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FAKTORINGA LĪGUMS Nr.  Client ID-●-LV 
Klienta numurs: ●-● 

Rīgā, 202●.gada ●.● 

 

CAPITALIA (turpmāk arī Faktors): 

Nosaukums: Capitalia, ,SE Reģ.nr.: 40003933213 

Juridiskā adrese: Brīvības iela 40-35, Rīga, Latvija, LV-1050 Tālr.: 28800880 

Konts: LV29RIKO0000084701341, Luminor bank, AS Latvijas filiāle E-pasta adrese: finansejums@capitalia.com 

Pārstāvis: ● Personas kods: ● 

Pārstāvības pamats: ● 
 

KLIENTS (turpmāk arī Pārdevējs): 

Nosaukums: ●  Reģ.nr.: ● 

Juridiskā adrese: ● Tālr.: ● 

Konts: ● E-pasta adrese: ● 

Pārstāvis: ● Personas kods: ● 

Pārstāvības pamats: statūti  

 

I. DAĻA. SPECIĀLIE NOTEIKUMI 

1.1. Faktoringa limits: ● EUR (● eiro) 

1.2. Faktoringa avanss: Noteikts katram Pircējam atsevišķi Faktoringa līguma Pielikumā I  

1.3. Procenti: Noteikts katram Pircējam atsevišķi Faktoringa līguma Pielikumā I 

1.4. Piešķiršanas komisija: Noteikts katram Pircējam atsevišķi Faktoringa līguma Pielikumā I, bet ne mazāk kā 20 

(divdesmit) EUR 

1.5. Atpakaļpārdevums (regress): Noteikts katram Pircējam atsevišķi Faktoringa līguma Pielikumā I 

1.6. Interneta apstrādes atlaide: Piešķiršanas komisijas samazinājums 0.1% apmērā no rēķina summas 

1.7. Trīspusējais līgums:  Jā (saskaņā ar Pielikumu II) / Nē 

1.8. Līguma termiņš:  Faktoringa līgums tiek noslēgts uz 1 (viena) gada termiņu un stājas spēkā no tā 

parakstīšanas brīža 

1.9. Nodrošinājuma noteikumi: Pārdevēja saistību nodrošinājumam tiek noslēgti nodrošinājuma līgumi (turpmāk 

“Kīlas līgumi”) ar sekojošām personām (turpmāk “Ķīlas devēji”): 

1.10. Galvinieks ●, personas kods ● 

1.11. Līguma komisija Līguma komisija EUR ● (●) apmērā tiek atņemta no pirmā izmaksājamā Faktoringa 

avansa 

II. DAĻA. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Līgumā izmantotie termini 

Faktors ir faktoringa darījuma veicējs Capitalia, kura uz Faktoringa līguma pamata un tā  noteiktajā kārtībā 

pieņem no Pārdevēja naudas prasījumus pret Pircēju par Pārdevēja pārdotajām precēm un 

sniegtajiem pakalpojumiem un patur sev nodoto prasījumu atpakaļ-pārdošanas tiesības pret 

Pārdevēju šajā līgumā noteiktajos gadījumos (Civillikuma 2059.pants). 
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Pārdevējs   ir Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona, kura ar Faktoringa līgumu nodod Faktoram 

ikdienas saimnieciskajā darbībā radušos naudas prasījumus pret Pircējiem un uzņemas pēc Faktora 

pieprasījuma atpirkt no viņa nodotos Prasījumus šajā līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā. 

Pircējs ir persona, kura pērk no Pārdevēja preces vai saņem Pārdevēja sniegtos pakalpojumus un kurai 

jāveic samaksu atbilstoši Pārdevēja iesniegtajam Rēķinam. 

Trešā persona ir jebkura Faktoringa līgumā minētā fiziskā vai juridiskā persona, kas nav Faktoringa Līguma puse. 

Faktoringa līgums ir šis Faktoringa līgums ar visiem tā pielikumiem un ietver visus Faktoringa līguma pielikumus, kas 

saskaņoti ar Faktoringa līgumu, noformētos grozījumus un papildinājumus.  

Līgums   ir starp Pārdevēju un Pircēju noslēgts tiesisks darījums, uz kura pamata Pārdevējs piegādā, pārdod 

Pircējam preces vai sniedz pakalpojumus.  

Apmaksas termiņš   ir maksimālais atļautais apmaksas termiņš līdz kura beigām Pircējam ir pienākums izdarīt samaksu 

par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem atbilstoši Rēķinam. Apmaksas termiņš atbilstoši 

Līguma dalībnieku norunai, pamatojoties uz Faktoringa Līgumu, tiek norādīts uz visiem ar 

Faktoringu saistītiem Rēķiniem. 

Faktoringa limits ir maksimālā vienlaicīgi neapmaksāto Faktoram nodoto Pārdevēja prasījumu (Rēķinu) pret 

Pircējiem  kopsumma. 

Faktoringa avanss ir Faktora un Pārdevēja saskaņota summa, kuru Faktors samaksā Pārdevējam par prasījuma 

nodošanu uzreiz pēc Rēķinu akcepta un par kuru Puses vienojušās Faktoringa līgumā noteiktajā 

kārtībā. 

Pirkuma cena   ir Pārdevēja Rēķinā norādītā cena par precēm vai pakalpojumiem (tajā skaitā pievienotās vērtības 

nodokļa summa), kuras apmaksas noteikumi un metode ir starp Līguma dalībniekiem saskaņoti un 

Faktoringa Līgumā norādītā atzīme izdarīta uz Rēķina.  

Rēķins ir atbilstoši spēkā esošiem grāmatvedības un norēķinu nolikumiem Pārdevēja Pircējam izsniegts 

dokuments, kas ir pamats samaksas veikšanai par piegādātām precēm, sniegtajiem pakalpojumiem, 

kurā ir šajā līgumā noteiktie noformēšanas un vizuālie elementi, un kurš satur starp Līguma 

dalībniekiem un Faktoringa līgumā noteiktos apmaksas termiņus.  

 
2. Līguma priekšmets 

2.1 Ar šo Faktoringa līgumu Pārdevējs un Faktors vienojas, ka Pārdevējs par atlīdzību nodos, bet Faktors pieņems no 

Pārdevēja prasījuma tiesības (ar „prasījuma tiesībām” Faktoringa līgumā tiek saprasts arī Komerclikumā noteiktais 

jēdziens „naudas prasījums”) pret Pārdevēja Pircējiem par tiem pārdotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem 

saskaņā ar Faktoringa līguma noteikumiem. 

2.2 Faktors veic Pārdevēja prasījuma tiesību pret Pircējiem iegādi, samaksājot Pārdevējam Faktoringa Avansu saskaņā ar 

Faktoringa līguma noteikumiem. Faktora maksātajā atlīdzībā par prasījumiem neietilpst pievienotās vērtības nodoklis 

un, ja šis nodoklis ir maksājams, tad tas ir Pārdevēja pienākums. 

2.3 Katrs Pārdevēja prasījums pāriet Faktoram brīdī, kad Faktors samaksā Pārdevējam par to norunāto Faktoringa Avansu, 

atskaitot un ieturot no tā aprēķinātos Procentus par periodu no Faktoringa Avansa izmaksas datumam līdz Rēķinā 

norādītājam apmaksas termiņam un Piešķiršanas komisiju. 

2.4 Faktoringa limits ir noteikts saskaņā ar Faktoringa līguma I Daļas noteikumiem. Savukārt Faktoringa limits katram 

Pircējam ir noteikts šī Faktoringa līguma Pielikumā I.  Ja Pārdevējs ilgāk kā mēnesi neizmanto piešķirto Faktoringa 

limitu, Faktors var vienpusēji pieņemt lēmumu par Faktoringa limita samazinājumu, paziņojot par to Pārdevējam. 

2.5 No Pircēja saņemto Rēķina apmaksu Faktors sadala sekojoši: 1) pirmkārt, patur sev Faktoringa Avansa summu, kuru 

tas samaksājis Pārdevējam par rēķinu, 2) otrkārt, Faktors patur sev summas, kuras Pārdevējam ir pienākums maksāt 

saskaņā ar šo Līgumu, ja tādas ir, 3) treškārt, Faktors visu atlikušo naudas summu, ja tāda ir, izmaksā Pārdevējam. 

2.6 Situācijā, ja Pircējs apmaksā Rēķinu pirms Rēķinā norādītā termiņa, Faktoram nav jāveic Procentu pārrēķins un tas ir 

tiesīgs paturēt aprēķinātos un ieturētos Procentus pilnā apmērā.  

 

3. Rēķins, tā iesniegšana Faktoram 

3.1 Pārdevējs nodod Pircējam Rēķinus par tam pārdotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumu, kuros norādīts, ka to 

summas Pircējam jāmaksā Faktoram. Rēķiniem ir jābūt pamatotiem ar Līgumu starp Pārdevēju un Pircēju, un tiem ir 

jābūt noformētiem atbilstoši Faktoringa Līguma prasībām. Ja noteikts Faktoringa līguma I Daļā, starp Pārdevēju, 

Pircēju un Capitalia ir jābūt noslēgtam trīspusējam sadarbības līgumam, saskaņā ar Pielikumu II.  

3.2 Iesniedzot Rēķinus Faktoram, Pārdevējam jānodrošina, ka rēķinu kopējā summa nepārsniedz Faktoringa limitu un 

individuāli noteikto Pircēja limitu, saskaņā ar Pielikumu 1. 

3.3 Pārdevējs nodrošina, ka: 
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3.3.1. Rēķinu pamatā ir preču pārdošana vai pakalpojumu sniegšana, kas atbilst prasībām, t.i. Līgums ir spēkā, 

prece vai pakalpojumi atbilst tiesiskām, tehniskām, apjomu, sortimenta un kvalitātes prasībām, kuras 

noteiktas starp Pārdevēju un Pircēju noslēgtajā Līgumā un tās, saskaņā ar Līguma noteikumiem piegādātas 

vai nodotas Pircējam noteiktajā termiņā, pilnīgi, attiecīgajā vietā, ar paredzēto metodi un laikā; 

3.3.2. Pārdevējs un Pircējs ir savstarpēji saskaņojuši Rēķinā apmaksai norādīto summu (uz precēm un 

pakalpojumiem, kopā ar pievienotās vērtības nodokli) un Pircējam nav nekādu pretenziju vai iebildumu 

attiecībā uz Rēķinā norādīto pirkuma cenu, kā arī maksāšanas termiņu;  

3.3.3. Pārdevējs no Līguma izrietošās prasības nenodos vēl kādai trešajai personai; 

3.3.4. Pircējam nav un nebūs nekādu prasību pret Pārdevēju, saistībā ar Līguma izpildi; 

3.3.5. Pircējs un Pārdevējs nav uzskatāmi par saistītiem uzņēmumiem un netiks pieļauta Pārdevēja svarīga 

līdzdalība un/vai amatpersonu pārstāvība Pircēja uzņēmumā; 

3.4 Visiem Faktoram Akceptēšanai iesniegtajiem Rēķiniem ir jāatbilst sekojošiem noteikumiem un jābūt šādiem 

obligātiem rekvizītiem: 

a) Pārdevēja nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs; 

b) Rēķina sērijas numurs un numurs; 

c) Rēķina izsniegšanas datums; 

d) Rēķina saņēmēja (Pircēja) nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs; 

e) Līguma identifikācijas dati; 

f) Preces/pakalpojuma raksturojums un skaitliskās vērtības (apjoms vai pakalpojumu noteikumi, pārdošanas cena); 

g) Preces vai pakalpojumu cena bez pievienotās vērtības nodokļa; 

h) pievienotās vērtības nodokļa summa; 

i) Preces/pakalpojumu nodošanas datums Pircējam, ja tas atšķiras no Rēķina izsniegšanas datuma; 

j) kopējā pēc Rēķina maksājamā summa, samaksas termiņš (nedrīkst būt jau notecējis); 

k) Preces piegādes vieta; 

l) Faktoringa Līguma 3.4.1. punktā norādītā atzīme; 

m) Pārdevēja un Pircēja pilnvaroto personu paraksti un apliecinājums no Pircēja par to, ka viņš ir saņēmis Rēķinā 

norādītās Preces vai Pakalpojumus. 

3.4.1 Uz Rēķiniem ir jābūt norādītai sekojošai ar Pārdevēja un Pircēju pilnvaroto personu parakstu  apstiprinātai  atzīmei:  

ATZĪME PAR PRASĪJUMA NODOŠANU 

Šajā rēķinā uzrādītais naudas prasījums ar faktoringa līgumu ir nodots SE “Capitalia”, vienotais reģ.nr. 

40003933213, uz kuras norēķina kontu LV29RIKO0000084701341, SWIFT kods RIKOLV2X,  Luminor Bank AS 

Latvijas filiālē  ir jāpārskaita visa rēķinā norādītā maksājamā summa rēķinā paredzētajā valūtā un termiņā, 

maksājumā norādot rēķina numuru. Maksāšana par šo rēķinu citām personām, tajā skaitā Pārdevējam, nav 

uzskatāma par saistību izpildi. Gadījumā, ja radušās pretenzijas pret Pārdevēju, to kopija nosūtāma SE 

“Capitalia”: e-pasts: finansejums@capitalia.com, tālr.28800880. 

 

Pārdevējs : ___________(paraksts, vārds, amats)       Pircējs:______________(paraksts, vārds, amats) 

 

Norādītajam tekstam jābūt uzdrukātām bez izmaiņām, skaidri un salasāmi uz Rēķina pirmās lappuses, un uz tās vai 

citām Rēķina lappusēm nedrīkst būt Pircēju maldinoša informācija (citu privātu vai publisku personu bankas norēķinu 

rekvizīti, apmaksas veidi, kas atšķiras no augšminētā apmaksas veida un kārtības, citi dati, personu adreses un 

rekvizīti, kas nav saistīti ar Faktoringa Līgumu). 

3.5 Ja pēc Faktoringa avansa izmaksas atklāts kāds 3.3. punkta apakšpunktos minēto noteikumu pārkāpums, tad 

Pārdevējam 3 (trīs) kalendāro dienu laikā pēc Faktora pieprasījuma saņemšanas dienas, ja Pircējs nav apmaksājis 

Rēķinu, ir jāatpērk šo Rēķinu atpakaļ. 

3.6 Pārdevējs apliecina, ka izvērtējis Pircēju finansiālo stāvokli un maksātspēju, prasījumi pret Pircējiem ir spēkā esoši, un 

Pārdevējs uzņemas atbildību pret Faktoru par Pircēju parādu īstumu un drošumu.  

3.7 Pārdevējam ir stingri aizliegts bez Faktora iepriekšējas rakstveida piekrišanas izmainīt, papildināt - attiecībā uz 

Līguma summu, apmaksas noteikumiem vai Līguma termiņu - un pirms termiņa izbeigt starp Pārdevēju un Pircēju 

noslēgtos Līgumus, kuri ir par pamatu preču pārdošanai vai pakalpojumu sniegšanai. Ja Pircējs izrāda iniciatīvu grozīt 

Līgumu, Pārdevējam nekavējoties par to jāinformē Faktors. 

 

4. Rēķinu akceptēšana un norēķinu kārtība. 

4.1 Pēc vienošanās starp Pārdevēju un Pircēju par katras konkrētas preces partijas/sniedzamo pakalpojumu apjomu, 

Pārdevējs paziņo Faktoram par radušos Pircēja saistību apjomu un summu, izsūtot Faktoram Rēķinu par 

mailto:info@capitalia.lv
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preces/pakalpojuma nodošanu Pircējam uz e-pastu finansejums@capitalia.com vai interneta platformā capitalia.com 

mājas lapā.  

4.2 Vienas darba dienas laikā no brīža, kad ir saņemts Pārdevēja 4.1. punktā minētais paziņojums, Faktoram ir rakstiski, 

nosūtot e-pastu uz Pārdevēja kontakta e-pasta adresi, jāpaziņo Pārdevējam par savu piekrišanu vai atteikšanos akceptēt 

Rēķinu. Faktoram ir tiesības pēc saviem ieskatiem atteikties no Rēķina akceptēšanas. Faktors nav atbildīgs par 

materiāliem vai nemateriāliem zaudējumiem, ko cieš Pārdevējs saistībā ar Faktora atteikumu akceptēt Rēķinu. Ja 

Faktors atsakās faktorizēt Rēķinu, kurš jau ir parakstīts un kurā izdarīta atzīme par prasījuma nodošanu, Faktors 

izsniedz Pārdevējam un Pircējam apliecinājumu par to, ka no Rēķina izrietošā prasījuma nodošana tiek atcelta un 

samaksa veicama Pārdevējam. 

4.3 Faktors ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Rēķina saņemšanas un piekrišanas akceptēt to, izmaksā Klientam 

akceptētā aizdevuma summu jeb Faktoringa Avansu, atskaitot un ieturot no tā aprēķinātos Procentus par Rēķina 

apmaksas termiņu un Piešķiršanas komisiju. Ja rēķins ir atbilstoši prasībām iesniegts caur capitalia.com interneta 

platformu, Rēķina Piešķiršanas komisijai tiek piemērota Interneta apstrādes atlaide kā noteikts punktā 1.6.  

4.4 Ja Pircējs nesamaksā Rēķinu līdz Apmaksas Termiņam, Faktors par to telefoniski vai e-pastā informē Pārdevēju. 

4.5 Faktors ir tiesīgs pārtraukt Faktoringa Avansa izmaksāšanu ar Pircēju saistītajiem Rēķiniem līdz brīdim, kad Pircējs 

vai Pārdevējs ir pilnībā samaksājis Rēķinā noteikto samaksu un iespējamo aprēķināto Līgumsodu un/vai nokavējuma 

procentus. Ja Pircējs apmaksā Rēķinu un blakus prasījumus pirms Atpakaļpārdevuma nosacījuma īstenošanas, Faktors 

turpina izmaksāt Faktoringa Avansu Pircēja Rēķiniem saskaņā ar Faktoringa Līgumu. 

4.6 Ja Pircējs, neskatoties uz to, ka Faktors akceptējis Rēķinu, samaksā uz Rēķina pamata apmaksājamo summu 

Pārdevējam, tad Pārdevējam par to ir jāinformē Faktors ne vēlāk kā 2 (divu) kalendāro dienu laikā no dienas, kad 

Pārdevējs ir saņēmis attiecīgo summu, kā arī jāpārskaita visu Faktoram ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc tās 

saņemšanas. Pārdevējs nekādā gadījumā nav atzīstams par pilnvarotu Faktora vārdā saņemt samaksu no Pircējiem. 

4.7 Faktors neakceptē Rēķinus, kuru apmaksas termiņš pārsniedz Faktoringa līguma termiņu. 

 

5. Atpakaļpārdevums 

5.1 Atpakaļpārdevuma (regresa) saistības, kas noteiktas šī Faktoringa līguma punktos 5.2-5.7. ir spēkā gadījumā, ja šī 

saistība konkrētam Pircējam ir noteikta Pielikumā I (pretim atzīmei par Atpakaļpārdevuma saistībām ir norāde “Jā”).  

5.2 Ja Pircējs neveic faktorizētā Rēķina (nodotā prasījuma) apmaksu līdz Apmaksas Termiņa pēdējai dienai, Pārdevējam ir 

pienākums pēc Faktora pieprasījuma atpirkt no Faktora atpakaļ viņam nodoto prasījumu pret attiecīgo Pircēju. 

Prasījuma atpakaļpārdevuma maksa ir tā Faktoringa avansa summa, no kura izriet Prasījums, bet daļēji apmaksāta 

prasījuma gadījumā – nesamaksātā Faktoringa avansa apmērs.  

5.3 Visos gadījumos, kad Faktors pieprasa no Pārdevēja prasījuma atpirkšanu, Pārdevējam ir pienākums samaksāt 

Faktoram pirkuma maksu par prasījumu 5 (piecu) dienu laikā no Faktora pieprasījuma nosūtīšanas dienas. 

5.4 Ja Pircējs atpakaļpārdevuma tiesības izlietošanas laikā ir daļēji samaksājis Pirkuma cenu Faktoram, tad Pārdevējs 

samaksā Faktoram starpību starp pilno Faktoringa avansa summu un Pircēja samaksāto summu un Pārdevējam atpakaļ 

pāriet tikai prasījuma nesamaksātā daļa. 

5.5 Pārdevējam samaksājot pilnu atpakaļpārdevuma maksu Faktoram, tas izsniedz Pārdevējam apliecinājumu par to, ka 

prasījums ir pārgājis atpakaļ Pārdevējam. 

5.6 Kad Pārdevējs nopērk no Rēķina izrietošu prasījumu atpakaļ, Faktoram ir pienākums pēc Pārdevēja pieprasījuma 

atgriezt arī visu ar to saistīto dokumentāciju. 

5.7 Prasījumu atpakaļpārdevuma gadījumā Faktors neatbild Pārdevējam ne par kādiem prasījuma trūkumiem un 

Pārdevējam ir pienākums samaksāt pirkuma maksu Faktoram arī gadījumā, ja Pircējs pasludināts par maksātnespējīgu, 

likvidēts vai ir citi pamati uzskatīt, ka prasījuma apmierinājuma pilnīga vai daļēja saņemšana nebūs iespējama. 

Pārdevējs atsakās no prasījumiem un tiesībām pret Faktoru prasījuma trūkumu vai pārmērīgu zaudējumu dēļ. 

 

6. Citi noteikumi 

6.1 Līdz brīdim, kad ir pilnībā izpildītas saistības pēc Faktoringa līguma, Pārdevējs bez Faktora iepriekšējas rakstveida 

piekrišanas nav tiesīgs: 

6.1.1 uzsākt jaunus vai pārtraukt esošos Pārdevēja komercdarbības veidus; 

6.1.2 izsniegt, saņemt vai atmaksāt aizdevumus, izsniegt galvojumus un garantijas, kā arī tiem pielīdzināmas 

saistības Pārdevēja amatpersonām un/vai dalībniekiem, kā arī ar tiem saistītām pusēm, vai slēgt ar iepriekš 

minētajām personām citus darījumus, kas nav uzskatāmi par nepieciešamiem Pārdevēja parastās 

saimnieciskās darbības nodrošināšanai; 

6.1.3 izsniegt aizdevumus; 

6.1.4 saņemt aizdevumus ja to kopējā summa šī Līguma darbības laikā pārsniedz 50% (piecdesmit procentus) no 

Faktoringa limita; 

6.1.5 izsniegt garantijas un galvojumus par trešajām personām, kā arī ieķīlāt savu mantu; 

mailto:finansejums@capitalia.com
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6.1.6 iegūt vai atsavināt citu kapitālsabiedrību daļas vai akcijas;  

6.1.7 uzsākt Pārdevēja reorganizāciju, likvidāciju, maksātnespēju vai tiesiskās aizsardzības procesu; 

6.1.8 pieņemt lēmumus un veikt reģistrācijas par izmaiņām Pārdevēja pamatkapitālā, izmaiņām valdes sastāvā vai 

Pārdevēja dalībnieku vai akcionāru reģistrā; 

6.1.9 izmaksāt dividendes.  

6.2 Faktoram ir tiesības pieprasīt no Pārdevēja par Faktoringa Līguma 6.1.punktā norādīto pienākumu neizpildi vai 

nepienācīgu izpildi Līgumsodu EUR 5% (piecu procentu) no Faktoringa limita apmērā par katru pārkāpuma gadījumu. 

Šī līgumsoda samaksa neatbrīvo Pārdevēju no viņa saistību izpildes. 

6.3 Par jebkura no šī Līguma vai likuma izrietoša maksājuma nokavējumu Pārdevējs maksās Faktoram nokavējuma 

procentus 0,25% apmērā no kavētā maksājuma par katru nokavējuma dienu. 

6.4 Gadījumā, ja Pārdevējs ir nodevis Faktoram neīstu (nepastāvošu) prasījumu, piemēram no viltota Rēķina izrietošu, 

viņam ir pienākums nekavējoties pēc Faktora pieprasījuma atmaksāt visu par prasījumu saņemto naudas summu. 

6.5 Gadījumā, ja Pircējs neveic Rēķinu apmaksu, vai paziņo par atteikšanos apmaksāt rēķinu, pamatojoties uz strīdu starp 

Pircēju un Pārdevēju par Līguma pārkāpšanu, preču vai pakalpojumu kvalitāti, daudzumu vai piegādes faktu, vai arī 

pamatojoties uz jebkādu Pircēja pret-prasījumu vai ieskaitu pret Pārdevēju, tad Faktoram ir tiesības prasīt no Pārdevēja 

atpirkt atpakaļ Rēķinu saskaņā ar 5. punktu, neatkarīgi no Faktoringa līguma 5.1. punktā minētā nosacījuma.  

6.6 Faktors ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Faktoringa līguma pirms termiņa un pieprasīt tūlītēju (ne ilgāk kā trīs darba 

dienas pēc Faktora paziņojuma) Pārdevēja saistību izpildi, ieskaitot visu faktorizēto rēķinu atpirkšanas pienākumu, ja: 

6.6.1 Pārdevējs ir pārkāpis kādu no šī Faktoringa līguma 6.1 punkta noteikumiem; 

6.6.2 Pārdevējs kavē jebkura Faktoringa līgumā noteiktā maksājuma samaksu 10 darba dienas; 

6.6.3 Tiesā iesniegts pieteikums atzīt Pārdevēju par maksātnespējīgu, Pārdevējs tiek likvidēts, tam uzsākts 

tiesiskās aizsardzības process, vai arī ir apturēta tā saimnieciskā darbība; 

6.6.4 Pārdevējs sniedzis Faktoram nepatiesu informāciju vai viltotus dokumentus; 

6.6.5 Ja piemērojams šī Faktoringa līguma ietvaros, Ķīlas devējs nepilda  Ķīlas līgumu, Ķīlas līguma priekšmets 

gājis bojā, zudis, vai tā priekšmeta vērtība ir samazinājusies par vairāk kā 10% no vērtības ieķīlāšanas brīdī; 

6.6.6 Ja piemērojams šī Faktoringa līguma ietvaros, ķīlas devējs (juridiska persona) vai Galvinieks (juridiska 

persona) tiek atzīts par maksātnespējīgu, likvidēts, vai tiem uzsākts tiesiskās aizsardzības process un 

Pārdevējs ar Faktoru divu nedēļu laikā nav vienojušies par jaunu Galvinieku un/vai Ķīlas devēju; 

6.6.7 Ja piemērojams šī Faktoringa līguma ietvaros, Galvinieks (fiziska persona) tiek pasludināts par 

maksātnespējīgu, bezvēsts pazudušu, atzīts par rīcībnespējīgu vai miris un Pārdevējs ar Faktoru 2 (divu) 

nedēļu laikā nav vienojušies par jaunu Galvinieku.  

6.6.8 Arestēti Pārdevēja norēķinu konti vai cita Pārdevēja manta, kā arī, ja uz Ķīlas līguma priekšmetu tiek vērsta 

piedziņa trešo personu prasījumu apmierināšanai; 

6.6.9 Pārdevējs nav informējis Faktoru par jebkurām Pārdevēja ārpusbilances saistībām (piemēram, izsniegtām 

garantijām vai galvojumiem). 

 

7. Konfidencialitāte 

7.1. Visa un jebkāda rakstiska uzņēmējdarbības, finansiālā, analītiskā, operacionālās darbības un visa cita informācija vai 

dati ar faktisku vai potenciālu komerciālu vērtību, kas nav publiski pieejami un zināmi un ko Pārdevējs ir sniedzis vai 

sniegs Faktoram (turpmāk tekstā „Konfidenciāla informācija”), paliks konfidenciāli, izņemot punktā 7 minēto darījumu 

nodrošināšanai.  
 

8. Finansēšana 

8.1. Pārdevējs ir informēts un piekrīt, ka Faktoringa avansi var tikt izvietoti aizdevumu tirdzniecības platformās (piemēram, 

Mintos.com) vai savādāk pārdots trešām personām (investoriem). Šādos gadījumos informācija par Pārdevēju var tikt 

nodota, pamatojoties uz Capitalia un pircēju vai tirdzniecības platformu savstarpēji noteiktiem konfidenciālas 

informācijas aizsardzības noteikumiem.  

8.2 Pārdevējs ir informēts un piekrīt, ka Faktoringa līgums var tikt sindicēts, Faktoram piesaistot trešās personās 

(Investori) kā līdzaizdevējus, izmantojot Faktora mājas lapu Capitalia.com (turpmāk tekstā – Platforma). 

8.3. Platformas Investoriem var tikt nodota informācija par Pārdevēja darbību apjomā un saturā, kas ir saskaņots ar 

Pārdevēju, kā arī informācija par Pārdevēja saistību izpildes gaitu saskaņā ar šo Faktoringa līgumu. 

8.4. Gadījumā, ja Faktors tiek pasludināta par maksātnespējīgu, Faktoram ir tūlītēji jāinformē par šo apstākli Pārdevējs un 

Investori un šajā paziņojumā ir jāietver visas detaļas par Investoriem, kurām Pārdevējam ir jāturpina veikt Faktoringa 

avansa atmaksa pa tiešo, ņemot vērā jau iepriekš veiktos pārskaitījumus. Šāds paziņojums ir saistošs Pārdevējam, 

Faktoram un Investoriem. Gadījumā, ja Faktors nav nosūtījusi šādu paziņojumu Pārdevējam un Investoriem vienas 

nedēļas laikā kopš Faktora maksātnespējas lēmuma, Investori ir tiesīgi pieprasīt Pārdevējam veikt tiešos maksājumus 
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bez Faktora starpniecības un Pārdevējam ir pienākums izpildīt šo prasību bez jebkāda papildus apstiprinājuma no 

Faktora puses.  

8.5. Ja Investors atsauc savu pilnvaru Faktoram, Faktors par šo apstākli  2 (divu) darba dienu laikā informē Pārdevēju par 

šo faktu un sniedz nepieciešamo informāciju, lai Pārdevējs varētu veikt Faktoringa avansa maksājumus pa tiešo 

Investoram. 

 

9. Nobeiguma noteikumi 

9.1. Faktoringa līguma darbības termiņš var tikt pagarināts, abām pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos.  

9.2. Faktors labprāt saņems Pārdevēja ierosinājumus, kā arī izskatīs jebkādas sūdzības par Faktora darbu. Pārdevējs tiek 

aicināts adresēt ierosinājumus vai sūdzības, rakstot uz support@capitalia.com. 

9.3. Šis Līgums ir sastādīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Jebkurš 

strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību 

tiks galīgi izšķirts izšķirts pēc pieteicēja izvēles Latvijas Republikas tiesās vai Hanzas Starptautiskajā Šķīrējtiesā 

(reģistrācijas numurs 40003765151) saskaņā ar minētās šķīrējtiesas reglamentu viena šķīrējtiesneša sastāvā. 

9.4. Faktoringa Līgums atceļ visas iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanos, kas pastāvējušas starp Pusēm līdz šī 

Faktoringa Līguma parakstīšanai. Pusēm ir saistošas tikai tās saistības, kas ir atrunātas Faktoringa Līgumā. 

9.5. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstiski un ir abu Pušu parakstīti. 

Faktoringa līguma grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas. 

9.6. Faktoringa līgums ir sastādīts latviešu valodā 3 (trīs) eksemplāros. Divi eksemplāri ir paredzēti Faktoram un viens 

Pārdevējam. Gadījumā, ja Puses vienojas par Ķīlas līguma noslēgšanu, šis Faktoringa līgums tiek parakstīts papildus 

eksemplārā iesniegšanai attiecīgajā ķīlas reģistra pārvaldes iestādē. Gadījumā, ja Faktoringa līgumam papildus tiek 

noteikts viens vai vairāki Galvinieki, papildus Faktoringa līguma eksemplārs tiek parakstīts un nodots katram 

Galviniekam. 

 

PARAKSTI UN ATŠIFRĒJUMS  

Faktora vārdā 

 

 

 

● 

Pārdevēja vārdā 

 

 

 

 ● 

 

mailto:support@capitalia.
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FAKTORINGA LĪGUMS Nr. Client ID-●-LV PIELIKUMS I 
Klienta numurs: ●-● 

Rīgā, 202●.gada ●.● 

 

CAPITALIA (turpmāk arī Faktors): 

Nosaukums: Capitalia, SE Reģ.nr.: 40003933213 

Juridiskā adrese: Brīvības iela 40-35, Rīga, Latvija, LV-1050 Tālr.: 28800880 

Konts: LV29RIKO0000084701341, Luminor bank, AS Latvijas filiāle E-pasta adrese: finansejums@capitalia.com 

Pārstāvis: ● Personas kods: ● 

Pārstāvības pamats: ● 
 

KLIENTS (turpmāk arī Pārdevējs): 

Nosaukums: ●  Reģ.nr.: ● 

Juridiskā adrese: ● Tālr.: ● 

Konts: Nr. ●,  „●”, AS  E-pasta adrese: ● 

Pārstāvis: ● Personas kods: ● 

Pārstāvības pamats: statūti  

 
 

1. Faktors un Pārdevējs vienojas par sekojošiem Faktoringa līguma Speciāliem noteikumiem zemāk esošajā tabulā 

norādītajiem Pircējiem: 

 
Pircējs Reģistrācijas 

kods 

Faktoringa 

limits 

(EUR) 

Avansa 

apmērs (no 

rēķina) 

Mēneša 

procentu 

likme 

Piešķiršanas 

komisija (no 

rēķina) 

Maksimālais 

rēķinu 

finansēšanas 

termiņš (dienas) 

Atpakaļpārdevuma 

(regresa) saistības 

● ● ● ● ● ● ● Jā / Nē 

        

        

        

        

        

 
2. Šis pielikums ir neatraujama Faktoringa līguma ●-●-LV sastāvdaļa.  

 
 

 

 

PARAKSTI UN ATŠIFRĒJUMS  

Faktora vārdā 

 

 

 

● 

Pārdevēja vārdā 

 

 

 

 ● 
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FAKTORINGA LĪGUMS Nr. LV-●-202●, PIELIKUMS II 
Klienta numurs: ●-● 

Rīgā, 202●.gada ●.● 

 

CAPITALIA (turpmāk arī Faktors): 

Nosaukums: Capitalia, SE Reģ.nr.: 40003933213 

Juridiskā adrese: Brīvības iela 40-35, Rīga, Latvija, LV-1050 Tālr.: 28800880 

Konts: LV29RIKO0000084701341, Luminor bank, AS Latvijas filiāle E-pasta adrese: finansejums@capitalia.com 

Pārstāvis: ● Personas kods: ● 

Pārstāvības pamats: ● 
 

KLIENTS (turpmāk arī Pārdevējs): 

Nosaukums: ●  Reģ.nr.: ● 

Juridiskā adrese: ● Tālr.: ● 

Konts:  ●,  „●”, AS E-pasta adrese: ● 

Pārstāvis: ● Personas kods: ● 

Pārstāvības pamats: statūti  

 

PIRCĒJS: 

Nosaukums: ● Reģ.nr.: ● 

Juridiskā adrese: ● Tālr.: ● 

Konts: Nr. ●,  „●”, AS E-pasta adrese: ● 

Pārstāvis: ● Personas kods: ● 

Pārstāvības pamats: statūti  

 
 

Ņemot vērā, ka: 

a) Pārdevējs un Pircējs 20●.gada ●.● ir noslēguši pirkuma līgumu Nr. ●, turpmāk- Pirkuma līgums, 

b) Faktors un Pārdevējs 20●.gada ●. ● ir noslēguši Faktoringa līgumu Nr. ● ar kuru Pārdevēja maksājuma prasījuma 

tiesības par Pircējam piegādāto preci ir nodotas Faktoram; 

 

Līdzēji noslēdz šo vienošanos, turpmāk tekstā – Vienošanās, par sekojošo: 

 

1. Parakstot šo Vienošanos, Pircējs apņemas veikt samaksu Faktoram par Pārdevēja piegādātām precēm vai Pārdevēja 

sniegtajiem pakalpojumiem, pamatojoties uz no Pārdevēja saņemtiem rēķiniem. 

2. Pircējs apņemas veikt rēķinu apmaksu Faktoram  ● (●)  dienu laikā no rēķina saņemšanas.  

3. Līdzēji vienojas, ka visus Pārdevēja rēķinus, kas tiks izrakstīti, kamēr spēkā ir šī Vienošanās, Pircējs apmaksās 

Faktoram. 

4. Līdzēji vienojas, ka Pircējam ir pienākums veikt rēķinu apmaksu par labu Faktoram saskaņā ar šīs Vienošanās 

noteikumiem tikai par summām, kas veidojas kā starpība starp Pircēja parādu Pārdevējam par piegādātajām precēm 

un Pārdevēja parādu Pircējam samaksas veikšanas datumā. Pārdevēja parāds Pircējam var ietvert sevī maksājumus 

par atgriezto preci, maksājumus par tirdzniecības veicināšanas laikā sniegtiem pakalpojumiem, maksājumi par 

loģistikas pakalpojumiem, akciju kompensāciju, cenu starpību, apjoma maksājumu (atlaides) aprēķinu, līgumsodu, kā 

arī citus maksājumus, kas Pārdevējam ir jāmaksā Pircējam saskaņā ar Pirkuma līgumu un tā pielikumiem. 

Pārdevēja parāds Pircējam un Pircēja veicamais maksājums par precēm tiek savstarpēji ieskaitīti. Pircējs, veicot 

šajā punktā minēto ieskaitu, apņemas iesniegt Faktoram ieskaitu pierādošus dokumentus par iepriekšējo mēnesi 

1 (vienu) reizi mēnesī līdz 25.datumam. Pārdevējam ir pienākums segt starpību Faktoram, ja tāda ir izveidojusies 

saskaņā ar veikto ieskaita darījumu. 
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5. Gadījumā, ja Pircējs nokavē šīs Vienošanās 2.punktā noteikto rēķina apmaksas termiņu, Faktoram ir tiesības 

aprēķināt, bet Pircējam ir pienākums maksāt Faktoram līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle piecu procentu) 

apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no 

nesamaksātās summas. Šajā gadījumā no Pircēja veiktajiem maksājumiem, pirmkārt, tiek dzēsta rēķina summa un tad 

aprēķinātais līgumsods. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pircēju no galvenās saistības izpildes. 

6. Līdzēji vienojas, ka rēķins ir apmaksāts, kad Pircējs ir veicis rēķina summas pārskaitījumu uz Faktora norēķinu 

kontu. 

7. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas sakarā ar šīs Vienošanās izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā 

vienošanās nav panākta, visus strīdus, kas izriet no šī Vienošanās, izšķirs tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktā kārtībā. 

8. Vienošanās stājas spēkā no Vienošanās parakstīšanas datuma un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.  

9. Jebkuram Līdzējam ir tiesības izbeigt šo Vienošanos, nosūtot pārējiem Līdzējiem rakstisku paziņojumu 5 (piecas) 

darba dienas iepriekš. Izbeidzoties Vienošanās darbībai, Pārdevējam ir pienākums pilnā apmērā izpildīt ar šo 

Vienošanos uzņemtās saistības, bet Pircējam ir jāveic norēķini par rēķiniem, kas saņemti līdz šīs Vienošanās 

izbeigšanas dienai. 

10. Gadījumā, ja kādam no Līdzējiem rodas apstākļi, kas kavē, ierobežo vai padara neiespējamu šīs Vienošanās izpildi, 

Līdzējs, kuram radušies minētie apstākļi, nekavējoties informē pārējos Līdzējus. 

11. Šo Vienošanos var grozīt vai papildināt, tikai Līdzējiem par to savstarpēji rakstveidā vienojoties. 

12. Šī Vienošanās ir sastādīta un parakstīta 3 (trīs) identiskos eksemplāros pa vienam eksemplāram katram no Līdzējiem, 

visiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

 

PARAKSTI UN ATŠIFRĒJUMS  

Faktora vārdā 

 

 

 

● 

Pārdevēja vārdā 

 

 

 

 ● 

Pircēja vārdā 

 

 

 

● 

 


