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Prašome, atkreipti dėmesį, kad šioje draudimo sutartyje:
1.

sąvokos paryškintu šriftu yra paaiškintos šiose draudimo taisyklėse;

2.

sąvokos pasvirusiu šriftu ir jų reikšmės yra nurodytos draudimo liudijime (polise).
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1. KREDITO DRAUDIMO APSAUGA
1.1. Draudimo objektas bei draudimo apsaugos įsigaliojimas
Remdamiesi šia sutartimi, skolininko bankroto arba skolininko įsipareigojimų
nevykdymo atveju Mes privalėsime išmokėti Jums draudimo išmoką, jeigu Jums
nebus sumokėta už skolas, Jūsų nupirktas pagal faktoringo sutartį sudarytą tarp Jūsų
ir Jūsų kliento ir atsiradusias pagal pardavimų sutartis su sąlyga, kad šios skolos
atsirado per draudimo laikotarpį.
1.1.1. Mūsų teikiama draudimo apsauga įsigalios nuo Jūsų kliento atlikto prekių
pristatymo, išsiuntimo ar paslaugų suteikimo, su sąlyga, kad:
a)

Jūs nupirkote skolas per maksimalų pirkimo terminą ir atitinkamos sąskaitos
skolininkui buvo išsiųstos per maksimalų sąskaitos išrašymo terminą;

b)

nupirktos skolos apmokėjimo terminas yra ne ilgesnis nei maksimalus
atidėto mokėjimo terminas;

c)

šiam skolininkui buvo suteiktas kredito limitas.

1.1.2. Ši sutartis yra sudaryta remiantis Jūsų prašymu pateiktu pagal Mūsų nustatytą
forma.
1.2. Nedraudiminiai įvykiai
1.2.1.

Šia draudimo sutartimi nėra apdraustos skolos pagal pardavimų sutartis,

kurias Jūsų klientas sudaro su:
a) fiziniais asmenimis;
b) susijusiomis įmonėmis.
1.2.2.

Šia draudimo sutartimi nėra apdraustos skolos pagal pardavimų sutartis,

pagal kurias turi būti sumokėta:
a) iki prekių pristatymo Jūsų kliento valstybėje ar iki prekių išsiuntimo į
užsienio valstybes;
b) pagal

neatšaukiamą

akredityvą,

patvirtintą

Jūsų

kliento

valstybėje

registruoto banko.
1.2.3.

Draudimo sutartimi nedraudžiami nuostoliai:

a) viršijantys kredito limitą;
b) jei Jūs ar Jūsų klientas nesilaikė sąlygų taikomų kredito limitui;
c) susiję su skolomis kilusiomis dėl prekių pristatymo, išsiuntimo arba
paslaugų suteikimo atliktų po to, kai Mes atsisakėme suteikti kredito limitą
arba jį atšaukėme;

d) susiję su skolomis kilusiomis dėl prekių pristatymo, išsiuntimo arba
paslaugų suteikimo:


skolininkui, apie kurį buvo pateikta arba turėjo būti pateikta nepalanki
informacija arba pranešimas apie uždelstą skolą;



nemokiam pirkėjui, ir Jums ar Jūsų klientui tai buvo žinoma.

e) atsiradę dėl to, kad Jūs, Jūsų klientas ar bet kuris Jūsų ar Jūsų kliento
vardu veikiantis asmuo nevykdė Jūsų kliento įsipareigojimų numatytų
pardavimo sutarties sąlygose arba kylančių dėl to, kad Jūs nesate teisėtas
skolos savininkas arba dėl to, kad skola yra ribojama prievolių užtikrinimo
priemonėmis ar trečiųjų šalių teisėmis;
f)

pardavimų, apmokant gavus dokumentus, atveju, - kai nuostoliai
atsiranda praradus prekių kontrolę dėl to, kad Jūsų klientas nesilaikė bet
kurios taikytinos teisės nuostatų ar papročių;

g) susiję su skolomis kilusiomis dėl prekių pristatymo, išsiuntimo arba
paslaugų teikimo neturint reikiamos licencijos arba kitaip pažeidžiant bet
kokius taikytinus teisės aktus ar taisykles;
h) kurių tiesioginė arba netiesioginė atsiradimo priežastis yra:
 branduolinis sprogimas arba užteršimas, nepriklausomai nuo jo kilmės;
 karas, nepriklausomai nuo to, ar jis paskelbtas, ar ne, tarp dviejų arba
daugiau iš šių šalių: Prancūzijos – Kinijos Liaudies Respublikos – Rusijos
Federacijos - Jungtinės Karalystės – Jungtinių Amerikos Valstijų.
i)

patirti delspinigių, palūkanų, kaip sankcijų už piniginių prievolių neįvykdymą
laiku, o taip pat baudų ar kompensacijų forma arba susiję su skolomis pagal
nuomos sutartis, lizingo sutartis, bet kokios rūšies brokerines sutartis
(komisiniai), įsipareigojimus muitinei, valiutos keitimo skirtumus, licencijų
sutartis, teisinius kaštus ar kitus į sąskaitą neįtrauktus kaštus, ypač
sandėliavimo arba gamybos kaštus;

j)

susiję su skolomis kilusiomis iš pardavimo sutarčių sudarytų su viešaisiais
pirkėjais ir vietos valdžios institucijomis,

atsiradę dėl Jūsų šalies

vyriausybės, Jūsų skolininko šalies vyriausybės priimtų sprendimų, ar kitos
šalies ir kitų teisinių priemonių trukdančių vykdyti pardavimų sutarties
sąlygas ar sumokėti skolas.

2. RIZIKOS VALDYMAS
2.1. Bendrieji principai
2.1.1. Jūsų klientas privalo imtis visų reikiamų atsargumo priemonių suteikdamas
kreditą savo skolininkui tiek nustatydamas sumą, tiek atidėto mokėjimo terminą ir
privalo valdyti visą verslą, kuris yra apdraustas šia draudimo sutartimi, su ne
mažesniu rūpestingumu ir apdairumu, kurio būtų galima pagrįstai iš Jūsų kliento
tikėtis, jeigu jis nebūtų apdraustas. Jūs ir Jūsų klientas taip pat privalote imtis visų
prieinamų protingų priemonių tam, kad išsaugotumėte savo ar savo kliento teises
skolininkų ir trečiųjų asmenų atžvilgiu.
Tam, kad sumažintume nuostolio riziką, Mes taip pat turime teisę, bet nesame
įpareigoti, sudaryti susitarimus siekiant apsaugoti Jums nesumokėtas skolas.
2.1.2. Jūs ar Jūsų klientas įsipareigojate prisiimti bet kurią rizikos dalį, kurios Mes
neapdraudžiame, jeigu nesusitariama kitaip raštu.
2.2. Atidėto mokėjimo terminas
2.2.1. Pradinis atidėto mokėjimo terminas, Jūsų kliento suteiktas jo skolininkams,
negali viršyti maksimalaus atidėto mokėjimo termino.
Jūsų klientas gali pratęsti atidėto mokėjimo terminą su sąlyga, kad bendras

2.2.2.

atidėto mokėjimo terminas neviršys maksimalaus atidėto mokėjimo termino.
2.2.3. Prieš Jūsų klientui nukeliant skolos apmokėjimo datą, Jūs privalote gauti
Mūsų sutikimą:
a) jeigu nukėlus skolos apmokėjimo datą, ji viršytų maksimalų atidėto
mokėjimo terminą;
b) jei šiam skolininkui Mes esame atšaukę kredito limitą;
c) jeigu buvo arba turėjo būti pateiktas pranešimas apie šio skolininko
uždelstą skolą.
2.3. Pranešimai apie nepalankią informaciją arba apie uždelstą skolą
Jūs nedelsiant privalote Mus informuoti raštu arba elektronine forma, jei tokia yra
sutarta:
a) kai tik sužinote kokią nors nepalankią informaciją apie skolininką, ir šiuo
atveju Jūs užsitikrinsite, kad Jūsų klientas, pateiks Jums tokią informaciją,
kai tik ją sužinos;
b) kai tik gaunate informacijos, rodančios, kad skolininkas tapo arba taps
nemokus, ir šiuo atveju Jūs užsitikrinsite, kad Jūsų klientas, pateiks Jums
tokią informaciją, kai tik ją sužinos;

c) apie visas uždelstas skolas, kurios yra neapmokėtos iki pranešimo apie
uždelstą

skolą

pateikimo

termino.

Pardavimų,

apmokant

gavus

dokumentus, atveju, Jūs turite atsiųsti Mums pranešimą apie uždelstą
skolą per 30 dienų po to, kai dokumentai ir prekės pasiekia pristatymo vietą;
d) nedelsiant apie visas sumas, kurias gavote Jūs ar Jūsų klientas po to, kai
pranešėte Mums apie uždelstą skolą.
2.4. Veiksmai uždelstos skolos atveju
2.4.1. Uždelstos skolos atveju Jūs privalote imtis visų priemonių, kurios Jūsų, Jūsų
kliento arba Mūsų manymu yra reikalingos tam, kad nuostolių būtų išvengta arba
jie būtų sumažinti. Jūs ir Jūsų klientas privalote rūpestingai ir laiku įgyvendinti visas
turimas teises, įskaitant teisę susigrąžinti prekes, saugoti ir ginti savo, Jūsų kliento ir
Mūsų teises į skolą.
2.4.2. Esant uždelstai skolai arba anksčiau, jei tai nustatyta teisės aktais, ir
skolininko valstybėje reikalaujama forma Jūs informuosite skolininką, kad Jūs
esate teisėtas skolos savininkas ne vėliau nei pranešimo apie uždelstą skolą
dieną.
3. DRAUDIMO IŠMOKOS MOKĖJIMAS
3.1. Išmokos dydis
Mes išmokėsime apdraustą procentinę grynosios skolos dalį, arba, tuo atveju, kai
grynoji skola viršija kredito limitą, kredito limito dalį.
3.2. Išmokos mokėjimo sąlygos
Draudimo išmoka gali būti mokama tik, jeigu Jūs tinkamai vykdėte šios sutarties
sąlygas ir pateikėte Mums visus rašytinius skolos, skolos pirkimo bei prievolių
užtikrinimo priemonių (jei tokios buvo) įrodymus, o jei skolininkas yra nemokus ir jo nemokumo įrodymus.
3.3. Subrogacija
Mums subrogacijos pagrindais pereis visos Jūsų teisės į pagrindinę apdraustąją
skolos dalį, palūkanas (delspinigius), o taip pat ir į prievolių užtikrinimo
priemones. Jūs pateiksite Mums visus dokumentus ir perleisite Mums visas teises,
kurių Mes pareikalausime tam, kad galėtume efektyviai įgyvendinti subrogacijos teisę
bei atliksite visus reikiamus perdavimo ar perleidimo Mūsų naudai veiksmus.
Subrogacija neatleidžia Jūsų nuo įsipareigojimo imtis visų priemonių reikalingų
skolai išieškoti bei vykdyti Mūsų nurodymus.

3.4. Ginčijamos skolos
3.4.1. Kilus ginčui dėl skolos, draudimo išmokos mokėjimas yra sustabdomas iki
ginčas arbitražo arba abiem šalims privalomu galutiniu teismo sprendimu, kuris gali
būti įgyvendintas skolininko šalyje, bus išspręstas Jūsų kliento ar Jūsų naudai.
3.4.2. Jei ginčas kilo tarp Jūsų ir Jūsų kliento, draudimo apsauga bus sustabdyta iki
ginčas arbitražo arba galutiniu teismo sprendimu, kuris gali būti įgyvendintas
kliento šalyje, bus išspręstas Jūsų naudai.
3.5. Draudimo išmokos grąžinimas
Mes turime teisę reikalauti, kad išmokėta draudimo išmoka būtų grąžinta Mums,
jeigu paaiškėja, kad draudimo išmoka pagal draudimo sutarties sąlygas neturėjo būti
išmokėta ir, jei skolininko nemokumo atveju yra nustatoma, kad skola nepriklausė
skolų, mokėtinų nemokumo atveju, kategorijai.
3.6. Draudimo suma
Bendra draudimo išmokų suma, susijusi su skolomis, atsiradusiomis dėl rizikų per
vieną draudimo laikotarpį, neviršys draudimo sumos.
3.7. Embargai
Mūsų draudimo apsauga gali būti netaikoma, o mes neprivalėsime mokėti išmokos
pagal jokius reikalavimus, jeigu dėl tokios draudimo apsaugos suteikimo ir (arba)
draudimo išmokos sumokėjimo pagal reikalavimą mums arba mūsų grupės nariams
būtų taikomos kokios nors sankcijos arba baudos (įskaitant ekstrateritorines
sankcijas), skiriamos dėl Jungtinių Tautų nutarimų arba prekybos ar ekonominių
sankcijų, Europos Sąjungos ar kitos Valstybės įstatymų ar reglamentų, arba su jais
susijusios, neatsižvelgiant į tai, ar tokios sankcijos egzistavo sutarties galiojimo
pradžioje, ar buvo įvestos sutarties galiojimo laikotarpiu.
4. TEISIŲ PAGAL DRAUDIMO SUTARTĮ PERLEIDIMAS – SKOLOS PERLEIDIMAS
4.1. Jūs turite teisę perleisti savo teises į draudimo išmoką trečiajam asmeniui (naudos
gavėjui) tik gavę išankstinį raštišką Mūsų sutikimą. Teisių perleidimas trečiajam
asmeniui neturi jokios įtakos Jūsų įsipareigojimams pagal šią draudimo sutartį. Naudos
gavėjas neįgys daugiau teisių į išmoką nei turite Jūs, o Mūsų teisės pagal šią draudimo
sutartį bus realizuojamos nepriklausomai nuo teisių perleidimo.
Jūs turite teisę perleisti teises į skolą finansų įstaigai veikiančiai kaip naudos gavėjas,
su sąlyga, kad Jūs šiai finansų įstaigai savo teises į draudimo išmoką perleidote
aukščiau aprašyta tvarka.

4.2. Mes turime teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal draudimo sutartį kitam ar
kitiems draudikams Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo nustatyta tvarka. Jeigu
Jūs, nesutikdamas su šiuo perleidimu kitam ar kitiems draudikams, per įstatyme
nustatytą laikotarpį nutraukiate draudimo sutartį, tai Jums grąžinama Jūsų sumokėtos
draudimo įmokos dalis už likusį draudimo sutarties galiojimo laiką.
5. MOKĖJIMAI
Jūs privalote sumokėti visas šioje draudimo sutartyje numatytas sumas, draudimo
sutartyje nustatytais terminais ir neturite teisės jų įskaityti į mokėjimus, kuriuos Mes, Jūsų
manymu, Jums esame skolingi, net ir tuo atveju, kai Mes pripažįstame, kad draudimo
išmoka yra mokėtina.
Vien tik draudimo įmokų mokėjimo faktas nesukuria Mums prievolės mokėti draudimo
išmoką, nes bet kokiu atveju draudimo išmokos mokėjimui yra taikomos šioje draudimo
sutartyje numatytos sąlygos.
6. VALIUTA
Jeigu sąskaitos yra išrašomos ne draudimo liudijime (polise) nurodyta valiuta, sumos
bus konvertuojamos į draudimo sutarties valiutą tokia tvarka:


grynosios skolos apskaičiavimui:

pagal paskutinę mėnesio, kurį išrašyta atitinkama sąskaita, darbo dieną galiojantį
valiutos kursą. Visi mokėjimai, gauti pagal tą sąskaitą, bus konvertuojami taikant tą patį
kursą.


sumoms, išieškotoms po draudimo išmokos išmokėjimo:

pagal valiutos kursą tos dienos, kurią Jūs, Jūsų klientas arba Mes išieškojome tokias
sumas, arba, jei tokio kurso nėra, pagal dienos valiutos kursą, nurodytą banko kredito
avizoje.
7. INFORMAVIMAS APIE PASIKEITIMUS
Jūs įsipareigojate per 10 dienų Mums pranešti apie informacijos, pateiktos prašyme
draudimo sutarčiai sudaryti, ypatingai informacijos apie Jūsų veiklos pobūdį, apimtį arba
teisinį statusą, pasikeitimą.
Jūsų įmonei tapus nemokia arba nutraukus veiklą, Mes turime teisę nedelsiant nutraukti
šią sutartį.

8. TEISĖ TIKRINTI
Jūs, pateiksite Mums visus dokumentus ir/ar jų patvirtintas kopijas, susijusius su
pardavimų sutartimis ar faktoringo sutartimis Jūsų sudarytomis su Jūsų klientais ir
leisite Mums įgyvendinti teisę tikrinti arba užtikrinsite, kad Mes galėtume įgyvendinti savo
teisę tikrinti pas Jūsų klientus, tam kad galėtume atlikti bet kokį patikrinimą įskaitant
patikrinimą, kurio tikslas yra nustatyti, ar Jūs ir Jūsų klientas tinkamai vykdėte savo
įsipareigojimus pagal šią draudimo sutartį ir/ar pateikėte visas reikalingas išsamias,
tikslias ir teisingas ataskaitas.
9. DRAUDIMO SUTARTIES SĄLYGŲ VYKDYMAS
9.1. Jums nesumokėjus visos draudimo įmokos ar jos dalies per 15 dienų nuo Mūsų
registruoto priminimo gavimo dienos, draudimo apsauga visoms skoloms bus
sustabdyta. Draudimo apsaugos sustabdymo laikotarpiu Mes turime teisę nutraukti
draudimo sutartį. Jei Mes šios sutarties nenutrauksime, draudimo apsauga bus
atnaujinta Jums sumokėjus visą ar dalį draudimo įmokos bei priskaičiuotus
delspinigius ir kitas išlaidas.
9.2. Mes turime teisę nutraukti šią sutartį, atsisakyti mokėti draudimo išmoką ir reikalauti
išmokėtos draudimo išmokos grąžinimo, jei bet kokia Jūsų Mums pateikta informacija
– ypatingai informacija, nurodyta prašyme šiai draudimo sutarčiai sudaryti, prašyme
dėl kredito limito arba informacija, pateikta atsiradus nuostoliams – buvo klaidinga ar
neišsami ir ši informacija turėjo įtakos draudimo sutarties sudarymui, kredito limitų
suteikimui ar Mūsų sprendimui dėl draudimo išmokos.
9.3. Bet kokių kitų nei aukščiau išvardintų Jūsų įsipareigojimų pagal šią sutartį pažeidimo
atveju, Jūs prarandate teisę į draudimo apsaugą toms skoloms, o tuo atveju, jei
draudimo išmoka dėl šių skolų jau yra išmokėta, Jūs privalote šią išmoką grąžinti.
9.4. Jei dėl šioje sutartyje numatytų sąlygų nevykdymo yra sustabdoma draudimo
apsauga arba nutraukiama ši sutartis, sumokėtos draudimo įmokos nėra grąžinamos,
o Jūs privalote nedelsiant Mums sumokėti visas šioje sutartyje numatytas draudimo
įmokas.
10. INFORMACIJOS APSAUGA
10.1. Duomenys (įskaitant asmens duomenis), kuriuos Jūs pateikėte sudarydami šią
sutartį, bus naudojami Jūsų draudimo sutarties administravimui, Mūsų draudimo
veiklos reikmėms ir, reikalui esant,

kreditingumo vertinimui, kreditų valdymui ir

finansavimui.

šie

Tais

pačiais

tikslais

duomenys

gali

būti

perduoti

Mūsų

perdraudikams, Coface, Coface filialams ar Credit Alliance nariams (įskaitant ne
Europos Sąjungoje esančius narius).
10.2. Jūs turite teisę prieiti prie savo duomenų ir prašyti mūsų juos pakeisti, pašalinti ar
užblokuoti tolimesnį jų naudojimą. Tai galite padaryti rašydami el. paštu : officelithuania@coface.com arba paskambinę telefonu: +370/5/279 17 27 .
10.3. Mes turime teisę naudoti jūsų pateiktus duomenis rinkodaros tikslams, pvz.
informavimui apie mūsų naujus produktus ar esamų produktų pakeitimus. Informacijos
teikėjai turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad jų pateikti duomenys būtų naudojami
rinkodaros tikslais, apie tai pranešdami 10.2 punkte nurodytais būdais.
10.4. Jūs įsipareigojate pateikti duomenis, nurodytus 10.1.,10.2. ir 10.3. punktuose.
11. NAUDOJAMOS SĄVOKOS
11.1. PRISTATYMAS
Laikoma, kad prekės yra pristatytos, kai jos tampa prieinamomis skolininkui arba
jo vardu veikiančiam asmeniui pardavimų sutartyje nurodytoje vietoje ir
sąlygomis.
Pardavimo, apmokant gavus dokumentus atveju, pristatymas laikomas
įvykdytu, kai prekės ir nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai pasiekia
pristatymo vietą.
11.2. SKOLININKAS
Privatus pirkėjas perkantis Jūsų kliento parduodamas prekes arba paslaugas.
11.3. PARDAVIMAS, apmokant gavus dokumentus
Pardavimai, kai taikomose atsiskaitymo sąlygose yra numatyta, kad Jūsų klientui
išlieka nuosavybės teisė į patiektas prekes tol, kol asmeniui, atsakingam už
nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų perdavimą skolininkui, bus pilnai
apmokėta.
11.4. KLIENTAS
Bet kuri įmonė pasirašiusi su Jumis faktoringo sutartį be regreso teisės ir kurios
pirkėjų skolos yra apdraustos pagal šią sutartį.
11.5. PRIVATUS PIRKĖJAS
Tai skolininkas, kuris nėra fizinis asmuo ar viešasis pirkėjas.

11.6. SKOLA
Pagal šią sutartį apdrausta vienos arba kelių sąskaitų suma, kurią skolininkas yra
skolingas pagal pardavimų sutartį. Visoje šioje sutartyje ši sąvoka turi būti
suprantama kaip „nupirkta skola“.
11.7. NEPALANKI INFORMACIJA
Bet koks Jūsų sužinotas įvykis, dėl kurio pablogėjo arba gali pablogėti Jūsų
skolininko finansinė padėtis, ypač,


atsisakymas apmokėti čekius arba vekselius;



įsipareigojimų pagal tiesioginį debito nurodymą neįvykdymas;



vekselių apmokėjimo termino pratęsimas po pristatymo, išsiuntimo ar
paslaugų suteikimo;



atsiskaitymų sutrikimas;



verslo santykių nutraukimas dėl skolininko finansinės padėties;



teisinių skolos išieškojimo veiksmų pradžia ar kitokie teisiniai veiksmai prieš
skolininką;



pavedimas išieškoti pirkėjo skolas skolų išieškojimo agentūrai ar teisininkui.

11.8. NEMOKUMAS
Laikoma, kad nemokumas yra įvykęs bet kuriuo iš žemiau nurodytų atvejų:
a) teismas iškėlė bankroto bylą arba ją atsisakė iškelti dėl turto nebuvimo ar
nepakankamumo;
b) teismas pradėjo kompromiso (susitarimo) procedūras;
c) kompromisas buvo pasiektas su visais kreditoriais teismui nedalyvaujant;
d) Jūsų iniciatyva atlikus priverstinį skolos išieškojimą iš skolininko turto,
skola nebuvo pilnai išieškota;
e) egzistuoja kiti atvejai, kurie savo poveikiu pagal kitokią teisinę sistemą iš
esmės atitinka aukščiau išvardintas sąlygas.
Sąvoka „nemokus“ aiškinama taip pat.
11.9. FIZINIS ASMUO
Tai asmuo, kuris perka prekes arba paslaugas ne verslo tikslams.
11.10. IŠIEŠKOTOS SUMOS
Visos su skola susijusios sumos, Jūsų, Jūsų kliento arba Mūsų gautos iš
skolininko arba trečiojo asmens prieš arba po draudimo išmokos išmokėjimo,
įskaitant:



Jūsų, Jūsų kliento arba Mūsų gautas palūkanas ar delspinigius už termino
įvykdyti piniginę prievolę pažeidimą;



sumas, gautas Jūsų, Jūsų kliento arba Mūsų pasinaudojus prievolių
užtikrinimo priemonėmis;



Jūsų ar Jūsų kliento išduotą kredito avizą;



sumas, gautas iš priešpriešinių piniginių reikalavimų įskaitymų;



visas pajamas už prekes, kurias Jūs išieškojote ar galėjote išieškoti, ar
išsaugoti. Tais atvejais, kai prekės buvo arba galėjo būti atgautos, pajamas
sudaro didesnė iš šių sumų – faktinė Jūsų gauta suma arba 50 % sąskaitos
vertės (jeigu nėra nustatyta kitokia procentinė dalis).

11.11. UŽDELSTA SKOLA
Šia sutartimi apdrausta skola neapmokėta pardavimų sutartyje nustatytą dieną,
nustatyta valiuta ir nustatytoje vietoje.
11.12. SUSIJUSI ĮMONĖ
Bet kuri įmonė, kurią Jūs arba Jūsų klientas tiesiogiai arba netiesiogiai
kontroliuojate arba kuri tiesiogiai arba

netiesiogiai kontroliuoja Jus arba Jūsų

klientą, arba yra tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuojama Jūsų arba Jūsų klientą
kontroliuojančios įmonės.
Ši situacija gali pasitaikyti šiais atvejais:
a) įmonė kontroliuojanti kitą įmonę tiesiogiai ar netiesiogiai turi daugumą balsų
šioje įmonėje (kontroliuojamoje įmonėje), o tuo pačiu netiesioginę daugumą
balsų per kitas (kontroliuojamas) įmones, taip pat per turimas sutartis su
kitais asmenimis, arba
b) jei (kontroliuojanti) įmonė turi teisę skirti ar atleisti kitos (kontroliuojamos)
įmonės valdymo organų narius, arba
c) daugiau nei pusė (kontroliuojamos) įmonės kolegialaus valdymo organų
narių yra kitos (kontroliuojančios) įmonės vienasmenio ar kolegialaus
valdymo organo nariai ar asmenys, turintys teisę veikti (kontroliuojančios)
įmonės ar kurios kitos susijusios įmonės vardu, arba
d) (kontroliuojanti) įmonė gali daryti lemiamą įtaką kitos įmonės valdymui.
11.13. VIEŠASIS PIRKĖJAS
Bet kuri valstybės arba valstybės vardu veikianti įmonė ar, bendrai tariant, bet kuri
valstybės įstaiga, kuriai negali būti paskelbtos likvidacijos procedūros. Įmonė už
kurios įsipareigojimus garantuoja valstybė yra laikoma viešuoju pirkėju.

11.14. FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMAS
Pagal šią sutartį, finansinių įsipareigojimų nevykdymas yra tada, kai
skolininkas nepilnai sumokėjo skolą pasibaigus maksimaliam atidėto mokėjimo
terminui, jei neatsiskaitymas nėra ginčas ar yra nedraudiminio įvykio priežastis.
11.15. GINČAS
Bet koks nesutarimas dėl skolos sumos ar Jūsų kliento teisių ar skolų teisėtumo,
ar skolos sumos ar Jūsų teisių į skolą teisėtumo įskaitant ir visus nesutarimus dėl
sumų, kurias Jūsų klientas arba Jūs galite būti skolingi skolininkui ar sumų
kurias Jūs galite būti skolingi savo klientui ar Jūsų klientas gali būti skolingas
Jums, įskaitymo.
11.16. PARDAVIMAI / PARDAVIMO SUTARTIS
Bet kokios formos sutartis, sudaryta prekėms arba paslaugoms parduoti už tam
tikrą kainą, teisiškai įpareigojanti skolininką ir pardavėją.
Bandomieji ir pardavimai konsignacijos pagrindais nėra laikomi pardavimų
sutartimis.
11.17. GRYNOJI SKOLA
Atitinka nuostolių balansą, kurį sudaro:
Debeto pusėje:
 sąskaitų, išrašytų už parduotas prekes arba suteiktas paslaugas ir apdraustų
pagal šią sutartį, suma, įskaitant:
 pridėtinės vertės mokestį, jeigu šis mokestis yra draudžiamas pagal šią
draudimo sutartį,
 palūkanas, kurios turi būti sumokėtos iki sąskaitos apmokėjimo termino,
išskyrus palūkanas už termino įvykdyti piniginę prievolę pažeidimą;
 pakavimo, transportavimo, draudimo išlaidas ir bet kokius kitus skolininko
atliktinus mokėjimus, išskyrus delspinigius, palūkanas ar baudas, kurios yra
mokėtinos

už

kompensacijas.
Kredito pusėje:

termino

įvykdyti

piniginę

prievolę

pažeidimą,

bei

 visos Jūsų, Jūsų kliento arba Mūsų iki nuostolių balanso sudarymo dienos
išieškotos sumos bei visa išlaidų, kurių Jūs ar Jūsų klientas neturėjote
apmokėti dėl nuostolio, suma.
11.18. SKOLOS APMOKĖJIMO DATA
Data, kada skolininkas privalo sumokėti nurodytą sąskaitoje skolą pagal
pardavimų sutartį.
11.19. IŠSIUNTIMAS
Prekės yra išsiųstos, kai jos yra perduodamos trečiajam asmeniui – paprastai
vežėjui – kad jis nugabentų jas į pardavimų sutartyje nurodytą pristatymo vietą.
11.20. PRIEVOLIŲ UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS
Bet koks užstatas, įkeitimas, hipoteka, turto areštas, garantija, laidavimas arba
kitokie suvaržymai, kuriais užtikrinamos skolininko prievolės.
11.21. PRANEŠIMAS
Diena, kurią Jūs arba Mes, Jūsų arba Mūsų adresu, gauname raštišką pranešimą
paštu, faksu, elektronine forma Jūsų arba Mūsų adresu.
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