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FAKTORINGO SUTARTIS Nr. ● 
Kliento numeris: ● 

Vilnius, ● 

 

CAPITALIA (toliau Faktorius): 

Pavadinimas Įmonės kodas 

Capitalia, SE 40003933213 

Banko SWIFT ir sąskaitos numeris Adresas 

RIKOLV2X, LV29RIKO0000084701341 J. Basanavičiaus g. 15, 03108 Vilnius 

Atstovas Telefonas ir elektroninis paštas 

●, įgaliotas asmuo +370 61680880, finansavimas@capitalia.com 

 
Asmens kodas 
● 

KLIENTAS (toliau Pardavėjas): 

Pavadinimas Įmonės kodas  

● ● 

Banko SWIFT ir sąskaitos numeris Adresas 

● ● 

Atstovas Telefonas ir elektroninis paštas 

●, direktorius ● 

 
Asmens kodas 
● 

 

I. DALIS. SPECIALIOS SĄLYGOS 

1.1. Faktoringo limitas: ● EUR 

1.2. Faktoringo avansas: Faktoringo sutarties Priede I kiekvienam Pirkėjui nustatoma atskirai 

1.3. Palūkanos: Faktoringo sutarties Priede I kiekvienam Pirkėjui nustatoma atskirai 

1.4. Sąskaitų administravimo 

mokestis: 

Faktoringo sutarties Priede I kiekvienam Pirkėjui nustatoma atskirai, bet ne mažiau 

nei 20 EUR (dvidešimt eurų) 

1.5. Pardavimas atgal (regresas): Faktoringo sutarties Priede I kiekvienam Pirkėjui nustatoma atskirai 

1.6. Internetinio apdorojimo 

nuolaida: 

Sąskaitų administravimo mokesčio sumažinimas 0.1% nuo sąskaitos sumos 

1.7. Trišalė sutartis: ● 

1.8. Sutarties galiojimo terminas: Faktoringo sutartis sudaroma 1 (vienerių) metų laikotarpiui ir įsigalioja nuo jos 

pasirašymo 

1.9. Užstato sąlygos: Siekiant užtikrinti Pardavėjo įsipareigojimus Įkeitimo sutartys yra pasirašomos su 

šiomis šalimis (toliau Įkaito davėjai): ${pledgorList} 

1.10. Laiduotojas: ● 

1.11. Sutarties mokestis: ● EUR mokestis išskaičiuojamas iš pirmos finansuotos Sąskaitos 
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II. DALIS. BENDROSIOS SĄLYGOS 

1. Sutartyje vartojami terminai 

Faktorius faktoringo sandorį sudaranti SE „Capitalia“, kuri Faktoringo sutarties pagrindu ir jos nustatyta tvarka 

priima iš Pardavėjo finansinius reikalavimus Pirkėjui už Pardavėjo parduotas prekes ir suteiktas 

paslaugas ir pasilieka teisę parduoti perleistus reikalavimus atgal Pardavėjui šioje Sutartyje 

nustatytais atvejais. 

Pardavėjas Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo, kuris Faktoringo sutartimi perduoda Faktoriui iš 

kasdienės ūkinės veiklos kilusius finansinius reikalavimus Pirkėjams ir įsipareigoja, Faktoriui 

pareikalavus, šioje sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka atpirkti iš jo perleistus reikalavimus. 

Pirkėjas asmuo, kuris perka iš Pardavėjo prekes arba gauna Pardavėjo suteiktas paslaugas ir kuris privalo 

sumokėti, remdamasis Pardavėjo pateikta Sąskaita. 

Trečioji šalis bet kuris Faktoringo sutartyje minėtas fizinis arba juridinis asmuo, nesantis Faktoringo sutarties 

šalimi. 

Faktoringo sutartis ši Faktoringo sutartis su visais jos priedais, apimanti visus su Faktoringo sutartimi suderintus 

Faktoringo sutarties priedus, įformintus pakeitimus ir papildymus.  

Sutartis Pardavėjo ir Pirkėjo sudarytas teisinis sandoris, kurio pagrindu Pardavėjas pristato arba parduoda 

Pirkėjui prekes arba teikia paslaugas.  

Mokėjimo terminas maksimalus leistinas mokėjimo terminas, iki kurio pabaigos Pirkėjas privalo sumokėti už gautas 

prekes arba paslaugas, remdamasis Sąskaita. Remiantis Faktoringo sutarties šalių susitarimu, 

mokėjimo terminas nurodomas visose su Faktoringu susijusiose Sąskaitose. 

Faktoringo limitas maksimali vienu metu neapmokėtų Faktoriui perleistų Pardavėjo reikalavimų (Sąskaitų) Pirkėjams 

suma. 

Faktoringo avansas Faktorio ir Pardavėjo suderinta suma, kurią Faktorius sumoka Pardavėjui už reikalavimo perleidimą 

iškart po Sąskaitų patvirtinimo, ir dėl kurio Šalys yra susitarusios Faktoringo sutarties nustatyta 

tvarka. 

Pirkimo kaina Pardavėjo Sąskaitoje nurodyta prekių arba paslaugų kaina (įskaitant pridėtinės vertės mokesčio 

sumą), kurios mokėjimo sąlygos ir būdas yra Sutarties šalių suderinti, padarius Sąskaitoje Faktoringo 

sutartyje numatytą žymą.  

Sąskaita remiantis galiojančiais buhalterinės apskaitos ir atsiskaitymų nuostatais, Pardavėjo Pirkėjui už jam 

pristatytas prekes ir suteiktas paslaugas išduotas mokėjimo dokumentas, kuriame yra nustatyti 

įforminimo ir vaizdiniai elementai ir kuris atitinka Sutarties šalių ir Faktoringo sutarties nustatytus 

mokėjimo terminus.  

 
2. Sutarties dalykas 

2.1 Šia Faktoringo sutartimi Pardavėjas ir Faktorius susitaria, kad Pardavėjas už atlygį perleis, o Faktorius priims iš 

Pardavėjo reikalavimo teisę („reikalavimo teisė“ Faktoringo sutarties samprata) iš Pardavėjo Pirkėjų už jiems parduotas 

prekes arba suteiktas paslaugas, remiantis Faktoringo sutarties sąlygomis. 

2.2 Faktorius įsigyja iš Pardavėjo reikalavimo teises į Pirkėjo mokėtinas sumas, sumokėdamas Pardavėjui Faktoringo 

Avansą, remiantis Faktoringo sutarties sąlygomis. Į Faktorio mokamą atlygį už reikalavimus neįtrauktas pridėtinės vertės 

mokestis, todėl, jei šis mokestis mokėtinas, jį privalo sumokėti Pardavėjas. 

2.3 Kiekvienas Pardavėjo reikalavimas pereina Faktoriui tuo momentu, kai Faktorius sumoka Pardavėjui už jį sutartą 

Faktoringo Avansą, iš kurio išskaičiuoja Palūkanas už terminą nuo Faktoringo Avanso išmokėjimo dienos iki Sąskaitos 

apmokėjimo termino dienos ir sąskaitos administravimo mokestį. 

2.4 Nustatytas Faktoringo limitas yra nurodytas Faktoringo sutarties I Dalyje. Faktoringo limitas kiekvienam Pirkėjui yra 

nustatomas šios Faktoringo sutarties Priede I. Jeigu Pardavėjas daugiau kaip mėnesį nenaudojo priskirto Faktoringo 

limito, Faktorius gali vienašališkai nuspręsti sumažinti Faktoringo limitą, apie tai pranešdamas Pardavėjui. 

2.5 Pirkėjui apmokėjus Sąskaitą, Faktorius gautas lėšas paskirsto tokia tvarka: 1) pirma padengiamas Faktoringo avansas, 

kuris buvo išmokėtas Pardavėjui, 2) antra Faktorius padengia visas kitas sumas, kurias Pardavėjas privalo sumokėti 

pagal šią Sutartį, 3) trečia Faktorius visas likusias lėšas perveda Pardavėjui.  

2.6 Pirkėjui apmokėjus Sąskaitą anksčiau nei nurodytas terminas ant Sąskaitos Faktorius nedaro Palūkanų perskaičiavimo 

ir turi teisę pasilikti apskaičiuotas ir išskaičiuotas Palūkanas pilna suma. 

 

3. Sąskaita, jos pateikimas Faktoriui 

3.1 Pardavėjas perduoda Pirkėjui Sąskaitas už jam parduotas prekes arba suteiktas paslaugas; jose nurodyta, kad jų sumas 
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Pirkėjas privalo mokėti Faktoriui. Sąskaitos turi būti pagrįstos Pardavėjo ir Pirkėjo Sutartimi, ir jos turi būti įformintos 

pagal Faktoringo sutarties reikalavimus. Jei nurodyta Faktoringo sutarties I dalyje, pagal II priedą turi būti sudarytas 

trišalis susitarimas tarp Pardavėjo, Pirkėjo ir Faktoriaus. 

3.2 Pateikdamas Sąskaitas Faktoriui Pardavėjas privalo užtikrinti, kad bendra sąskaitų suma neviršytų Faktoringo limito ir 

individualiai nustatyto Pirkėjo limito pagal Priedą I. 

3.3 Pardavėjas užtikrina, kad: 

3.3.1. Sąskaitos pagrindas yra prekių pardavimas arba paslaugų teikimas, atitinkantis reikalavimus, t. y. Sutartis yra 

galiojanti, prekės arba paslaugos atitinka Pardavėjo ir Pirkėjo sudarytos Sutarties nustatytus teisinius, 

techninius, kiekio, asortimento ir kokybės reikalavimus, ir prekės Pirkėjui yra pristatytos arba perduotos, arba 

paslauga suteikta, remiantis Sutarties sąlygomis – per nustatytą terminą, visos, į tam tikrą vietą, numatytu būdu 

ir laiku; 

3.3.2. Pardavėjas ir Pirkėjas yra tarpusavyje suderinę Sąskaitoje nurodytą mokėtiną sumą (už prekes ir paslaugas, su 

pridėtinės vertės mokesčiu), ir Pirkėjas neturi jokių pretenzijų arba prieštaravimų dėl Sąskaitoje nurodytos 

pirkimo kainos ir mokėjimo termino;  

3.3.3. Pardavėjas iš Sutarties kylančių reikalavimų neperleis jokioms trečiosioms šalims; 

3.3.4. Pirkėjas neturi ir neturės jokių reikalavimų Pardavėjui dėl Sutarties vykdymo; 

3.3.5. Pirkėjas ir Pardavėjas nepripažįstami susijusiomis įmonėmis, Pardavėjui nebus suteikiama teisė būti 

reikšmingu Pirkėjo įmonės dalyviu ir (arba) atstovauti Pirkėjo įmonėje pareigas einantiems asmenims; 

3.4 Visos Faktoriui patvirtinti pateiktos Sąskaitos privalo atitikti tokias sąlygas ir jose turi būti nurodyti tokie privalomi 

rekvizitai: 

a) Pardavėjo pavadinimas, adresas ir įmonės kodas; 

b) Sąskaitos serijos numeris ir numeris; 

c) Sąskaitos išrašymo data; 

d) Sąskaitos gavėjo (Pirkėjo) vardas, pavardė arba pavadinimas, gyvenamoji vieta arba buveinės adresas; 

e) Sutarties identifikavimo duomenys; 

f) Prekės (paslaugos) apibūdinimas ir skaitinės vertės (kiekis arba paslaugų sąlygos, pardavimo kaina); 

g) Prekių arba paslaugų kaina be pridėtinės vertės mokesčio; 

h) pridėtinės vertės mokesčio suma; 

i) Prekių (paslaugų) perdavimo Pirkėjui data, jei ji nesutampa su Sąskaitos išrašymo data; 

j) bendra pagal Sąskaitą mokėtina suma, mokėjimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip 15 dienų ir ilgesnis 

kaip 180 dienų); 

k) Faktoringo Sutarties 3.4.1 punkte nurodyta žyma; 

l) Pardavėjo ir Pirkėjo įgaliotųjų asmenų parašai ir Pirkėjo patvirtinimas, kad jis gavo Sąskaitoje nurodytas Prekes 

arba jam buvo suteiktos Paslaugos. 

3.4.1 Sąskaitose turi būti nurodyta tokia Pardavėjo ir Pirkėjo įgaliotųjų asmenų parašais patvirtinta žyma:  

" ŽYMA APIE REIKALAVIMO PERDAVIMĄ " 

Šioje sąskaitoje nurodytas finansinis reikalavimas faktoringo sutartimi perleistas SE „Capitalia“, įm. kodas 

40003933213, į kurios atsiskaitomąją sąskaitą LV29RIKO0000084701341 banke Luminor Bank AS pervestina visa 

Sąskaitoje nurodyta mokėtina suma sąskaitoje/sutartyje nurodyta valiuta per sąskaitoje nurodytą terminą, 

mokėjime nurodant sąskaitos numerį. Mokėjimas pagal šią sąskaitą kitiems asmenims nepripažįstamas 

reikalavimo patenkinimo pagrindu. Tuo atveju, jei kyla pretenzijų Tiekėjui, jų kopija siunčiama SE „Capitalia“: 

el. paštas: finansavimas@capitalia.com, tel. +370 6168 0880. 

 

Pardavėjas : ________________________________        Pirkėjas:______________________________________ 

                     (parašas, vardas, pavardė, pareigos, A.V.)                             (parašas, vardas, pavardė, pareigos, A.V.) 
 

Minėtas tekstas turi būti išspausdintas be pakeitimų, aiškiai ir įskaitomai pirmajame Sąskaitos puslapyje, ir joje arba 

kituose Sąskaitos puslapiuose negali būti Pirkėją klaidinančios informacijos (kitų privačių arba viešųjų asmenų bankų 

atsiskaitomųjų rekvizitų, mokėjimo būdų, kurie skiriasi nuo minėto mokėjimo būdo ir tvarkos, kitų duomenų, asmenų 

adresų ir rekvizitų, kurie nesusiję su Faktoringo sutartimi). 

3.5 Jei, sumokėjus Faktoringo avansą, nustatomas bet koks 3.3 punkto papunkčiuose minėtų nuostatų pažeidimas, 

Pardavėjas per 3 (tris) kalendorines dienas nuo Faktorio pareikalavimo gavimo dienos, jei Pirkėjas neapmokėjo 

Sąskaitos, privalo atpirkti šią Sąskaitą. 

3.6 Pardavėjas patvirtina, kad įvertino Pirkėjo finansinę būklę ir nemokumą, reikalavimai Pirkėjams galioja, ir Pardavėjas 

prisiima atsakomybę prieš Faktorių už Pirkėjo skolų tikrumą ir saugumą.  

3.7 Pardavėjui griežtai draudžiama be išankstinio Faktorio raštiško sutikimo keisti, papildyti sąlygas, susijusias su Sutarties 

suma, mokėjimo sąlygomis arba Sutarties terminu, ir prieš terminą nutraukti Pardavėjo ir Pirkėjo sudarytas Sutartis, 
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kurios yra prekių perleidimo arba paslaugų teikimo pagrindas. Pirkėjui parodžius iniciatyvą keisti Sutartį, Pardavėjas 

nedelsdamas apie tai informuoja Faktorių. 

 

4. Sąskaitų patvirtinimo ir atsiskaitymų tvarka 

4.1 Pardavėjui ir Pirkėjui susitarus dėl kiekvienos konkrečios prekių partijos (teikiamų paslaugų apimties), Pardavėjas 

praneša Faktoriui apie susidariusią Pirkėjo įsipareigojimų apimtį ir sumą, siųsdamas Faktoriui sutartį su Pirkėju bei 

Sąskaitos projektą dėl prekės (paslaugos) perdavimo Pirkėjui el. paštu finansavimas@capitalia.com arba per internetinės 

platformos capitalia.com puslapį. 

4.2 Per vieną darbo dieną nuo dienos, kai gautas Pardavėjo 4.1 punkte minėtas pranešimas, Faktorius raštu praneša 

Pardavėjui apie savo sutikimą arba atsisakymą patvirtinti Sąskaitą, siųsdamas el.laišką Pardavėjo kontaktiniu el.pašto 

adresu. Faktorius turi teisę savo nuožiūra atsisakyti patvirtinti Sąskaitą. Faktorius neatsako už Pardavėjo patirtus 

materialinius arba nematerialinius nuostolius dėl Faktorio atsisakymo patvirtinti Sąskaitą. Jei Faktorius atsisako 

faktorizuoti Sąskaitą, kuri jau pasirašyta ir kurioje padaryta žyma apie reikalavimo perdavimą, Faktorius išduoda 

Pardavėjui ir Pirkėjui patvirtinimą apie tai, kad iš Sąskaitos kylančio reikalavimo perdavimas atšaukiamas ir mokėjimas 

atliekamas Pardavėjui. 

4.3 Per vieną darbo dieną nuo 4.2 punkte minėto priedo pasirašymo dienos Faktorius perveda į Pardavėjo atsiskaitomąją 

sąskaitą Faktoringo avansą išskaitęs apskaičiuotas Palūkanas už terminą ir sąskaitos administravimo mokestį. Jei sąskaita 

faktūra buvo tinkamai pateikta per internetinę platformą capitalia.com, sąskaitos faktūros administravimo mokesčiui bus 

suteikta Internetinio apdorojimo nuolaida, kaip nurodyta 1.6 punkte. 

4.4 Pirkėjui neapmokėjus Sąskaitų iki mokėjimo termino, Faktorius apie tai telefonu arba el. paštu informuoja Pardavėją. 

4.5 Faktorius turi teisę nutraukti su Pirkėjo Sąskaitomis susijusio Faktoringo Avanso mokėjimą, kol Pirkėjas arba Pardavėjas 

sumoka visą Sąskaitoje nustatytą sumą ir galimus apskaičiuotus delspinigius ir (arba) netesybas. Pirkėjui apmokėjus 

Sąskaitą ir šalutinius reikalavimus prieš įgyvendinant pardavimo atgal nuostatus, Faktorius ir toliau moka Pirkėjo 

Sąskaitų Faktoringo Avansą, remdamasis Faktoringo sutartimi. 

4.6 Jei Pirkėjas, neatsižvelgdamas į tai, kad Faktorius patvirtino Sąskaitą, sumoka Sąskaitos pagrindu mokėtiną sumą 

Pardavėjui, Pardavėjas apie tai informuoja Faktorių ne vėliau kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo dienos, kai 

Pardavėjas gauna atitinkamą sumą, taip pat perveda visą sumą Faktoriui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jos gavimo. 

Pardavėjas jokiu būdu nepripažįstamas įgaliotu Faktorio vardu gauti mokėjimus iš Pirkėjų. 

4.7 Faktorius nepriima Sąskaitų, kurių apmokėjimo terminas numatytas po Faktoringo sutarties galiojimo termino pabaigos. 

 

5. Pardavimas atgal 

5.1 Pardavimas atgal (regresas), kaip nustatyta šios Faktoringo sutarties 5.2-5.7 punktuose taikomas, jei ši sąlyga 

konkrečiam Pirkėjui yra nurodyta Priede I (jei pastaba dėl Pardavimo atgal yra pažymėta „Taip“). 

5.2 Pirkėjui neatlikus faktorizuotos Sąskaitos (perleisto reikalavimo) mokėjimo iki paskutinės mokėjimo termino dienos, 

Faktoriui pareikalavus Pardavėjas privalo atpirkti iš Faktoriaus jam perleistą reikalavimą atitinkamam Pirkėjui. 

Reikalavimo pardavimo atgal mokestis yra Faktoringo avanso, iš kurio kyla Reikalavimas, suma, o iš dalies apmokėto 

reikalavimo atveju – nesumokėta Faktoringo avanso suma. Sąskaitos atpirkimu šioje sutartyje suprantamas to 

reikalavimo atpirkimas, kuris nurodytas atitinkamoje Sąskaitoje. 

5.3 Visais atvejais, kai Faktorius reikalauja iš Pardavėjo atpirkti reikalavimą, Pardavėjas privalo sumokėti Faktoriui 

reikalavimo pirkimo kainą per 5 (penkias) dienas nuo Faktorio pareikalavimo išsiuntimo dienos. 

5.4 Jei Pirkėjas, pasinaudodamas pardavimo atgal teise, iš dalies sumoka Pirkimo kainą Faktoriui, Pardavėjas sumoka 

Faktoriui viso reikalavimo (Faktoringo avanso) sumos ir Pirkėjo sumokėtos sumos skirtumą, o Pardavėjui grąžinama tik 

nesumokėta reikalavimo dalis. 

5.5 Pardavėjui sumokėjus visą pardavimo atgal sumą Faktoriui, jis išduoda Pardavėjui patvirtinimą apie tai, kad 

reikalavimas perleidžiamas atgal Pardavėjui. 

5.6 Pardavėjui atpirkus iš Sąskaitos kylantį reikalavimą, Faktorius privalo, Pardavėjui pareikalavus, grąžinti ir visus su juo 

susijusius dokumentus. 

5.7 Parduodant reikalavimus atgal, Faktorius neatsako Pardavėjui už jokius reikalavimo trūkumus, ir Pardavėjas privalo 

sumokėti pirkimo mokestį Faktoriui ir tuo atveju, kai Pirkėjas paskelbtas nemokiu, yra likviduojamas arba yra kiti 

pagrindai manyti, kad reikalavimas nebus patenkintas nei visas, nei iš dalies. Pardavėjas atsisako Faktorio reikalavimų 

ir teisių dėl reikalavimo trūkumų arba pernelyg didelių nuostolių. 

 

6. Kitos sąlygos 

6.1 Toliau nurodytus veiksmus Paskolos gavėjas iki pagal šią Sutartį nustatytų įsipareigojimų visiško įvykdymo momento 

gali atlikti tik gavęs išankstinį rašytinį Paskolos davėjo sutikimą: 

6.1.1 pradėti naują arba nutraukti esamą Paskolos gavėjo komercinę veiklą; 

mailto:finansavimas@capitalia.com
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6.1.2 skolinti ar grąžinti paskolas, laiduoti ar pagal kitas sutartis užtikrinti įsipareigojimų įvykdymą su Paskolos gavėju 

susijusiems asmenims ir/ar akcininkams ar asmenims susijusiais su jais, ar sudaryti kitas sutartis, kurios nėra 

būtinos įprastai Paskolos gavėjo komercinei veiklai; 

6.1.3 išduoti paskolas; 

6.1.4 imti paskolas, jei jų bendra suma Sutarties galiojimo metu yra didesnė nei 50% (penkiasdešimt procentų) Paskolos 

sumos; 

6.1.5 įkeisti bet kokį Paskolos gavėjui priklausantį turtą, taip pat laiduoti, garantuoti ar pagal kitas sutartis užtikrinti 

prievolių įvykdymą; 

6.1.6 pirkti ar parduoti kitų įmonių akcijas; 

6.1.7 inicijuoti Paskolos gavėjo reorganizavimą, likvidavimą, restruktūrizaciją ar bankroto bylos iškėlimą; 

6.1.8 priimti ar siūlyti sprendimus keisti Paskolos gavėjo nuosavo kapitalo dydį, vadovybę ar Paskolos gavėjo 

akcininkus; 

6.1.9 išmokėti dividendus. 

6.2 Už Faktoringo sutarties 6.1 punkte minėtų pareigų nevykdymą arba netinkamą vykdymą Faktorius turi teisę reikalauti 

iš Pardavėjo 5% (penkių procentų) Faktoringo limito dydžio netesybų už kiekvieną pažeidimo atvejį. Šių netesybų 

sumokėjimas neatleidžia Pardavėjo nuo pareigos įvykdyti savo įsipareigojimus. 

6.3 Už vėlavimą atlikti bet kurį iš šios Sutarties arba įstatymo kylantį mokėjimą Pardavėjas moka Faktoriui 0,25 proc. dydžio 

delspinigius nuo neatlikto mokėjimo už kiekvieną pradelstą dieną. 

6.4 Pardavėjui perdavus Faktoriui netikrą (neegzistuojantį) reikalavimą, pavyzdžiui, kylantį iš suklastotos Sąskaitos, 

Faktoriui pareikalavus, jis privalo nedelsiant grąžinti visą už reikalavimą gautą pinigų sumą. 

6.5 Tuo atveju, jei Pirkėjas neapmoka Sąskaitos arba praneša apie atsisakymą apmokėti Sąskaitą, pagrįstą Pirkėjo ir 

Pardavėjo ginču dėl Sutarties pažeidimo, prekių ar paslaugų kokybės, kiekio, pristatymo pažeidimo ar bet kokio kito 

ginčo, Faktorius turi teisę reikalauti Pardavėjo atpirkti Sąskaitą, pagal 5 punktą, nepaisant Faktoringo sutarties 5.1 punkte 

nurodytos sąlygos. 

6.6. Faktorius turi teisę vienašališkai nutraukti Faktoringo sutartį prieš terminą ir reikalauti nedelsiant (ne vėliau kaip per tris 

darbo dienas po Faktorio pranešimo gavimo) įvykdyti Pardavėjo įsipareigojimus, tarp jų – pareigą atpirkti visas 

faktorizuotas sąskaitas, jei: 

6.6.1 Pardavėjas pažeidė bet kurį šios Faktoringo sutarties 6.1 punkto nuostatą; 

6.6.2 Pardavėjas vėluoja atlikti bet kurį mokėjimą Faktoriui ilgiau kaip 10 darbo dienų; 

6.6.3 Teismui pateiktas prašymas pripažinti Pardavėją nemokiu, Pardavėjas likviduojamas, jo atžvilgiu pradėtos 

teisinės apsaugos procedūros arba sustabdyta jo ekonominė veikla; 

6.6.4 Pardavėjas pateikia Faktoriui neteisingą informaciją arba suklastotus dokumentus; 

6.6.5 Jei tai taikoma pagal šią Faktoringo sutartį, Įkaito davėjas nevykdo Įkeitimo sutarties, Įkaito davėjas mirė, 

dingo arba jo objekto vertė sumažėjo daugiau kaip 10% nuo vertės įkeitimo metu; 

6.6.6 Jei tai taikoma pagal šią Faktoringo sutartį, Įkaito davėjas (juridinis asmuo) arba Laiduotojas (juridinis 

asmuo) yra paskelbiami nemokiais, likviduotais arba jiems pradėtos teisinės apsaugos procedūros, o 

Pardavėjas nesusitarė su Faktoriumi dėl naujo laiduotojo ir (arba) Įkaito davėjo; 

6.6.7 Jei tai taikoma pagal šią Faktoringo sutartį, Laiduotojas (fizinis asmuo), pripažįstamas dingusiu be žinios, 

pripažįstamas neveiksniu arba yra miręs, o Faktorius ir Pardavėjas per dvi savaites nesusitaria dėl kito 

Laiduotojo; 

6.6.8 Areštuotos Pardavėjo sąskaitos ar kitas Pardavėjo turtas, taip pat jei Įkeitimo sutarties objektas yra išieškomas 

tenkinant trečiųjų asmenų reikalavimus; 

6.6.9 Pardavėjas neinformuoja Faktoriaus apie bet kokius Pardavėjo nebalansinius įsipareigojimus (pavyzdžiui, 

suteiktas garantijas ar laidavimus). 

 

7. Konfidencialumas 

7.1 Visa ir bet kokia rašytinė verslo, finansinė, analitinė, operatyvinė ir visi kita faktinės ar galimos komercinės vertės 

informacija ar duomenys, kurie nėra viešai prieinami ir nežinomi bei kuriuos Pardavėjas pateikė ar pateiks Faktoriui 

(toliau „konfidenciali informacija“), išliks konfidencialūs, išskyrus 8 punkte nurodytus sandorius. 

  

8. Bendras finansavimas 

8.1 Pardavėjas žino ir sutinka, kad Faktoringo avansai gali būti talpinami į paskolų prekybos platformas (pvz. Mintos.com) 

arba kitaip parduodami tretiesiems asmenims (investuotojams). Tokiais atvejais informacija apie Pardavėją gali būti 

perduodama remiantis Faktoriaus ir pirkėjų ar prekybos platformų tarpusavyje suderintomis konfidencialios 

informacijos apsaugos taisyklėmis. 
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8.2 Šalys susitaria, kad Faktoringo avansai gali būti sindikuoti ir Faktorius gali pritraukti trečiąsias šalis (Investuotojus) 

kaip Paskolos ko-finansuotojus. Sindikacija organizuojama ir valdoma per Faktoriaus tinklapį Capitalia.com (toliau –

Platforma).  

8.3 Investuotojams per Platformą bus suteikiama informacija apie Pardavėjo veiklą sutarta apimtimi ir Paskolos sąlygas 

bei Paskolos grąžinimo eigą. 

8.4 Tuo atveju, jei Faktorius bus paskelbtas nemokiu, Faktorius nedelsiant praneš apie tai Pardavėjui ir Investuotojams, ir 

tokiame pranešime Faktorius pateiks visą informaciją apie Investuotojus, kuriems Pardavėjas turi toliau grąžinti 

Faktoringo avansus, vietoj to, kad mokėtų Faktoriui, atsižvelgiant į jau sumokėtas sumas. Toks pranešimas yra 

įpareigojantis Faktoriui, Pardavėjui ir Investuotojams. Jei Faktorius neišsiunčia tokio pranešimo Pardavėjui ir (arba) 

Investuotojams per 1 (vieną) savaitę nuo sprendimo dėl Faktoriaus nemokumo įsigaliojimo, Investuotojai turi teisę 

reikalauti iš Pardavėjo grąžinti Faktoringo avansą be Faktoriaus tarpininkavimo, o Pardavėjas privalo tenkinti tokį 

reikalavimą be papildomo Faktoriaus pranešimo 

8.5 Jei yra nutraukiama Agentūros sutartis su Investuotoju, Faktorius per 2 (dvi) darbo dienas informuoja Pardavėją apie 

tokį faktą ir pateikia informaciją, kad Pardavėjas galėtų toliau vykdyti Faktoringo avanso mokėjimus tiesiogiai 

Investuotojui 

 

9. Baigiamosios nuostatos 

9.1 Ši faktoringo sutartis yra sudaryta 1 (vieneriems) metams ir įsigalioja ją pasirašius. Faktoringo sutarties terminas gali 

būti pratęstas šalių rašytiniu susitarimu. 

9.2 Faktoriui bus malonu gauti pasiūlymus iš Pardavėjo, taip pat spręsti bet kokius skundus dėl Faktorio veiksmų. Pardavėjas 

pasiūlymus ar skundus gali teikti el. paštu support@capitalia.com arba paskambinus telefonu +370 6700 7061. Visi 

skundai, kuriuos gauna Faktorius yra išsprendžiami ne ilgiau kaip per 7 dienas. 

9.3 Ši Sutartis sudaryta ir vykdytina, remiantis galiojančiais Lietuvos Respublikos norminiais aktais. Bet kuris ginčas, 

nesutarimas ar ieškinys, kuris kyla iš šios sutarties, yra susijęs su ja arba jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, bus 

galutinai išspręstas Vilniaus apylinkės arba Vilniaus apygardos teisme pagal Lietuvos Respublikos teisę. 

9.4 Faktoringo sutartimi atšaukiami visi ankstesni, iki šios Faktoringo sutarties pasirašymo buvę Šalių pokalbiai ir 

susirašinėjimai. Šalims privalomi tik tie įsipareigojimai, kurie aptarti Faktoringo sutartyje. 

9.5 Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie yra įforminti raštu ir abiejų Šalių pasirašyti. 

Faktoringo sutarties pakeitimai ir papildymai yra neatskiriamos sudėtinės šios Sutarties dalys. 

9.6 Faktoringo sutartis sudaryta lietuvių kalba 3 (trimis) egzemplioriais. Du egzemplioriai skirti Faktoriui, vienas – 

Pardavėjui. Šalims susitarus dėl Įkeitimo sutarties sudarymo, ši Faktoringo sutartis pasirašoma kartu pateikiant kopiją 

atitinkamai įkeitimo registro tvarkymo institucijai. Jei Faktoringo sutartyje papildomai nurodomas vienas ar keli 

Laiduotojai, papildoma sutarties kopija yra pasirašoma ir perduodama kiekvienam Laiduotojui. 
 

PARAŠAI IR ATŠIFRAVIMAS  

Faktoriaus vardu 

 

 

● 

Pardavėjo vardu 

 

 

● 
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FAKTORINGO SUTARTIES Nr. ●, PRIEDAS I 
Kliento numeris: ● 

Vilnius, ● 

 

CAPITALIA (toliau Faktorius): 

Pavadinimas: SE „Capitalia” Įm. k.: 40003933213 

Registracijos adresas: J. Basanavičiaus g. 15, 03108 Vilnius Tel. Nr.: +370 616 80880 

Sąskaita: RIKOLV2X, LV29RIKO0000084701341 El. paštas: finansavimas@capitalia.com 

Atstovas: ● Asmens kodas: ● 

Atstovavimo pagrindas: ● 
 

KLIENTAS (toliau Pardavėjas): 

Pavadinimas: ● Įm. k.: ● 

Registracijos adresas: ● Kliento Tel. Nr.: ● 

Kliento sąskaita: Nr. ● Kliento El. paštas: ● 

Atstovas: ● Asmens kodas: ● 

Atstovavimo pagrindas: įstatai 

 
 

1. Faktorius ir Pardavėjas sutinka su šiomis Faktoringo sutarties specialiomis sąlygomis Pirkėjams, išvardintiems toliau 

pateiktoje lentelėje: 

 

Pirkėjas Įmonės 

kodas 

Faktoringo 

limitas 

(EUR) 

Faktoringo 

avansas (nuo 

sąskaitos) 

Mėnesinės 

palūkanos 

Administravimo 

mokestis (nuo 

sąskaitos) 

Maksimalus 

sąskaitos 

finansavimo 

terminas 

(dienos) 

Pardavimas atgal 

(regresas) 

● ● ● ● ● ● ● ● 

 

2. Šis priedas yra neatsiejama Faktoringo sutarties ● dalis.  

 
 

 

 

PARAŠAI IR ATŠIFRAVIMAS  

Faktoriaus vardu 

 

 

 

● 

Pardavėjo vardu 

 

 

 

● 

 

 


