiskā maksājuma veikšanas dienai. 

11.7. SME Finance ir tiesības iesniegt vekseli (ja piemēro), kas izdots kā Faktoringa līguma izpildes 
nodrošinājums, apmaksai Klientam un personām, kas sniegušas vekseļa samaksas nodrošinājumu, ja 
Klients nav termiņā izpildījis pienākumu samaksāt jebkuru summu „SME Finance” saskaņā ar šo Līgumu vai, 
ja „SME Finance” ir pamatotas aizdomas, ka Klients ir (vai var kļūt) maksātnespējīgs vai bankrotēt, vai pret 
Klientu ir (vai var tikt) ierosināts pārstrukturēšanas process, Klients ir (vai var tikt) likvidēts vai reorganizēts, 
ir citi apstākļi, kas rada šaubas par Klienta un/vai Klienta nodrošinājuma sniedzēja (galvotāja) iespējām 
pienācīgi izpildīt Faktoringa līguma noteikumus un nosacījumus (piem., Klientam ir parāds valsts iestādēm, 
tiek konfiscēti Klienta aktīvi u.c.). 

 
12. KLIENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
 
12.1. Klients apņemas neizbeigt vai citādi neatsaukt prasījuma tiesību saskaņā ar Rēķiniem nodošanu, kamēr 

Pircējs samaksā Rēķinus, neatkarīgi no tā, vai Klientam ir vai nav izmaksāts Faktoringa avanss. 
12.2. Klientam ir tiesības iesniegt rakstiskus pieprasījumus saistībā ar Pircēja maksājumiem saskaņā ar Rēķiniem 

Faktoringa līguma darbības laikā. 
12.3. Klientam ir jāiesniedz, jāpārbauda un jāsaskaņo visi dokumenti, kas saistīti ar Rēķiniem, Pircēju un Rēķinu 

apmaksu; prasības attiecas gan uz dokumentiem, kas jau ir parakstīti, gan dokumentiem, kas tiks parakstīti 
Līguma darbības laikā. Dokumentu vai to projektu iesniegšana „SME Finance” nenozīmē, ka „SME Finance” 
ir pienākums veikt šādu dokumentu juridisko analīzi vai uzņemties atbildību par no šādiem dokumentiem 
izrietošajām sekām. Klientam ir pienākums atrisināt visus strīdus par Līgumu un tā izpildi. 
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12.4. Klients apņemas informēt „SME Finance” par visiem noslēgtajiem vai plānotajiem darījumiem ar Pircēju, 
visām savstarpējām finanšu saistībām starp Klientu un Pircēju, savstarpējām tiesvedībām (tostarp tām, kas 
saistītas ar Līgumu un Faktoringa līgumu), Klienta un Pircēja līdzdalību vienos un tajos pašos uzņēmumos 
un citiem apstākļiem, kas tieši vai netieši skar Līguma vai Faktoringa līguma izpildi.  

12.5. Faktoringa līguma darbības laikā Klients apņemas iesniegt „SME Finance” katra ceturkšņa bilanci un peļņas 
un zaudējumu aprēķinu vēlākais 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc ceturkšņa beigām, kā arī gada bilanci un 
peļņas un zaudējumu aprēķinu, ko apliecinājis auditors (ja audits ir veikts vai tas ir jāveic saskaņā ar Latvijas 
Republikas tiesību aktiem) vēlākais 4 (četru) mēnešu laikā pēc Klienta finanšu gada beigām, ja Klients ir 
atklāta sabiedrība, privāta sabiedrība, investīciju holdinga sabiedrība, lauksaimniecības sabiedrība vai 
individuālais komersants.  

12.6. Neatkarīgi no Klienta juridiskās formas Faktoringa līguma darbības laikā, 7 (septiņu) dienu laikā pēc „SME 
Finance” pieprasījuma Klientam ir jāiesniedz visi finanšu dokumenti, kas nepieciešami, lai noteiktu Klienta 
finansiālo stāvokli, tostarp dokumenti, kas norādīti Faktoringa līguma Vispārējo noteikumu 12.5. punktā, kā 
arī pierādījumi, ka Klients ir pildījis un pilda saistības pret citām kredīta un finanšu iestādēm. „SME Finance” 
iesniegtajiem dokumentiem ir jāatbilst Latvijas Republikas tiesību aktiem un finanšu uzskaites prasībām. 

12.7. Klientam nav tiesību grozīt vai izbeigt Līgumu Faktoringa līguma darbības laikā bez „SME Finance” 
piekrišanas. 

12.8. Klientam 5 (piecu) darba dienu laikā ir jāinformē „SME Finance”, ja: 
12.8.1. Notiek būtiskas izmaiņas Klienta dalībnieku struktūrā, tostarp, bet ne tikai, situācijās, kad pie viena 

dalībnieka vai saistītu personu grupas ir koncentrēti vairāk nekā 10 (desmit) procenti kopējā daļu 
daudzuma; 

12.8.2. Klienta kompetenta pārvaldes institūcija lemj samazināt Klienta pamatkapitālu; 
12.8.3. Notiek jebkādas izmaiņas Klienta informācijā, kas jāreģistrē publiskā reģistrā, un (vai) notiek 

izmaiņas Klienta statūtos; 
12.8.4. Tiek mainītas Klienta pārvaldes institūcijas un/vai auditori; 
12.8.5. Klienta kompetenta pārvaldes institūcija lemj reorganizēt, izbeigt darbību (likvidēt bez pēctecības) 

vai iesniedz pieteikumu tiesā, lai uzsāktu maksātnespējas un/vai bankrota procesu, vai uzsāk 
ārpustiesas bankrota procesu, vai citas personas iesniedz pieteikumu tiesā, lai uzsāktu šādus 
procesus; 

12.8.6. Būtiski mainās Klienta ieguldījumi citos uzņēmumos; 
12.8.7. Pret Klientu ir iesniegtas prasības tiesā vai citā strīdu noregulēšanas iestādē, vai ir konfiscēti visi 

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

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

12.8.9. Par labu „SME Finance” ieķīlātie aktīvi ir iznīcināti, bojāti vai to vērtība ir samazinājusies citu 
iemeslu dēļ; 

12.8.10. Tiek iesniegta prasība pret aktīviem, kas ieķīlāti „SME Finance” labā; 
12.8.11. Klients nevarēs pienācīgi izpildīt saistības, kas uzņemtas saskaņā ar Faktoringa līgumu; 
12.8.12. Notiek citas būtiskas izmaiņas, kas var ietekmēt Faktoringa līguma izpildi (piem., uzsākts 

maksātnespējas vai restrukturizācijas process), un Klients ir veicis pasākumus saistībā ar tām. 
 
12.9. Ja Klients nepilda vai nepienācīgi izpilda Faktoringa līguma Vispārējo noteikumu un nosacījumu 12.8. punktā 

noteiktos pienākumus, „SME Finance” ir tiesības prasīt Klientam maksāt līgumsodu līdz 10 (desmit) procentu 
apmērā no Faktoringa limita, kas ir spēkā, kad radušies Faktoringa līguma Vispārējo Noteikumu un 
nosacījumu 12.8. punktā norādītie apstākļi. 

12.10. Ja Klients nepilda vai nepienācīgi izpilda jebkādus citus ar maksājumiem nesaistītus pienākumus, kas nav 
paredzēti 12.8. punktā, kas uzņemti saskaņā ar Faktoringa līgumu, „SME Finance” ir tiesības prasīt samaksāt 
līgumsodu 500 (pieci simti) eiro apmērā par katru pārkāpumu, ja Faktoringa līgumā nav paredzēta lielāka 
atbildība. 

12.11. Bez „SME Finance” iepriekšējas rakstiskas piekrišanas Klients nedrīkst: 
12.11.1. Pārdot, dāvināt, mainīt vai citādi nodot, ieķīlāt, izīrēt, iznomāt vai citādi nodot (atļaut rīkoties ar) 

ieķīlātos aktīvus nevienai trešajai personai, pasliktināt aktīvu stāvokli, veikt citus līgumiskus 
apgrūtinājumus ar lietu vai saistību tiesībām vai jebkādos citos veidos; 

12.11.2. Uzsākt vai uzturēt jebkādus esošus ķīlas darījumus, ierobežojumus vai citus apgrūtinājumus 
attiecībā uz visu (esošu vai nākotnes) Klienta īpašumu, ienākumiem, tiesībām vai saistībām, 
tostarp, bet ne tikai patentiem, preču zīmēm un citu intelektuālo īpašumu, izņemot esošās ķīlas, 
ierobežojumus vai apgrūtinājumus, kas ir atklāti „SME Finance”; 

12.11.3. Palielināt vai uzņemties jaunas parādsaistības pret jebkurām trešajām personām vai mainīt 
būtiskus esošo parādsaistību noteikumus; 

12.11.4. Aizdot līdzekļus trešajām personām jebkādā veidā saskaņā ar aizdevuma, kredīta vai līdzīga 
rakstura līgumiem, kas noslēgti ar jebkuru fizisku vai juridisku personu, vai veikt citas darbības, 
kam ir aizdošanas raksturs; 

12.11.5. Veikt apvienošanos, iegādi, sadalīšanu, atdalīšanu vai līdzīgas izmaiņas Klienta struktūrā, kam var 
būt būtiska un negatīva ietekme uz „SME Finance” stāvokli; 
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12.11.6. Mainīt Klienta juridisko statusu vai darbības jomu; 
12.11.7. Nodot savas tiesības un/vai pienākumus saskaņā ar Faktoringa līgumu trešajām personām; 
12.11.8. Ar vienu vai vairākiem saistītiem darījumiem pārdot, dāvināt, nomāt, cedēt vai citādi nodot visus 

aktīvus, tiesības vai ienākumus vai kādu to daļu vai citādi apgrūtināt tos līdz pilnīgai saistību 
saskaņā ar Faktoringa līgumu izpildei, izņemot pārdošanu, nomu, nodošanu vai cedēšanu 
parastajā komercdarbības gaitā atbilstoši tirgus vērtībai;  

12.11.9. Izmaksāt dividendes, kas pārsniedz 50 (piecdesmit) procentus no Klienta neto peļņas par 
iepriekšējo finanšu gadu, izņemot ienākumus no īpašām darbībām; 

12.11.10. Ieguldīt citos uzņēmumos, kas nav izpildījuši maksājuma saistības pret „SME Finance”; 
12.11.11. Garantēt jebkādu trešo personu saistību izpildi; 
12.11.12. Pieņemt lēmumu mainīt Klienta filiāļu, meitasuzņēmumu vai uzņēmumu, kuros Klientam pieder 

daļas, subordinācijas struktūru (mainīt dalībnieku struktūru); 
12.11.13. Izbeigt Klienta komercdarbību, būtiski to samazināt vai nodot to trešajai personai; 
12.11.14. Samazināt Klienta reģistrēto pamatkapitālu.  
12.11.15. Veikt būtiskas izmaiņas Klienta dalībnieku struktūrā, tostarp, bet ne tikai situācijās, kad pie viena 

dalībnieka vai saistītu personu grupas ir koncentrēti vairāk nekā 10 (desmit) procenti kopējā daļu 
daudzuma. 

 
12.12. Klientam nav tiesību nodot jebkādus Rēķinus nevienai trešajai personai bez „SME Finance” rakstiskas un 

skaidras piekrišanas. Šī punkta pārkāpšanu uzskata par būtisku Faktoringa līguma pārkāpumu, sakarā ar 
kuru „SME Finance” var vienpusēji izbeigt Faktoringa līgumu. 

 
13. KOPĪGAS DARBĪBAS 
 
13.1. Puses apmainās ar pieejamo informāciju par Pircēja maksātspēju un tā komercdarbības rezultātiem, kā arī 

informāciju par Pircēja darbības likumību, Pircēja parādiem valsts budžetam, uzņēmumiem, iestādēm un 
organizācijām, lietām, kurās Pircējs ir iesaistīts kā atbildētājs vai trešā persona, kas neuztur patstāvīgu 
prasību, brīdinājumiem vai iesniegumiem par maksātnespējas procesiem pret Pircēju, un citu līdzīgu 
informāciju. 

 
14. PIRCĒJA REKLAMĀCIJAS 
 
14.1. Gadījumā, ja Faktoringa līguma darbības laikā Pircējs iesniedz reklamāciju „SME Finance” vai iesniedz citas 

sūdzības par no Klienta iegādāto preču vai pakalpojumu tehniskiem, daudzuma, komplektācijas, kvalitātes 
vai citiem trūkumiem, „SME Finance” ir jāiesaista Klients visu ar Līgumu saistīto nesaskaņu risināšanā. 

14.2. Ja Pircējs iesniedz Klientam sūdzības un/vai pretenzijas, kas norādītas Faktoringa līguma 14.1. punktā, 
Klientam ir nekavējoties jāinformē „SME Finance” par nesaskaņām un nekavējoties jāinformē „SME Finance” 
par panākto risinājumu. Klientam un Pircējam bez „SME Finance” rakstiskas piekrišanas nav tiesību vienoties 
par preču atgriešanu, preču vai pakalpojumu atzīšanu par neatbilstošas kvalitātes vai līdzīgiem apstākļiem, 
vai Līguma izpildes kārtību. 

14.3. Ja Pircēja reklamācijas ir pamatotas un Klients piekrīt Pircējam aizvietot neatbilstīgo produktu ar jaunu 
produktu vai izlabot defektu uz sava rēķina, vai atlīdzināt Pircējam defekta izlabošanas izmaksas, Klients 
sedz izdevumus, kas radušies saistībā ar šādām darbībām. 

14.4. Ja strīds starp Pircēju un Klientu ilgst ilgāk par 2 (divām) nedēļām, un Puses nevar panākt vienošanos, „SME 
Finance” ir tiesības prasīt Klientam pārņemt nodotās prasījuma tiesības (kas tiek apstrīdētas) 3 (trīs) darba 
dienu laikā un atmaksāt „SME Finance” pilnu Klientam izmaksāto summu saskaņā ar Faktoringa līgumu. Šis 
nosacījums tiek piemērots neatkarīgi no tā, vai Klients apņemas galvot par savu Pircēju saistībām. 

14.5. Ja preču vai pakalpojumu vienība neatbilst Līguma prasībām un Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Klients 
nekavējoties pārņem prasību par Pircēja parādu saskaņā ar Rēķiniem, kas saistīti ar Līgumu un nav 
apmaksāti, un atmaksā „SME Finance” visas summas, kas izmaksātas saskaņā ar Faktoringa līgumu. 

 
15. ZAUDĒJUMI, KONFIDENCIALITĀTE, NEPĀRVARAMA VARA, IESKAITS 
 
15.1. Puses apņemas neatklāt informāciju par Faktoringa līguma noslēgšanu un noteikumiem trešajām personām 

un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu šādas informācijas atklāšanu trešajām personām, 
izņemot tādā apmērā, kas nepieciešams, lai izpildītu šo Faktoringa līgumu, veiktu iekšējo vai ārējo 
uzraudzību, akcionāriem vai auditam, vai, ja informācija ir jāatklāj saskaņā ar likuma prasībām. „SME 
Finance” šis pienākums nav saistošs, ja Klients pārkāpj Faktoringa līgumu. 

15.2. Ja rodas nepārvaramas varas apstākļi un apstākļi, kas liedz pilnībā vai daļēji izpildīt saistības saskaņā ar 
Faktoringa līgumu, šādu saistību izpildes termiņu pagarina par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas 
apstākļu un citu šādu apstākļu termiņu. Lai konstatētu nepārvaramas varas apstākļus un pārliecinātos par 
tiem, Puses atsaucas uz Lietuvas Republikas (saistībā ar „SME Finance” pienākumiem) un Latvijas 
Republikas (saistībā ar Klienta pienākumiem) tiesību aktiem. 

15.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst ilgāk par 3 (trim) mēnešiem, Pusēm ir tiesības izbeigt Faktoringa 
līgumu. Iepriekš minētajā gadījumā nevienai Pusei nav tiesību prasīt kompensāciju par materiālajiem 
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zaudējumiem, ko izraisa Faktoringa līguma izbeigšana un pārkāpšana, izņemot finansēto līdzekļu, Procentu, 
Komisijas maksu, Nokavējuma procentu un/ vai citu savstarpēju nesamaksātu summu samaksu. 

15.4. Ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir jāinformē vienai otru 5 (piecu) dienu laikā pēc šādu apstākļu 
rašanās. 

15.5. Ja Klienta un „SME Finance” starpā ir citi līgumi vai vienošanās, saskaņā ar kuriem, vai, ja ir citi pamati, 
saskaņā ar kuriem Pusēm ir savstarpēji pienākumi, „SME Finance” ir tiesības vienpusēji un pēc saviem 
ieskatiem veikt ieskaitu attiecībā uz jebkuru summu, ko Klients samaksājis „SME Finance”, vai summu, kas 
pienākas Klientam, neatkarīgi no norādītā maksājuma mērķa un pamata, kā maksājumu „SME Finance” 
saskaņā ar jebkuru līgumu, vienošanos vai citu likumīgu pamatu. „SME Finance” arī ir tiesības veikt ieskaitu 
attiecībā uz no Klienta saņemtu maksājumu saskaņā ar jebkuru Klientam izdotu rēķinu neatkarīgi no Klienta 
norādītā maksājuma mērķa. 

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

 
16. FAKTORINGA LĪGUMA TERMIŅA PAGARINĀŠANA UN IZBEIGŠANA 
 
16.1. Saskaņā ar savstarpēju vienošanos  SME Finance” un Klientam ir tiesības pagarināt vai izbeigt Faktoringa 

līguma termiņu. Izbeidzot Faktoringa līguma termiņu, „SME Finance” nav pienākuma izmaksāt nekādus 
Faktoringa avansus, kas vēl nav izmaksāti Klientam. Tādā gadījumā Puses veic darbības, lai nodrošinātu, 
ka ir saņemti visi līdzekļi saskaņā ar Rēķiniem, un Faktoringa līgums tiek atbilstīgi pabeigts. 

16.2. „SME Finance” ir tiesības vienpusēji izbeigt Faktoringa termiņu (tostarp Finansējumu ar faktoringu, 
finansējumu un šo Faktoringa līgumu), ja: 
16.2.1. Vēloties saņemt Faktoringa finansējumu, „SME Finance” iesniegtajā pieteikumā vai citos „SME 

Finance” iesniegtajos dokumentos, Klienta reģistrācijas dokumentos, finanšu pārskatos vai citos 
pārskatos, paziņojumos vai apliecinājumos, kas iesniegti „SME Finance” Faktoringa līguma 
darbības laikā, Klients ir sniedzis nepatiesu informāciju un nav iesniedzis Klientam zināmu 
informāciju, kas ir būtiski nozīmīga attiecībā uz Pircēja, Klienta vai „SME Finance” saistībām 
saistībā ar Faktoringa līgumu un Līgumu; 

16.2.2. Klients neizpilda savu pienākumu saskaņā ar Faktoringa līgumu pārņemt nodotu prasību saskaņā 
ar Klienta regresu vai neizpilda savas saistības kā galvotājs; 

16.2.3. Nodrošinājuma sniedzējs (galvotājs), kas sniedz galvojumu par Klienta saistībām saskaņā ar 
Faktoringa līgumu, tiek reorganizēts, kļūst maksātnespējīgs vai izbeidz sadarbību, un „SME 
Finance” un Klients nevienojas par papildu garantijām; 

16.2.4. Pēc atgādinājuma saņemšanas Klients neizpilda vai nepienācīgi izpilda uzņemtās saistības; 
16.2.5. Atklājas noteikti apstākļi, kas „SME Finance” skatījumā var izraisīt to, ka Klients nevar izpildīt 

saistības saskaņā ar Faktoringa līgumu (piem., ir būtiski pasliktinājies Klienta finanšu stāvoklis, vai 
ir norādes, ka tas var būt būtiski sliktāks nekā Klienta finanšu stāvoklis pirms Faktoringa līguma 
parakstīšanas, Klients ir pārkāpis cita Līguma, kas noslēgts starp „SME Finance” un Klientu, 
noteikumus, Klients nepilda finanšu saistības pret citām finanšu iestādēm, iestādes ir piemērojušas 
sankcijas attiecībā pret Klientu, atsevišķi Klienta aktīvi ir konfiscēti, un/vai līdzīgi apstākļi); 

16.2.6. Attiecībā uz Klientu ir ierosināts maksātnespējas vai restrukturizācijas process: tiesā ir iesniegts 
pieteikums par Klienta maksātnespējas vai restrukturizācijas procesa uzsākšanu, vai kreditoriem ir 
iesniegts priekšlikums par Klienta bankrota procesa ārpustiesas noregulējumu;  

16.2.7. Rodas citas izmaiņas saistībā ar Klientu un/vai Klienta darbībām, kas saskaņā ar „SME Finance” 
ieskatu var būtiski apgrūtināt Klienta saistību saskaņā ar Faktoringa līgumu izpildi. 

 
16.3. Vispārējo noteikumu 16.2. punktā norādīto notikumu gadījumā „SME Finance” informē Klientu par Faktoringa 

līguma izbeigšanu vēlākais 3 (trīs) darba dienu laikā. Ja Faktoringa līgumu izbeidz sakarā ar Vispārējo 
noteikumu 16.2. punktā norādītajiem apstākļiem, „SME Finance” ir tiesības pieprasīt Klientam samaksāt sodu 
10 (desmit) procentu apmērā no Faktoringa limita, kas ir spēkā Faktoringa līguma pārkāpuma brīdī. 

16.4. Ja Faktoringa līgumu izbeidz saskaņā ar Vispārējo noteikumu 16.2. punktu, Klients vēlākais 7 (septiņu) dienu 
laikā maksā „SME Finance”: 
16.4.1. Rēķinus, to Pirkuma cenu, ko nav samaksājis Pircējs; 
16.4.2. Neapmaksātos Procentus par Finansējumu ar faktoringu; 
16.4.3. Neapmaksāto Komisijas maksu par Finansējumu ar faktoringu; 
16.4.4. Izdevumus, kas radušies, nosūtot Pircējam rakstiskus atgādinājumus; 
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16.4.5. Maksājamos Nokavējuma procentus, kas jāmaksā līdz norēķina dienai, un visas citas maksas 
saskaņā ar Faktoringa līgumu. 

 
16.5. „SME Finance” sagatavo un iesniedz Klientam maksājuma pieprasījumu par Faktoringa līguma Vispārējo 

noteikumu 16.4. punktā norādītajām summām. Klienta saistības saskaņā ar Vispārējo noteikumu 16.4. 
punktu ir spēkā neatkarīgi no tā, vai Klients ir vai nav uzņēmies garantijas par Pircēju. 

16.6. Ja Klients nav pārņēmis saskaņā ar rēķiniem nodoto prasību paredzētajā termiņā, „SME Finance” sāk 
aprēķināt Nokavējuma procentus, kas norādīti Speciālajos noteikumos un nosacījumos, no nodošanas 
dienas. 

16.7. Faktoringa līgums izbeidzas, kad Puses izpilda savas saistības. 
16.8. Faktoringa līgumu var grozīt vai papildināt tikai ar Pušu rakstisku vienošanos, izņemot, ja ir grozīti Lietuvas 

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

16.9. Ja Klients izmanto mazāk nekā 50 (piecdesmit) procentus Faktoringa limita 30 (trīsdesmit) dienas pēc kārtas, 
„SME Finance” ir tiesības vienpusēji samazināt limitu līdz lielumam, ko Klients ir izlietojis pēdējo 30 
(trīsdesmit) dienu laikā. 

 
17. CITI NOTEIKUMI 
 
17.1. Noslēdzot, izpildot, grozot, pagarinot Faktoringa līgumu, Puses ievēro Latvijas Republikas normatīvos aktus. 
17.2. „SME Finance” un Klients apņemas pielikt visas pūles, lai atrisinātu visus strīdus un nesaskaņas Pušu starpā 

par Faktoringa līguma noslēgšanu, izpildi, grozījumiem vai pagarināšanu sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek 
panākta jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī Faktoringa līguma, kas skar to vai tā 
pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Rīgas šķīrējtiesā (Reģ.№ 40003756873), saskaņā 
ar šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā rakstveida procesā uz iesniegto dokumentu pamata, 
latviešu valodā vai strīdu atrisina Latvijas Republikas tiesā. Strīdi tiek risināti piemērojot Latvijas Republikas 
tiesību aktus.   

17.3. Visiem paziņojumiem Pusēm saistībā ar Faktoringa līgumu ir jābūt rakstveidā (vai e-pastā), un tie jānosūta 
uz Faktoringa līguma Speciālajos noteikumos un nosacījumos norādītajām Pušu adresēm vai adresi, ko 
viena Puse ir paziņojusi otrai Pusei. 

17.4. Pusēm ir jāinformē vienai otru par visām izmaiņām to juridiskajos rekvizītos vēlākais 2 (divu) darba dienu 
laikā. 

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

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

17.7. Puses vienojas, ka, rodoties Faktoringa līguma Vispārējo noteikumu 7.1. punktā paredzētajiem apstākļiem, 
Puses uzskata, ka Faktoringa līgums automātiski ir zaudējis spēku. Šādā gadījumā Klients atlīdzina  
„SME Finance”  par Klienta iesniegto dokumentu juridisko un ekonomisko analīzi un visus izdevumus, kas 
saistīti ar Faktoringa līguma noslēgšanu, kas ir vienādi ar 1 (vienu) procentu no Faktoringa līgumā paredzētā 
Faktoringa limita. „SME Finance” nosūta Klientam rēķinu, saskaņā ar kuru Klientam ir jāsamaksā attiecīgā 
summa 7 (septiņu) darba dienu laikā.  

 

18. VISPĀRĒJO NOTEIKUMU UN NOSACĪJUM IZMAIŅAS 
 
18.1. „SME Finance” ir tiesības vienpusēji mainīt Vispārējos noteikumus, informējot par to Klientu ar paziņojumu 

uz Klienta e-pasta adresi, kas norādīta Faktoringa līgumā, 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš. Ja 
Klients nepiekrīt izmaiņām Vispārējos noteikumos, Klientam ir tiesības izbeigt Faktoringa līgumu, paziņojot 
par to rakstveidā „SME Finance” pirms šādu izmaiņu stāšanās spēkā; līdz pēdējai šādas izbeigšanas dienai 
Klients apņemas izpildīt visas saistības attiecībā uz maksājumiem „SME Finance”, kas norādītas Vispārējo 
noteikumu 16.4. punktā. Ja Klients neizpilda šajā punktā norādītās saistības, Faktoringa līgumu uzskata par 
spēkā esošu un neizbeigtu saskaņā ar tādiem Vispārējiem noteikumiem, kas bija spēkā, kamēr stājās spēkā 
šajā punktā noteiktās izmaiņas. 

https://www.smefinance.lt/

