Forma 1.1
BENDROSIOS PLATFORMOS PROFITUS REIKALAVIMO TEISIŲ PERLEIDIMO
SĄLYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šios Bendrosios Platformos Profitus reikalavimo teisės perleidimo sąlygos (toliau – Sutartis)
numato Reikalavimo teisės perleidimo Platformos Antrinėje rinkoje tvarką ir sąlygas bei
Naudotojų, perleidžiančių ir (ar) perkančių Reikalavimo teises ir pareigas.

1.2. Naudodamasis Platformoje esančia Antrine rinka Naudotojas patvirtina, jog atidžiai perskaitė
ir susipažino su šia Sutartimi, visų Sutarties nuostatų turinys jam yra aiškus ir nieko
neįkalbėtas, neverčiamas ir kitais būdais nepaveiktas ją sudarė kaip teisiškai įpareigojantį
dokumentą.

1.3. Ši Sutartis sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo.
1.4. Šioje sutartyje vartojamos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes:
1.4.1. Antrinė rinka

Platformoje esantis funkcionalumas (sistema), kuria
naudodamasis Pardavėjas gali perleisti Pirkėjui turimas
Reikalavimo teises, kylančias iš Platformoje sudaryto
Finansavimo sandorio.

1.4.2. Naudotojo
sąskaita
1.4.3. Pardavėjas

Naudotojo asmeninė sąskaita iš kurios Pirkėjas sumoka,
o Pardavėjas gauna Reikalavimo teisių perleidimo kainą.
Naudotojas, kuris Platformos Antrinėje rinkoje teikia
Pasiūlymą parduoti turimą Reikalavimo teisę, kylančią iš
Platformoje sudaryto Finansavimo sandorio.

1.4.4. Pasiūlymas

Pardavėjo viešas siūlymas Platformos Antrinėje rinkoje
dėl Reikalavimo teisės perleidimo sutarties sudarymo.

1.4.5. Pirkėjas

Naudotojas, kuris Platformos Antrinėje rinkoje teikia
pasiūlymą nupirkti siūlomą parduoti Reikalavimo teisę.

1.4.6. Reikalavimo
teisė

Pardavėjo turima reikalavimo teisė (grąžinti Paskolą,
mokėti Palūkanas, delspinigius ir kitus susijusius
mokėjimus) Projekto savininko atžvilgiu, kylanti iš
atitinkamo Finansavimo sandorio.

1.4.7. Specialioji
dalis

Pirkėjui priėmus Pardavėjo Pasiūlymą sudaroma sutartis,
kurioje individualizuojama perleidžiama Reikalavimo

teisė,

perleidimo

kaina

bei

kuri

numato

kitas

Reikalavimo teisės perleidimo sąlygas.
1.4.8. Kitos Šioje Sutartyje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos
Bendrosiose platformos Profitus naudojimosi sąlygose (investuotojams) (toliau –
Naudojimosi sąlygos) ir ar kituose Platformos interneto svetainėje, esančioje
adresu www.profitus.lt, skelbiamuose dokumentuose bei tarp Profitus ir Naudotojo
sudarytuose susitarimuose, jei ši Sutartis nenustato kitaip.

2. SUTARTIES DALYKAS
2.1. Šia Sutartimi Pardavėjas perleidžia, o Pirkėjas priima Platformos Antrinėje rinkoje
parduodamą Reikalavimo teisę, t. y. teisę Finansavimo sandorio nustatytomis sąlygomis ir
tvarka iš Projekto savininko reikalauti sumokėti visus su Finansavimo sandoriu susijusius
mokėjimus, neįvykdytus iki Reikalavimo teisės perleidimo momento (įskaitant bet
neapsiribojant paskolos sumos, palūkanų, delspinigių ar netesybų mokėjimu) bei vykdyti visus
kitus su Finansavimo sandoriu susijusius įsipareigojimus.

2.2. Perleidžiama Reikalavimo teisė individualizuojama, taip pat kitos individualios šios Sutarties
sąlygos numatomos Specialiojoje dalyje.

2.3. Pagrindinė informacija, susijusi su perleidžiama Reikalavimo teise nurodoma Pardavėjo
Pasiūlyme.

2.4. Su Pardavėjo Pasiūlymu gali susipažinti tik registruoti Platformos Profitus vartotojai.
3. PASIŪLYMAS IR PASIŪLYMO PRIĖMIMO PATEIKIMAS
3.1. Norėdamas perleisti Reikalavimo teisę, Pardavėjas privalo savo Naudotojo paskyroje
pažymėti, Reikalavimo teisę, kurią nori perleisti, nurodyti perleidžiamos Reikalavimo teisės
kainą bei patvirtinti Pasiūlymą dėl Reikalavimo teisės perleidimo.
3.2. Pardavėjas Antrinėje rinkoje gali perleisti tik atskiras Reikalavimo teises, t. y. tuo atveju, jei
Pardavėjas į atitinkamą projektą yra investavęs daugiau nei vieną kartą, atskiros investicijos
nesumojamos, Pardavėjas kiekvieną Reikalavimo teisę gali perleisti Platformos savitarnoje
suformavęs atskirus Pasiūlymus. Pardavėjo perleidžiamos Reikalavimo teisės negali būti
skaidomos į mažesnes dalis.
3.3. Pardavėjas Antrinėje rinkoje gali perleisti tik tas Reikalavimo teises, kurių įvykdymas yra
užtikrintas papildomomis prievolės užtikrinimo priemonėmis.
3.4. Pardavėjo Pasiūlymas perleisti reikalavimo teisę yra laikomas viešu ir įpareigojančiu
Pasiūlyme nustatytomis sąlygomis perleisti Reikalavimo teisę.
3.5. Pirkėjas pasirenka norimą įsigyti Reikalavimo teisę iš Platformos Antrinėje rinkoje skelbiamų
Pasiūlymų ir patvirtina savo valią pirkti pasirinktą Reikalavimo teisę už Pardavėjo Pasiūlyme
nustatytą reikalavimo perleidimo kainą.

3.6. Pardavėjas turi teisę perleisti reikalavimo teisę už didesnę arba mažesnę kainą, nei
parduodamo reikalavimo dydis. Kiekvienas Pirkėjas turi sumokėti Pardavėjui už perleidžiamą
Reikalavimo teisę Pasiūlyme nustatytą kainą.
3.7. Profitus turi teisę nustatyti perleidžiamos Reikalavimo teisės kainos ribas, t. y. Profitus gali
numatyti maksimalų ir minimalų kainos intervalą, kurio apimtyje Naudotojas gali pasirinkti
kainą, už kurią nori perleisti jam priklausančias Reikalavimo teisės.
3.8. Pardavėjo Pasiūlymas Antrinėje rinkoje bus patalpintas ir pasiekiamas Platformos vartotojams
30 kalendorinių dienų nuo Pasiūlymo paskelbimo dienos. Pasibaigus Pardavėjo Pasiūlymo
galiojimo terminui, Pasiūlymas iš Platformos Antrinės rinkos bus atšauktas be atskiro
Pardavėjo nurodymo.
3.9. Pardavėjui gavus bet kokias sumas įsipareigojimams pagal parduodamą reikalavimą dengti,
Pasiūlymas Antrinėje rinkoje bus atšauktas ir vartotojams nepasiekiamas.
3.10. Pardavėjas bet kuriuo metu iki Pirkėjo Pasiūlymo priėmimo momento, turi teisę atšaukti savo
Pasiūlymą Platformos Antrinėje rinkoje.
3.11. Atšaukus Pardavėjo Pasiūlymą iš Platformos Antrinės rinkos šios Sutarties 3.8. - 3.9.
punktuose nustatyta tvarka, Pardavėjas atskiru pranešimus bus informuotas apie Pasiūlymo
atšaukimo faktą. Pardavėjas atšauktą Pasiūlymą bet kuriuo metu galės Platformos Naudotojo
savitarnoje suformuoti pakartotinai.
3.12. Pirkėjui patvirtinus Pardavėjo Pasiūlymą ir tinkamai apmokėjus Pasiūlyme nurodytą
reikalavimo teisės perleidimo kainą, Pasiūlymas kitiems Platformos vartotojams nebus
pasiekiamas.

4. REIKALAVIMO TEISĖS PERLEIDIMO SUTARTIES SUDARYMAS IR REIKALAVIMO
TEISĖS PERLEIDIMO MOMENTAS
4.1. Pardavėjui Antrinėje rinkoje paskelbus Pasiūlymą, o Pirkėjui priėmus Pasiūlymą, laikoma jog
buvo sudaryta Sutartis dėl reikalavimo teisės perleidimo. Reikalavimo teisių perleidimo
sutartis yra suformuojama Platformoje ir patalpinama vartotojo paskyros savitarnoje po
tinkamo Reikalavimo teisės perleidimo kainos apmokėjimo.

4.2. Sudarius šią Sutartį ir tinkamai sumokėjus Reikalavimo teisės perleidimo kainą yra laikoma,
kad Pirkėjui perleidžiama Reikalavimo teisė (Reikalavimo teisės perleidimo momentas).
Atitinkamai Pirkėjas, įsigijęs Reikalavimo teisę, tampa lygiaverte atitinkamo Finansavimo
sandorio šalimi ir įgyja visas teises ir pareigas, kurias turėjo Pardavėjas.

4.3. Reikalavimo teisės perleidimo metu Pirkėjui yra perleidžiamos ir visos kitos su Finansavimo
sandorio įvykdymo užtikrinimu susijusios Prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonės.

4.4. Tuo atveju, jei Pardavėjas pirminės investicijos į projektą atlikimo metu buvo pasinaudojęs
Profitus

rekomendavimo

programa

ar

kitais

specialiais/individualiais

pasiūlymais,

Reikalavimo teisės perleidimo metu Pirkėjui, kartu su Reikalavimo teise pereina visa iš

Profitus rekomendavimo programos ar kitų specialių/individualių pasiūlymų Pardavėjui tekusi
nauda.

5. REIKALAVIMO TEISĖS PERLEIDIMO KAINOS SUMOKĖJIMAS
5.1. Šios Sutarties sudarymo metu Pirkėjas iš savo asmeninės Naudotojo sąskaitos sumoka
Reikalavimo teisių perleidimo kainą.

5.2. Profitus ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo perleidžiamos Reikalavimo teisės kainos
apmokėjimo, siekdama užtikrinti Pirkėjo ir Pardavėjo asmens duomenų saugumą, atlieka
dvigubą duomenų patikrinimą, nuskaičiuoja Reikalavimo teisės perleidimo mokestį nuo
Pardavėjo gaunamos perleidžiamos Reikalavimo teisės kainos bei patikrina su Pirkėjo
mokėjimu susijusią informaciją ir patvirtina arba atmeta Reikalavimo teisės perleidimą.
Profitus patikrinus Pirkėjo mokėjimą ir patvirtinus Reikalavimo teisės perleidimą laikoma, jog
Reikalavimo teisių perleidimo kaina yra tinkamai sumokėta.

5.3. Tuo atveju, jei Profitus, patikrinusi su Pirkėjo mokėjimu susijusią informaciją Reikalavimo
teisės perleidimą atmeta, visos Pirkėjo sumokėtos lėšos gražinamos į Pirkėjo Naudotojo
sąskaitą ir laikoma, jog Reikalavimo perleidimo sutartis yra nesudaryta.

5.4. Pirkėjas Reikalavimo teisių perleidimo sutarties sudarymo metu savo asmeninėje Naudotojo
sąskaitoje turi turėti pakankamai lėšų tam, kad galėtų iškart sumokėti Reikalavimo teisės
įsigijimo kainą. Jeigu Pirkėjas Sutarties sudarymo metu negali iškart sumokėti Reikalavimo
teisės įsigijimo kainos Pardavėjui, Reikalavimo teisės perleidimas Pirkėjui neįvyksta ir ši
Sutartis be jokio atskiro pranešimo laikoma savaime pasibaigusia.

5.5. Pardavėjas taip pat įsipareigoja Sutarties sudarymo metu sumokėti Profitus Reikalavimo teisės
perleidimo mokestį, nustatytą Profitus patvirtintuose Paslaugų įkainiuose. Su šio mokesčio
dydžiu ir apskaičiavimo tvarka galima susipažinti Platformoje skelbiamuose Paslaugų
įkainiuose. Šį mokestį Pardavėjas turi sumokėti Profitus Sutarties sudarymo momentu. Profitus
šį mokestį nuskaito nuo Pardavėjo gaunamos perleidžiamos Reikalavimo teisės kainos.
Aiškumo dėlei nurodoma, jog į Pardavėjui priklausančią Naudotojo sąskaitą pervedamas
perleidžiamos Reikalavimo teisės kainos ir Reikalavimo teisės perleidimo mokesčio
skirtumas.

6. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS
6.1. Pardavėjas pareiškia ir garantuoja, kad:
6.1.1. Sutarties sudarymo dieną Pardavėjas yra Reikalavimo teisės savininkas;
6.1.2. Reikalavimo teisė nėra perleista jokiems tretiesiems asmenims, įkeista ar kitaip
suvaržytas disponavimas;
6.1.3. Pirkėjo tapatybė sudarant Reikalavimo teisių perleidimo sandorį esminės reikšmės neturi
ir sandorio sudarymo metu Pirkėjo asmens duomenys jam nebus atskleidžiami.

Pardavėjas supranta, jog informacija apie Pirkėjo tapatybė bus žinoma tik Platformos
valdytojui.

6.2. Pirkėjas pareiškia ir garantuoja, kad:
6.2.1. Sutarties sudarymo momentu buvo išsamiai susipažinęs su Pasiūlymu ir visa joje pateikta
informacija apie įsigyjamą Reikalavimo teisę;
6.2.2. jis savarankiškai prisiima visą su įsigyjama Reikalavimo teise susijusią riziką, be kita ko,
riziką, kad Projekto savininkas pagal įsigyjamą Reikalavimo teisę gali nevykdyti ir (ar)
netinkamai vykdyti savo įsipareigojimus;
6.2.3. Supranta, jog Patvirtinęs Pardavėjo Pasiūlymą ir apmokėjęs Pasiūlyme nurodytą
reikalavimo teisės kainą negalės atšaukti savo sprendimo;
6.2.4. Pardavėjo tapatybė sudarant Reikalavimo teisių perleidimo sandorį esminės reikšmės
neturi ir sandorio sudarymo metu Pardavėjo asmens duomenys jam nebus atskleidžiami.
Pirkėjas supranta, jog informacija apie Pardavėjo tapatybę bus žinoma tik Platformos
valdytojui;
6.2.5. Supranta, jog Projekto savininkas gali prievolę įvykdyti nesuėjus visam prievolės pagal
Reikalavimo teisę įvykdymo terminui, ir supranta, dėl to gali sumažėti bendra gaunama
palūkanų suma;
6.2.6. Supranta, jog Finansavimo sandorio užtikrinimo priemonės gali keistis ar skirtis nuo
nurodytų Pardavėjo Pasiūlyme;

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7.1. Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.2. Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, yra sprendžiami tarpusavio derybų būdu.
Nepasiekus susitarimo, nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

