Internetinės platformos www.skolurinka.lt naudojimosi taisyklės
Žemiau pateiktos internetinės platformos www.skolurinka.lt naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės)
nustato pagrindinius šios platformos veikimo principus, taip pat jos naudotojų teises ir pareigas.
Prieš pradedant naudotis internetine platforma www.skolurinka.lt yra privaloma įdėmiai perskaityti
Taisykles ir su jais sutikti. Sutikimas su Taisyklėmis yra išreiškiamas elektroniniu būdu, kai Platformos
naudotojas pildo atitinkamas formas (Paraišką ir/arba Klausimyną).
1.

SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI

1.1.

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio
tapatybę galima nustatyti pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį,
buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės,
fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

1.2.

Klausimynas – Kreditoriaus (Pardavėjo) elektroniniu būdu Platformoje užpildomas klausimynas apie skolą,
kuriuo pagrindu Kreditoriui yra pateikiamas Pasiūlymas arba kuriuo pagrindu yra patalpinamas Pardavėjo
Skelbimas;

1.3.

Kreditorius (Pardavėjas) – Platforma naudojantis fizinis arba juridinis asmuo, kuris siekia atgauti ir/arba
parduoti Skolą;

1.4.

Paraiška – Pirkėjo elektroniniu būdu Platformoje užpildoma paraiška, kurioje jis išreiškia savo ketinimus
pirkti atitinkamame Skelbime nurodytą Skolą;

1.5.

Pasiūlymas – Kreditoriui elektroniniu būdu pateiktas pasiūlymas dėl Skolos išieškojimo sąlygų;

1.6.

Pirkėjas – Platforma naudojantis fizinis arba juridinis asmuo, kuris siekia nupirkti Skolą;

1.7.

Platforma – internetinė svetainė www.skolurinka.lt, kurioje Pardavėjas gali patalpinti Skelbimą dėl skolos
pardavimo, Pirkėjas gali nupirkti Skolą, o Kreditorius gali atgauti jam Priklausančią Skolą;

1.8.

Platformos savininkas – MB "BEN INVEST", juridinio asmens kodas 305540665, buveinės adresas
Polocko g. 13-7, Vilnius;

1.9.

Privatumo politika – Platformoje patalpintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės Asmens
duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos naudojantis Platforma;

1.10.

Reglamentas – 2016-04-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. (ES) 2016/679 dėl fizinių
asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama
Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

1.11.

Sėkmės mokestis – Kreditoriui pasirinkus atitinkamą Skolos atgavimo būdą, Platformos savininkui
mokamas honoraras, skaičiuojamas nuo išieškotos Skolos;

1.12.

Skola – galiojanti Kreditoriaus piniginio reikalavimo teisė į Skolininką;

1.13.

Skolininkas – fizinis arba juridinis asmuo, į kurį Kreditorius turi piniginio reikalavimo teisę;

1.14.

Skolos byla – Platformos savininko parengta išsami susisteminta informacija apie Skolą, kuri kartu su
Skolos dokumentais yra pateikiama Pirkėjui, kurio užpildytą Paraišką patvirtino Pardavėjas;

1.15.

Skolos pirkimo-pardavimo sutartis – Platformos savininko parengta skolos pirkimo – pardavimo
sutartis, sudaroma tarp Pirkėjo ir Pardavėjo;

1.16.

Skelbimas – Platformoje patalpintas skelbimas, kuriame yra apibūdinama Skola ir Pardavėjo norima gauti
Skolos pardavimo kaina;

1.17.

Susiję asmenys – 1) Pirkėjo (fizinio asmens) giminaičiai, sutuoktiniai (sugyventiniai), draugai, taip pat
asmenys, kuriuos su Pirkėju sieja partnerystės, ekonominiai ir socialiniai ryšiai; 2) Pirkėjo (juridinio asmens)
organų nariai, darbuotojai, atstovai, tiesiogiai ir netiesiogiai valdomi juridiniai asmenys;

1.18.

Sutartis – Kreditoriaus ir Platformos savininko sudaryta sutartis dėl Skolos išieškojimo sąlygų;

1.19.

Tarpininkavimo mokestis – Pardavėjo Platformos savininkui mokama pinigų suma, apskaičiuojama nuo
Skolos pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytos kainos;

1.20.

Teisinė pagalba – bet kokio pobūdžio teisinės paslaugos, numatytos Kreditoriaus ir Platformos savininko
įgalioto advokato (arba advokato padėjėjo) sudarytoje sutartyje.

2.

PLATFORMOS FUNKCIJOS

2.1.

Platforma atlieka šias pagrindines funkcijas:

2.1.1.

Tarpininkavimas Skolų pirkimo-pardavimo procese;

2.1.2.

Skolos išieškojimo būdas, kai Kreditoriui yra teikiama Teisinė pagalba už Sėkmės mokestį;

2.1.3.

Skolos išieškojimo būdas, kai Kreditorius pats sumoka už jam suteiktą Teisinę pagalbą.

3.

TARPININKAVIMAS SKOLŲ PIRKIMO-PARDAVIMO PROCESE

3.1.

Skolos pirkimo – pardavimo procesas Platformoje vyksta pagal šių Taisyklių 3.1.1. – 3.1.6. punktuose
nustatytą tvarką.

3.1.1.

Pardavėjas Platformos skiltyje „ Noriu parduoti skolą“ užpildo Klausimyną, kurio laukelyje „Veiksmas“ uždeda
varnelę ties „noriu parduoti skolą“.

3.1.2.

Užpildyto Klausimyno pagrindu Platformos savininkas patalpina Skelbimą Platformos skiltyje „ Skelbimai“.

3.1.3.

Pirkėjas pamatęs Skelbimą ir nusprendęs nupirkti jame aprašomą Skolą, Platformos skiltyje „Noriu pirkti
skolą“ užpildo Paraišką.

3.1.4.

Gavęs Pirkėjo užpildytą Paraišką, Platformos savininkas informuoja Pardavėją apie Pirkėjo ketinimus nupirkti
Skolą ir laukia jo patvirtinimo dėl Paraiškos.

3.1.5.

Pardavėjui patvirtinus Paraišką, Pirkėjas gauna Skolos bylą. Po Skolos bylos gavimo Pirkėjas turi 5 darbo
dienų terminą sudaryti Skolos pirkimo-pardavimo sutartį.

3.1.5.1. Apie sprendimą sudaryti Skolos pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjas praneša Platformos savininkui, kuris
parengia Skolos pirkimo-pardavimo sutartį ir organizuoja jos pasirašymą. Skolos pirkimo-pardavimo
sutarties kainą Pirkėjas sumoka Platformos savininkui, kuris atskaitęs jam priklausantį Tarpininkavimo
mokestį, lygų 20% nuo Skolos pirkimo-pardavimo sutarties kainos, atsiskaito su Pardavėju.
3.1.5.2. Jeigu Pirkėjas per Taisyklių 3.1.5. p. nustatytą terminą nesudaro Skolos pirkimo-pardavimo sutarties, tai
Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant ištrinti/sunaikinti Skolos bylą ir bet kokius dokumentus, susijusius su Skola,
bei neatskleisti šių duomenų tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už žalą, kuri gali kilti dėl šio
punkto nesilaikymo.
3.1.6.

Jeigu Skolininkas yra fizinis asmuo, tai Pardavėjas privalo informuoti Skolininką apie duomenų, susijusių su
Skola, perdavimą Platformos savininkui ir/arba Pirkėjui asmens duomenų apsauga reglamentuojančių teisės
aktų nustatyta tvarka. Taip pat, nepriklausomai nuo Skolininko statuso (fizinis arba juridinis asmuo),
Pardavėjas privalo pranešti Skolininkui apie Skolos pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą.

3.2.

Patalpinus Skelbimą, Platformos savininkas gali pasiūlyti Pardavėjui nupirkti Skolą. Tokiu atveju nėra taikomi
Taisyklių 3.1.3. – 3.1.5.2 punktai.

3.3.

Patalpinus Skelbimą Platformoje, Pardavėjas įsipareigoja Skelbimo Platformoje galiojimo laikotarpiu
neperleisti Skolos kitiems asmenims (išskyrus Pirkėją ir/arba Platformos savininką). Už šio punkto
nesilaikymą, Pardavėjas privalo sumokėti Platformos savininkui baudą, lygią 35% nuo Skolos perleidimo
kainos, tačiau ne mažesnę negu 300 EUR.

3.4.

Pardavėjas turi teisę kreiptis į Platformos savininką, prašydamas panaikinti Skelbimo galiojimą. Platformos
savininkas gavęs tokį Pardavėjo prašymą dėl Skelbimo galiojimo panaikinimo, ne vėliau kaip per 3 darbo
dienas nuo jo gavimo panaikina Skelbimą. Tačiau, jeigu panaikinus Skelbimą, Skola yra perleidžiama Pirkėjui
arba Susijusiam asmeniui, Platformos savininkas turi teisę reikalauti solidariai iš Pirkėjo ir Pardavėjo baudą,
lygią 5 000 EUR.

3.5.

Pirkėjui ir/arba Pardavėjui nesilaikant Taisyklių 3.1.1. – 3.1.6. punktuose nustatytos Skolos pardavimo
tvarkos, taip pat Skolos pirkimo-pardavimo sutartyje nurodžius mažesnę kainą, negu ta, dėl kurios Pirkėjas
ir Pardavėjas faktiškai susitarė, Platformos savininkas turi teisę reikalauti solidariai iš pažeidimą padariusio
asmens baudą, lygią 5 000 EUR.

4.

SKOLOS IŠIEŠKOJIMO BŪDAS, KAI KREDITORIUI YRA TEIKIAMA TEISINĖ PAGALBA UŽ
SĖKMĖS MOKESTĮ

4.1.

Skolos išieškojimo būdas Platformoje, kai Kreditoriui yra teikiama Teisinė pagalba už Sėkmės mokestį,
vyksta pagal šių Taisyklių 4.1.1. – 4.1.7 punktuose nustatytą tvarką.

4.1.1.

Kreditorius Platformos skiltyje „Noriu atgauti skolą“ užpildo Klausimyną, kurio laukelyje „Veiksmas“ uždeda
varnelę ties „noriu atgauti skolą, teisinėmis išlaidomis pasirūpina skolurinka.lt už „sėkmės “ mokestį“.

4.1.2.

Platformos savininkas gavęs Kreditoriaus užpildytą Klausimyną, Kreditoriaus Klausimyne nurodytu
elektroniniu paštu išsiunčia Pasiūlymą. Paprastai Pasiūlymas yra siunčiamas dėl Skolų, kurių dydis yra lygus
arba didesnis negu 10 000 EUR.

4.1.3.

Pasiūlyme be Skolos išieškojimo sąlygų yra nurodomas Sėkmės mokestis, kurio dydis yra apskaičiuotas
įvertinus Kreditoriaus pateiktą informaciją ir Skolos atgavimo galimybes. Atkreiptinas dėmesys, kad
Kreditoriui pasirinkus Taisyklių 4.1.1. p. nurodytą Skolos atgavimo būdą, teisinės išlaidos, kuriomis
pasirūpina Platforma, neapima: i) valstybės rinkliavų, įskaitant, bet neapsiribojant žyminiu mokesčiu; ii)
vertimo ir ekspertizės išlaidų; iii) vykdymo išlaidų, mokamų antstoliui arba vykdymo procesą atliekančiam
subjektui; iv) mokesčio už ieškinio parengimą (jeigu dar byla nėra inicijuota), kurio dydis yra nurodomas
Pasiūlyme; v) mokesčio už prašymo dėl Europinio sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo parengimą, kurio
dydis yra nurodomas Pasiūlyme; vi) mokesčio už prašymo išduoti Europos mokėjimo įsakymą parengimą,
kurio dydis yra nurodomas Pasiūlyme; vii) bankroto administratoriui mokėtinų išlaidų.

4.1.4.

Jeigu Kreditorius sutinka su Pasiūlymo sąlygomis, jis priima Pasiūlymą ir praneša apie tai Platformos
savininkui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Pasiūlymo Kreditoriui pateikimo. Gavus Kreditoriaus patvirtinimą
dėl Pasiūlymo priėmimo, Platformos savininkas sudaro Sutartį su Kreditoriumi.

4.1.5.

Jeigu per 10 dienų terminą nuo Pasiūlymo pateikimo Kreditorius jo nepatvirtina, yra laikoma, kad
Pasiūlymas yra atmestas.

4.1.6.

Sudarius Sutartį, Kreditoriui yra teikiama Teisinė pagalba, kurios pagrindinis tikslas yra atgauti Skolą.

4.1.7.

Skolininko sumokėtos arba iš jo išieškotos piniginės lėšos privalo būti pervestos į Platformos savininko banko
sąskaitą, kuris atskaičiavęs jam priklausantį Sėkmės mokestį, perveda lėšas Kreditoriui. Jeigu Skola yra
dengiama daiktais arba kitokiu turtu (išskyrus pinigus), tai minimas daiktas arba turtas privalo būti
perduotas Platformos savininkui, kuris turi teisę tokį daiktą arba turtą realizuoti ir atskaičiavęs jam
priklausantį Sėkmės mokestį, pervesti likusias lėšas Kreditoriui, arba gauti iš Kreditoriaus Sėkmės mokestį,
kuris būtų gautas realizavus aptariamą daiktą arba turtą rinkos kainomis, ir perduoti šį daiktą arba turtą
Kreditoriui. Už šio punkto nesilaikymą, Pardavėjas privalo sumokėti Platformos savininkui baudą, lygią
5 000 EUR.

4.2.

Jeigu Skolininkas yra fizinis asmuo, tai Kreditorius privalo informuoti Skolininką apie duomenų, susijusių su
Skola, perdavimą Platformos savininkui asmens duomenų apsauga reglamentuojančių teisės aktų nustatyta
tvarka.

5.

SKOLOS IŠIEŠKOJIMO BŪDAS, KAI KREDITORIUS PATS SUMOKA UŽ JAM SUTEIKTĄ TEISINĘ
PAGALBĄ

5.1.

Skolos išieškojimo būdas Platformoje, kai Kreditorius pats sumoka už jam suteiktą Teisinę pagalbą, vyksta
pagal šių Taisyklių 5.1.1. – 5.1.2 punktuose nustatytą tvarką.

5.1.1.

Kreditorius Platformos skiltyje „Noriu atgauti skolą“ užpildo Klausimyną, kurio laukelyje „Veiksmas“ uždeda
varnelę ties „noriu atgauti skolą, teisines išlaidas apmoku pats“.

5.1.2.

Platformos savininkas gavęs Kreditoriaus užpildytą Klausimyną, persiunčia informaciją apie Skolą reikiamą
kompetenciją turinčiam advokatui (advokato padėjėjui), kuris Kreditoriaus Klausimyne nurodytu
elektroniniu paštu išsiunčia pasiūlymą dėl teisinių paslaugų teikimo su fiksuotomis kainomis. Toliau
Kreditorius ir šiame Taisyklių punkte minimas advokatas (advokato padėjėjas) savarankiškai palaiko
teisinius santykius dėl Skolos atgavimo bei teisinių paslaugų teikimo sąlygų.

6.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

6.1.

Asmens duomenų apsaugos nuostatos yra numatytos Taisyklėse ir Privatumo politikoje, su kuria Kreditorius
(Pardavėjas) ir Pirkėjas privalo sutikti.

6.2.

Kreditorius (Pardavėjas) ir Pirkėjas yra informuoti ir sutinka, kad jų Asmens duomenis, pateiktus siekiant
atgauti Skolą, arba parduoti Skolą, arba nupirkti Skolą, Platformos savininkas valdys ir tvarkys šiose
Taisyklėse ir Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

6.3.

Kreditorius (Pardavėjas) ir Pirkėjas yra informuoti ir sutinka, kad Platformos savininkas gautų, tikslintų ir
kitaip tvarkytų šiuos jų Asmens duomenis tapatybės nustatymo, Skelbimo įkėlimo, Skolos pirkimopardavimo sutarties sudarymo, Pasiūlymo pateikimo, Sutarties sudarymo, Skolos galiojimo patvirtinimo ir

atgavimo tikslais: vardas ir pavardė/juridinio pavadinimas; asmens/juridinio asmens kodas; elektroninio
pašto adresas; gyvenamosios vietos/buveinės adresas; telefono numeris; banko sąskaitos numeris; asmens
dokumentas; kita informacija, kurią Kreditorius (Pardavėjas) savarankiškai patalpina į Platformą pildydamas
Klausimyną arba bet kokiais kitais būdais Platformos savininkui Kreditoriaus (Pardavėjo) ir/arba Pirkėjo
perduota informacija, taip pat bet kokia kita informacija, reikalinga Kreditoriaus (Pardavėjo) ir/arba Pirkėjo
mokumo, jeigu atsiranda pareiga atlyginti Platformos savininkui nuostolius, nustatymo tikslais.
6.4.

Kreditorius (Pardavėjas) sutinka, kad asmenys, tvarkantys jo duomenis (tame tarpe ir UAB „Creditinfo
Lietuva“), esant būtinybei ir Platformos savininkui paprašius, pateiktų Platformos savininkui duomenis apie
Kreditoriaus (Pardavėjo) finansinius įsipareigojimus. Būtinybe gauti duomenis apie Kreditoriaus (Pardavėjo)
finansinius įsipareigojimus laikomi atvejai, kai pagrįstai abejojama Skolos galiojimu ir/arba paaiškėjus, kad
Skola yra negaliojanti, ir / arba siekiant patikrinti Kreditoriaus (Pardavėjo) galimybę atlyginti Platformos
savininko patirtą ar galinčią atsirasti žalą.

6.5.

Kreditorius (Pardavėjas) ir Pirkėjas yra informuoti ir sutinka, kad Platformos savininkas gautų ir tvarkytų
šiuos jų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais: vardas ir pavardė/juridinio pavadinimas; telefono
numeris; elektroninio pašto adresas. Kreditoriaus (Pardavėjo) ir Pirkėjo sutikimas reiškia, kad jie sutinka,
jog Platformos savininkas šiame punkte nurodytų duomenų pagrindu suformuluotų ir siųstų jiems specialius
pasiūlymus, reklaminę ir kitą informaciją, susijusią su Platformos veikla, jos teikiamomis paslaugomis ir pan.
Kreditorius (Pardavėjas) turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo
tiesioginės rinkodaros tikslais, pateikęs tokį savo prašymą Platformos savininkui.

6.6.

Kreditorius (Pardavėjas) ir Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, bet kada keisti,
atnaujinti Platformos savininkui pateiktus duomenis, reikalauti šiuos duomenis ištaisyti, ištrinti ir apriboti
duomenų tvarkymą, taip pat kitas Reglamente numatytas teises. Siekdamas pasinaudoti savo teisėmis,
Kreditorius (Pardavėjas) ir Pirkėjas tai gali padaryti pateikdami rašytinį prašymą Platformos savininkui.

6.7.

Platformos savininkas ir Pirkėjas įsipareigoja laikytis konfidencialumo, be teisėto pagrindo neatskleisti
tretiesiems asmenims asmeninės informacijos, su kuria buvo supažindinti Platformoje. Tretiesiems
asmenims Kreditoriaus (Pardavėjo) ir Pirkėjo duomenys gali būti atskleidžiami tik esant teisėtam pagrindui.

7.

ATSAKOMYBĖ

7.1.

Jeigu Kreditorius (Pardavėjas) ir/arba Pirkėjas pažeidžia šias Taisykles, taip pat pateikia Platformos
savininkui neteisingą informaciją apie Skolą ir/arba negaliojančius dokumentus, tai pažeidimą padaręs
Kreditorius (Pardavėjas) ir/arba Pirkėjas yra visiškai atsakingi už tokiais savo veiksmais padarytus
tiesioginius ir netiesioginius nuostolius tretiesiems asmenims ir/arba Platformos savininkui.

7.2.

Platformos savininkas neatsako už Kreditoriaus (Pardavėjo) ir/arba Pirkėjo patirtus nuostolius, jei jie patirti
nesilaikant Taisyklių, nors galimybė su jomis susipažinti Kreditoriui (Pardavėjui) ir/arba Pirkėjui buvo
suteikta.

8.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1.

Šios Taisyklės įsigalioja nuo to momento, kai Platformas savininkas patalpina jas į Platformą. Platformos
savininkas turi teisę vienašališkai keisti šias Taisykles ir esant esminiam Taisyklių pakeitimui apie tai pranešti
Platformoje ir/arba Platformos naudotojo elektroninio pašto adresu. Taisyklių pakeitimas įsigalioja nuo
pakeistos Taisyklių redakcijos patalpinimo į Platformą.

8.2.

Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.3.

Bet kokie ginčai, kylantys iš šių Taisyklių yra sprendžiami derybų būdu. Derybų pradžia yra laikoma raštiško
pasiūlymo taikiai išspręsti kilusį ginčą išsiuntimo diena. Nepavykus ginčo išspręsti per 14 dienų nuo derybų
pradžios, ginčas yra sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Platformos
savininko buveinės adresą (sutartinis teismingumas).

8.4.

Platformos, taip pat jos pavadinimo ir veikiančios sistemos intelektinės nuosavybės teisės priklauso
Platformos savininkui. Platformos naudotojas neturi teisės išsaugoti, kopijuoti, keisti, perkelti, perduoti ar
atskleisti Platformos puslapių turinio.

