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“UAB SME FINANCE” GRUPAS UZŅĒMUMU VISPĀRĒJIE PARĀDA APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI 
FAKTORINGA LĪGUMIEM 

Spēkā no 2022. gada 26. septembra. 
 
Šos “SME Finance”, UAB (uzņēmuma reģistrācijas numurs 304254910, juridiskā adrese Antano Tumėno iela 4, LT–
01109 Viļņa, Lietuvas Republika, reģistrēts Lietuvas Republikas Juridisko personu reģistrā), “SME Loans”, UAB 
(uzņēmuma reģistrācijas numurs 305484387, juridiskā adrese Antano Tumėno iela 4, LT–01109 Viļņa, Lietuvas 
Republika, reģistrēts Lietuvas Republikas Juridisko personu reģistrā), “SME Credit”, UAB (uzņēmuma reģistrācijas 
numurs 304940973, juridiskā adrese Antano Tumėno iela 4, LT–01109 Viļņa, Lietuvas Republika, reģistrēts Lietuvas 
Republikas Juridisko personu reģistrā) “SME Capital”, UAB (uzņēmuma reģistrācijas numurs 304703440, juridiskā 
adrese Antano Tumėno iela 4, LT–01109 Viļņa, Lietuvas Republika, reģistrēts Lietuvas Republikas Juridisko personu 
reģistrā), „SME Capital 2”, UAB (uzņēmuma reģistrācijas numurs 305209590, juridiskā adrese 
Antano Tumėno iela 4, LT–01109 Viļņa, Lietuvas Republika, reģistrēts Lietuvas Republikas Juridisko personu 
reģistrā) “SME Capital 3”, UAB (uzņēmuma reģistrācijas numurs 305228886, juridiskā adrese Antano Tumėno iela 4, 
LT–01109 Viļņa, Lietuvas Republika, reģistrēts Lietuvas Republikas Juridisko personu reģistrā), turpmāk – Grupas 
uzņēmumi, Parāda apdrošināšanas noteikumus Faktoringa līgumiem (turpmāk – NA noteikumi) piemēro tiem 
Faktoringa līgumiem, kas ir noslēgti ar Klientiem, kuros Puses ir vienojušās par piemērojamu Parāda apdrošināšanu 
(saskaņā ar Finansētāja politiku). Ja šie NA noteikumi ir piemērojami, tad tie ir katra Faktoringa līguma neatņemama 
sastāvdaļa. Finansētājs un Klients kopā tiek saukti Puses, un katrs atsevišķi saukts Puse. 

 
1. SKAIDROJUMS 
 
1.1. Šie NA noteikumi ir piemērojami, ja Puses ir vienojušās par Parāda apdrošināšanas piemērošanu Faktoringa 

līgumā. 
1.2. Faktoringa līgumā un šajos NA noteikumos definētie jēdzieni turpmāk jāraksta ar lielo sākumburtu un jālieto 

norādītajā nozīmē, ja vien no konteksta neizriet citādāka interpretācija. 
1.3. Atkarībā no konteksta šajos NA noteikumos lietotos jēdzienus var lietot daudzskaitlī un otrādi. 
1.4. Šo NA noteikumu sadaļu un punktu nosaukumi paredzēti NA noteikumu ērtākai lietošanai, un tos nedrīkst 

izmantot Faktoringa līguma vai šo NA noteikumu interpretācijai. 
 

2. PARĀDA APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI 
 

2.1. Parāda apdrošināšanas apdrošinātāju (turpmāk – Apdrošinātāju) vienpusēji izvēlas Finansētājs. Saskaņā 
ar Finansētāja vienpusēju lēmumu pēc Klienta pieprasījuma Klientam var tikt izsniegta katra Apdrošinātāja 
pilns prasību un nosacījumu komplekts. Finansētājs ir jebkuras šādas Parāda apdrošināšanas polises 
patiesais un galīgais īpašnieks un patur tiesības cenzēt piemērojamos Parāda apdrošināšanas noteikumus, 
lai garantētu jebkuras komerciāli jutīgas Finansētāja informācijas drošību. 

2.2. Ja Faktoringa līguma Speciālajos noteikumos un nosacījumos ir noteikta Parāda apdrošināšanas 
piemērošana, tad Faktoringa līguma darbības laikā Pircēja parādsaistības (parādu) par pārdotajām precēm 
un sniegtajiem pakalpojumiem, ko nodod Finansētājam (bez regresa), apdrošina (saskaņā ar Finansētāja 
iegādāto apdrošināšanas polisi) pret Parāda risku, kas rodas Pircēja maksātnespējas vai ilgstošas saistību 
neizpildes dēļ. 

2.3. Apdrošinātāja noteikumi un Parāda apdrošināšanas atlīdzība ir piemērojama tikai Pircēja parādsaistībām 
(parādam), kas ir nodotas Finansētājam. Apdrošinātajā daļā ir iekļauti līdz 90 (deviņdesmit) procentiem 
Pircēja parādsaistību (parāda), kas ir nodotas Finansētājam. Jebkurā gadījumā Klients ir atbildīgs 
Finansētājam par nodoto prasījuma tiesību daļu, uz kuru neattiecas apdrošināšanas segums un/vai par kuru 
apdrošināšanas atlīdzība nav izmaksāta (Klienta atbildība).  

2.4. Parāda apdrošināšanas atlīdzību piemēro Pircēja parādsaistībām (parādam), ko ir nodevis Klients, ja: 
 
2.4.1. Pircējs veic darbību apdrošināto valstu teritorijā, un preces vai pakalpojumi ir nodoti Pircējam 

apdrošināšanas atlīdzības darbības laikā.  
2.4.2. Tiek ievēroti gala samaksas termiņi. 
2.4.3. Prasījuma tiesības, kas izriet no Rēķina, ir nodotas Finansētājam ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu 

laikā pirms sākotnējā datuma, kurā Pircējam ir jāsamaksā parādsaistības saskaņā ar Līgumu. 
2.4.4. Īpašumtiesību saglabāšana uz atbilstoši līgumam starp Klientu un Pircēju piegādātajām precēm ir 

piemērota par labu Klientam līdz preču piegādei, ja Pircēji ir Vācijā, Nīderlandē un Beļģijā. 
2.4.5. Tiek ievēroti Faktoringa līguma un Parāda apdrošināšanas nosacījumi. 
2.4.6. Konkrētais Rēķins, attiecībā uz kuru ir radušās parādsaistības, ir izrakstīts ne vēlāk kā 30 

(trīsdesmit) kalendārās dienas pēc tam, kad Līgumā noteiktās preces un pakalpojumus pilnībā ir 
piegādāti un/vai sniegti. 

 



 

2 
 

2.5. Parāda apdrošināšanas atlīdzība ir piemērojama uz jebkuru Pircēja nemaksāšanas gadījumu 
Maksātnespējas vai Ilgstošas neizpildes gadījumā. 

2.6. Apdrošināšanas atlīdzība nav piemērojama: 
 
2.6.1. Ja Pircējs ir (a) fiziska persona; (b) ar Klientu saistīta juridiska persona; (c) publisko iepirkumu 

pasūtītājs; (d) cik Klientam zināms, ir maksātnespējīgs ar piegādes dienu. 
2.6.2. Nodotajām parādsaistībām: (a) kas izriet no Līgumiem, kas ir apmaksājami pirms piegādes; 

(b) summām, kas ir mazākas par 1000 (viens tūkstotis) eiro, vai citai apdrošināšanas noteikumos 
un nosacījumos norādītai summai; (c) ja Klients neievēro kādu Līguma vai Faktoringa līguma 
noteikumu (un/vai šos NA noteikumus); (d) ja parādu nevar nodot saskaņā ar Parāda 
apdrošināšanas noteikumiem; (e) ja uz parādu ir attiecināmas trešajām personām piešķirtas 
tiesības (tostarp izpildes nodrošinājuma līdzekļi); (f) parādi ir radušies kā nokavējuma procenti vai 
līgumsods/zaudējumi. 

2.6.3. Nodotajām parādsaistībām (parādu), kas izriet no piegādēm, ko Pircējam (a) veicis Klients pēc 
paziņojuma, ka apdrošināšanas segums nav piemērojams; (b) veicis Klients Pircējam, kurš nepilda 
savas saistības, ir nonācis grūtībās, vai Pircējam, kurš, iespējams, nespēs samaksāt parādu; 
(c) kas tika veiktas, pārkāpjot spēkā esošos tiesību aktus vai Līguma noteikumus un nosacījumus. 

2.6.4. Nodotajām parādsaistībām (parādu), kas tiek apstrīdētas. 
2.6.5. Jebkādiem zaudējumiem, kas ir radušies valūtas maiņas kursu likmju svārstību dēļ. 
2.6.6. Apdrošināšanas atlīdzība nav piemērojama jebkādam maksājumam, kas ir radies (a) politisku 

izmaiņu dēļ, (b) dabas katastrofu dēļ, (c) ar kodolenerģiju saistītu notikumu dēļ, (d) karu dēļ, 
(e) likumdevēju vai administratīvo iestāžu darbības vai attiecīgi piemēroto pasākumu dēļ. 

2.6.7. Citos gadījumos, kas ir norādīti konkrētajā Apdrošinātāja polisē. 
 
2.7. Parāda apdrošināšanas atlīdzību piemēro saskaņā ar citiem Vispārējiem noteikumiem un nosacījumiem, 

ieskaitot Speciālos noteikumus un nosacījumus, par kuriem Puses vienojušās rakstveidā, un konkrēto 
Finansētāja esošo apdrošināšanas polisi. 

2.8. Visiem gadījumiem ir jāatbilst NA noteikumiem, piemērojamajai apdrošināšanas polisei un nosacījumiem, 
kuriem ir prioritāte pār Faktoringa līguma noteikumiem un nosacījumiem. 

2.9. Ja Apdrošinātājs atsakās samaksāt apdrošināšanas atlīdzību vai tās daļu tādu apstākļu dēļ, kas ir ārpus 
Finansētāja kontroles, vai gadījumā, ja pastāv neapdrošināta Pircēja parādsaistību (parāda) daļa, kas ir 
nodota Finansētājam, tad Klients apņemas izpildīt Rēķinos noteiktās saistības, kuras Pircējs nav izpildījis (ir 
izpildījis nepienācīgi), un samaksāt Finansētājam Rēķinos noteiktās nesamaksātās summas 3 (trīs) darba 
dienu laikā no Finansētāja pieprasījuma. Klients visos gadījumos uzņemas atbildību par pašrisku un 
jebkādiem Finansētāja zaudējumiem, uz ko netiek piemērota Parāda apdrošināšanas atlīdzība. Šis 
noteikums neietekmē Klienta Atbildības piemērošanu. Šis noteikums ir spēkā neatkarīgi no tā, vai Puses ir 
vai nav Faktoringa līgumā vienojušās par Klienta regresa tiesību piemērošanu. 

2.10. Klientam ir tiesības segt Finansētājam jebkuru Pircēja parādsaistību summu pirms Finansētājs iesniedz 
Apdrošinātājam apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu par Pircēja nesamaksātajām parādsaistībām. Klients 
apliecina, ka šādā veidā, sedzot Pircēja parādsaistības, Klients negūst nekādas tiesības uz jebkādu 
apdrošināšanas atlīdzību vai citiem no Apdrošinātāja saņemtiem maksājumiem.  

2.11. Lai novērstu šaubas, Klients vienpusēji uzņemas atbildību par to, ka katrā Rēķinā ir ievēroti piemērojamie 
NA noteikumi un Finansētāja esošās attiecīgās apdrošināšanas polises noteikumi. 

 
3. VISPĀRĒJO NOTEIKUMU UN NOSACĪJUMU IZMAIŅAS 
 
3.1. Finansētājam ir tiesības vienpusēji grozīt šos NA noteikumus, par to paziņojot Klientam uz Faktoringa līgumā 

norādīto Klienta e-pasta adresi 30 (trīsdesmit) dienas pirms šādu izmaiņu veikšanas. Ja Klients nepiekrīt NA 
noteikumu izmaiņām, Klientam ir tiesības izbeigt Faktoringa līgumu atbilstoši Faktoringa līguma noteikumos 
un nosacījumos norādītajam. 


