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Šis Cesijas līgums noslēgts starp šādām līgumslēdzēju pusēm:
CEDENTS:
Nosaukums:
Reģistrācijas Nr.:
Juridiskā adrese:
Tālruņa numurs:
E-pasts:
un
CESIONĀRS:
Vārds, Uzvārds /
Nosaukums:
Personas kods /
Reģistrācijas Nr.:
Deklarētās dzīvesvietas
adrese / Juridiskā
adrese:
Tālruņa numurs:
E-pasts:
Identifikācijas Nr.
Cedents un Cesionārs noslēdz šāda satura Cesijas līgumu:
LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI
Cedējamais prasījums:
Aizdevuma līgums Nr.
Aizdevuma summa, EUR
Aizdevuma atmaksas termiņš
Prasījuma cesija:
Cedējamā prasījuma apmērs procentos
Cedējamā prasījuma apmērs, EUR
Gada procentu likme, %
Cesijas maksa, EUR

LĪGUMA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. LIETOTIE TERMINI
Līgums

starp Investoru, Aizdevēju un Viainvest noslēgtais Cesijas līgums ar
visiem tā pielikumiem, grozījumiem un papildinājumiem

Gada Procentu
Likme

atlīdzība par investēto līdzekļu lietošanu, kas izteikta kā gada
procentu likme. Ar terminu “Gada Procentu Likme” arī tiek
saprasta atlīdzība Investoram, kas izteikta kā gada procentu likme
un tiek maksāta gadījumos, kad Aizņēmējs ir kavējis atmaksas
termiņus

Cesijas Maksa

Cesionāra un Aizdevēja abpusēji nolīgtā maksa eiro par prasījuma
tiesību iegādi

Cedents

Aizdevējs, kuram pieder prasījuma tiesības pret Aizņēmēju saskaņā
ar noslēgto Aizdevuma līgumu

Aizņēmējs

fiziska persona, kura noslēgusi Aizdevuma līgumu ar Aizdevēju

Aizņēmēja
Maksājums

Aizņēmēja veiktie Aizdevuma pamatsummas, Procentu un
nokavējuma procentu (ja piemērojami) maksājumi Aizdevējam
saskaņā ar Aizdevuma līgumu

Darba Diena

Latvijas Republikā noteikta darba diena, izņemot sestdienas,
svētdienas un valsts noteiktās svētku dienas

Procenti

atlīdzība fiksēta EUR valūtā, ko Aizdevējs maksā Investoram par
viņa līdzekļu izmantošanu un kas tiek aprēķināta, reizinot Gada
Procentu Likmi ar faktisko dienu skaitu, kurās tika izmantoti
ieguldītie līdzekļi saskaņā ar noslēgto Līgumu. Ar Procentiem ir
saprotami arī nokavējuma procenti, kas tiks aprēķināti un izmaksāti
par katru Aizņēmēja atmaksājamā Aizdevuma kavējuma dienu.
Procentu maksājumi ir atkarīgi no Aizņēmēja veiktajiem
maksājumiem un Investoram tiek izmaksāti tad, kad Aizņēmējs ir
atmaksājis Aizdevuma pamatsummu pilnībā vai daļēji

Investors

fiziska vai juridiska persona, kas no Aizdevēja iegādājusies
prasījuma tiesības pret Aizņēmēju. Šī līguma ietvaros saukts arī par
Cesionāru

Investora
Bankas Konts

1) norēķinu konts, kas atvērts uz Investora vārda Latvijas Republikā
vai jebkurā citā valstī reģistrētā kredītiestādē, uz kuru attiecas no
Eiropas Savienības tiesību aktiem izrietošas prasības par noziedzīgi
iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu,
vai
2) maksājumu konts, kas atvērts uz Investora vārda maksājumu
iestādē, kas reģistrēta un licencēta Latvijas Republikā vai jebkurā
citā valstī, uz kuru attiecas no Eiropas Savienības tiesību aktiem
izrietošas prasības par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un
terorisma finansēšanas novēršanu un veiktais maksājums atbilst
visiem sekojošiem kritērijiem:
a) maksājuma tips ir SEPA maksājums, kas veikts euro valūtā;
b) maksājums ir veikts no Investora personīgā starptautiskā bankas
konta (IBAN), un
c) Investora vārds un uzvārds skaidri izriet no ienākošajā
maksājumā iekļautajiem rekvizītiem.

Aizdevums

saskaņā ar Aizdevuma līgumu Aizņēmējam izsniegtā bet
neatmaksātā aizdevuma pamatsumma vai tās daļa, ko saskaņā ar
Aizdevuma līgumu Aizņēmējs atmaksā Aizdevējam un ko Aizdevējs
pārskaita Viainvest izmaksai Cesionāram atkarībā no cedētā
prasījuma apmēra

Aizdevuma
Līgums

starp Aizdevēju un Aizņēmēju noslēgtais Aizdevuma līgums

Aizdevējs

Cedents, kurš izsniedzis Aizņēmējam Aizdevumu un īsteno visas no
Aizdevuma līguma izrietošās tiesības un pienākumus pret
Aizņēmēju atbilstoši Aizdevuma līguma un šī Līguma noteikumiem

Puses

Aizdevējs un Investors

Cenrādis

maksa par Viainvest saskaņā ar šo Līgumu sniegtajiem
pakalpojumiem, kā arī citiem Viainvest sniegtajiem pakalpojumiem

Investīciju
Platformas
Noteikumi

Līguma noslēgšanas brīdī spēkā esošie Investīciju Platformas
Noteikumi, kas pieejami interneta vietnē: www.viainvest.com

Prasījuma
Tiesības

Aizdevēja prasījuma tiesības pret Aizņēmēju, kas izriet no
Aizdevuma līguma un ko veido Aizdevuma pamatsumma un tiesības
prasīt nokavējuma procentus kā noteikts saskaņā ar Aizdevuma
līgumu

Investīciju
platforma

tiešsaistes tirdzniecības platforma ar domēnu www.viainvest.com,
kur Lietotājs var izveidot savu personīgo kontu, slēgt darījumus, kā
arī veikt citas Investīciju Platformas Noteikumos noteiktās darbības

Lietotājs

privātpersona vai juridiskās personas likumīgais pārstāvis, kas
elektroniski izveidojis Lietotāja kontu Investīciju Platformā, ko
apstiprinājis Viainvest. Šī Līguma ietvaros saukts arī par Investoru

Lietotāja Konts

Cesionāra elektroniski izveidots konts Investīciju Platformā, kas
satur Cesionāra patstāvīgi sniegto personīgo informāciju un kurai
Cesionārs var piekļūt pēc autorizēšanās atbilstoši Investīciju
Platformas Noteikumiem

Viainvest

Latvijas Republikā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību,
reģistrācijas Nr.40203015744, kas radījusi un uztur Investīciju
platformu

Viainvest
Bankas Konts

UAB “VIA PAYMENTS”, reģ.kods 304531696, atvērts Viainvest
maksājumu konts Nr.LT903570020000000005, BIC code
VIPULT22XXX, kurā Lietotājs saskaņā ar Investīciju Platformas
Noteikumiem iemaksā Lietotāja naudas līdzekļus maksājumu
veikšanai Investīciju Platformā, un kas tiek turēts nodalīti no
Viainvest mantas

2. CESIJAS LĪGUMA PRIEKŠMETS
2.1. Ar šo Līgumu Cedents nodod un Cesionārs pieņem daļu no Cedenta Prasījuma tiesības
pret Aizņēmēju, kas izriet no Aizdevuma Līguma, apmērā, kāds noteikts šī Līguma
Pamatnoteikumos.
2.2. Par Prasījuma Tiesību nodošanu Cesionārs maksā Cedentam Cesijas Maksu apmērā, kas
noteikta šī Līguma Pamatnoteikumos.
2.3. Aizdevējs apliecina, ka starp viņu un Aizņēmēju noslēgtais Aizdevuma līgums ir īsts,
Aizdevums ir izsniegts Aizņēmējam un Aizņēmējs ir to saņēmis saskaņā ar Aizdevuma
līguma noteikumiem.
2.4. Cesionārs neuzņemas pret Aizņēmēju jebkādas saistības vai pienākumus, kas varētu

rasties uz šī Līguma vai Aizdevuma līguma pamata.
2.5. Puses vienojas, ka Cesionārs līdz šī Līguma noslēgšanas dienai nesaņems saskaņā ar
Aizdevuma līguma aprēķināto, bet no Aizņēmēja vēl nesaņemtos Procentu maksājumus.
2.6. Cesionārs ir informēts un piekrīt, ka, noslēdzot šo Līgumu, Cesionārs nepārņem
Prasījuma Tiesības pret Aizņēmēju pilnā apmērā, bet gan tiek cedētas Prasījuma tiesības
tikai to nolīgtajā daļā, un Viainvest saskaņā ar Investīciju Platformas noteikumiem turpina
pārvaldīt no Aizdevuma Līguma izrietošās Prasījuma Tiesības pret Aizņēmēju kopā ar citu
Investīciju Platformas Lietotāju prasījumiem.
2.7. Cesionārs var iepazīties ar Aizdevuma Līguma noteikumiem, nosūtot Cedentam
atsevišķu pieprasījumu izsniegt Aizdevuma Līguma kopiju, izmantojot Lietotāja Kontu.
Cesionārs apliecina, ka viņš saistībā ar Aizdevuma Līguma noteikumiem necels pretenzijas
pret Viainvest vai Aizdevēju.
2.8. Cesionārs apliecina, ka apzinās Aizņēmēja saistību neizpildes risku un apliecina, ka
necels jebkādas pretenzijas pret Aizdevēju un/vai Viainvest, izņemot pretenziju par
atpirkuma garantiju.
3. CESIJAS LĪGUMA NOSLĒGŠANA UN CESIJAS MAKSAS SAMAKSAS KĀRTĪBA
3.1. Cesionārs apliecina, ka ir informēts, ka Cedents un Viainvest ir vienas holdinga
sabiedrības dalībnieki; starp Cedentu un Viainvest noslēgts Sadarbības Līgums, ar kuru
Cedents pilnvarojis Viainvest Cedenta vārdā pārdot Prasījuma Tiesības, kā arī Aizdevēja
vārdā noslēgt šo Līgumu.
3.2. Cesionārs apliecina, ka, aizpildot pieteikumu Lietotāja Konta izveidošanai, pirms
noslēgts šis Līgums, ir izlasījis un piekrīt šīs Investīciju Platformas Noteikumiem.
3.3. Šis Līgums uzskatāms par noslēgtu un stājas spēkā, kad Cesionārs saskaņā ar
Investīciju Platformas Noteikumiem savā Lietotāja Kontā ir apstiprinājis šo Līgumu un kad
Viainvest Bankas Kontā ir saņemta Cesijas Maksa no Investora Bankas Konta.
3.4. Pārskaitot Cesijas Maksu uz Viainvest Bankas Kontu, Cesionārs apliecina, ka tam ir
zināmi un tas piekrīt šī Līguma un Investīciju Platformas Noteikumiem.
3.5. Cesionārs apstiprina, ka tam ir saprotamas no šī Līguma izrietošās tiesības un
pienākumi, un šī Līguma noteikumi atbilst Cesionāra gribai.
3.6. Cesionārs apliecina, ka tas piekrīt noslēgt šo Līgumu, izmantojot Investīciju Platformu.
3.7. Cesionārs apliecina, ka šī Līguma noslēgšanas brīdī ir rīcībspējīgs un neatrodas
alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko un citu apreibinošo vielu ietekmē.
3.8. Par Cesijas Maksas apmēru Cedents un Cesionārs ir vienojušies Lietotāja Kontā pirms šī
Līguma noslēgšanas, un tā ir norādīta šī Līguma Pamatnoteikumos.
3.9. Ar šī Līguma apstiprināšanu Cesionārs pilnvaro Viainvest atskaitīt nolīgto un Cesionāra
samaksāto Cesijas Maksu, kas pārskaitīta uz Viainvest Bankas Kontu, un pārskaitīt uz
Aizdevēja kontu, atspoguļojot šo darījumu Lietotāja Kontā Investīciju Platformā.
3.10. Apstiprinot šo Līgumu, Cesionārs pilnvaro Aizdevēju bez iepriekšējas saskaņošanas ar
Cesionāru pagarināt Aizdevuma atmaksas termiņu. Aizdevums var tikt pagarināts par 7
(septiņām), 14 (četrpadsmit) vai 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām neierobežotu reižu
skaitu.
3.11. Prasījuma Tiesības pāriet Cesionāram ar brīdi, kad Cesijas Maksa ir noņemta no
Lietotāja Konta un pārskaitīta uz Aizdevēja kontu, atspoguļojot šo darījumu Lietotāja Kontā
Investīciju Platformā.
3.12. Apstiprinot šo Līgumu, Cesionārs apzinās un piekrīt, ka no Aizņēmēja ienākošie
maksājumi no Viainvest Bankas Konta uz Investora Bankas kontu tiks pārskaitīti tikai pēc
tam, kad Cesionārs Lietotāja Kontā augšupielādējis derīgu personu apliecinošu dokumentu
(pase vai identifikācijas karte, kurai nav beidzies derīguma termiņš).
4. PILNVAROJUMS

4.1. Cesionārs pilnvaro Aizdevēju:
4.1.1. Cesionāra vārdā un interesēs pārvaldīt Prasījuma Tiesību pret Aizņēmēju;
4.1.2. Cesionāra vārdā izlietot visas tiesības, kas tam piešķirtas ar Aizdevuma Līgumu un šo
Līgumu. Aizdevējs, izlietojot nodotās tiesības, ievēro vislielāko rūpību;
4.1.3. veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar Aizdevuma atmaksu un Aizdevuma
Līguma izpildi līdz Aizdevuma pilnīgai atmaksai un Prasījuma Tiesību dzēšanai pilnā
apmērā;
4.1.4. Aizņēmēja saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes Cesionāra vārdā un labā kārtot
ar Aizdevuma restrukturizāciju (atmaksas termiņa, maksājumu grafika u.c. izmaiņas), lauzt
Aizdevuma Līgumu, noslēgt jaunu aizdevuma līgumu un veikt ar parāda ārpustiesas
atgūšanu saistītās darbības;
4.1.5. veikt visas nepieciešamās darbības, kas ir saistītas ar Prasījuma Tiesību atgūšanu, tai
skaitā, bet ne tikai, veikt ar Prasījuma Tiesību saistītās ārpustiesas darbības, sagatavot un
nosūtīt visa veida prasības, pieteikumus, paskaidrojumus, pārstāvēt visās Aizdevuma
izsniegšanas vietas valsts un pašvaldības iestādēs un institūcijās, visās tiesu instancēs ar
prasību par parāda piedziņu un visiem ar to saistītajiem blakus prasījumiem, ar visām
tiesībām, kādas Aizdevuma izsniegšanas valsts normatīvajos aktos paredzētas civilprocesa
un kriminālprocesa dalībniekiem, tai skaitā, bet ne tikai sniegt paskaidrojumus,
pretprasības, pieteikumus, atteikties no prasībām un pieteikumiem, iesniegt pierādījumus
un paskaidrojumus, pārsūdzēt tiesu nolēmumus, iesniegt izpilddokumentus piedziņas
vēršanai, iesniegt un saņemt visās iestādēs iesniegumus, izziņas, lūgumus, lēmumus,
atzinumus, izdarīt visus nepieciešamos maksājumus, kā arī, saistībā ar šajā punktā minēto,
nokārtot visas nepieciešamās formalitātes, kas saistītas ar dotā pilnvarojuma veikšanu.
4.1.6. glabāt visus Aizdevuma līgumu oriģinālus.
4.2. Cesionāra Aizdevējam piešķirtais pilnvarojums attiecināms uz visiem un ikvienu
Aizdevēja darbinieku un Aizdevēja pilnvaroto personu. Pilnvarojums piešķirts ar
pārpilnvarojuma tiesībām un ir spēkā līdz šī Līguma pilnīgai izpildei vai tā atcelšanai šajā
Līgumā noteiktos gadījumos.
4.3. Cesionārs un Cedents pilnvaro Viainvest:
4.3.1. pārskaitīt Cesijas Maksu no Cesionāra līdzekļiem, kas noguldīti Viainvest Bankas
Kontā, uz Aizdevēja Bankas Kontu, atspoguļojot šo darījumu Lietotāja Kontā Investīciju
Platformā;
4.3.2. apstrādāt un izmaksāt Cesionāram no Aizņēmēja saņemtos pamatsummas
maksājumus proporcionāli Prasījuma Tiesību summai, kādu Aizdevējs cedējis Cesionāram un
kuru Aizdevējs pēc tam, kad saņēmis no Aizņēmēja, izmaksā Viainvest;
4.3.3. ieturēt visus ar šo Līgumu saistītos maksājumus saskaņā ar Cenrādi, kas pieejams
Investīciju Platformā, tai skaitā, piemērojamos nodokļus saskaņā ar Aizdevēja valsts
likumdošanu, kā arī saskaņā ar Investora dzīvesvietas valsts likumdošanu;
4.3.4. veikt automātisku gada procentu likmes, nokavējuma procentu, aprēķinu sakarā ar
Aizņēmēja maksājumu kavējumiem par labu Aizdevējam un Cesionāram, pieņemot, ka
kalendārajā gadā ir 365 (trīs simti sešdesmit piecas) dienas;
4.3.5. nekavējoties informēt Aizdevēju par atpakaļpirkuma tiesību iestāšanos vai apstākļiem,
kas dod pamatu izbeigt Līgumu pirms termiņa, un nodrošināt, ka Aizdevējs veic Prasījuma
Tiesību atpakaļpirkumu atbilstoši šī Līguma 8. un 9. punktā noteiktajai kārtībai un ar to
veicamos maksājumus, visus veiktos darījumus atspoguļojot Lietotāja Kontā Investīciju
Platformā.
4.4. Aizdevējs apņemas nodrošināt, ka Cesionāram nodotā Prasījuma Tiesība netiek
grāmatota Aizdevēja nodokļu pārskatos un tā tiek grāmatota šķirti no Aizdevēja aktīviem
atbilstoši piemērojamiem likumiem, un apņemas veikt visas saprātīgās darbības, lai
Cesionāram nodotā Prasījuma Tiesība netiktu apgrūtināta ar trešo personu prasījumiem.
4.5. Puses vienojas, ka Cesionārs neatsauks Aizdevējam un Viainvest piešķirtos

pilnvarojumus līdz Prasījuma Tiesību pilnīgai izpildei.
4.6. Gadījumā, ja Cesionārs ir atsaucis Aizdevējam piešķirto pilnvarojumu, Aizdevējam ir
tiesības izlietot tam piešķirtās atpakaļpirkuma tiesības un šī Līguma 8. punktā noteiktajā
kārtībā un apmērā.
4.7. Ja Aizdevuma izsniegšanas valsts vai pašvaldības izdotie normatīvie akti uzliek par
pienākumu veikt grozījumus vai izmaiņas Aizdevuma līgumā attiecībā uz Aizdevuma summu
vai termiņu, Aizdevējam ir tiesības tos veikt bez iepriekšējas saskaņošanas ar Cesionāru.
Cesionāram ir saistoši visi Aizdevēja veiktie Aizdevuma Līguma grozījumi.
4.8. Puses vienojas, ka jebkurām Aizdevēja Aizdevuma Līgumā ieviestajām izmaiņām vai
grozījumiem nav atpakaļejoša spēka, izņemot, ja grozījumi vai izmaiņas saistītas ar
normatīvo aktu izmaiņām vai tiesu spriedumiem atbilstoši Līguma 4.7. punktam. Neskatoties
uz iepriekš minēto, Aizdevējs grozīto Aizdevuma Līguma redakciju Cesionāram nosūta ne
vēlāk kā piecu (5) dienu laikā no Cesionāra pieprasījuma saņemšanas dienas.
5. CEDENTA GARANTIJAS, TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1. Cedents apliecina, ka līdz šī Līguma noslēgšanai Prasījuma Tiesības pret Aizņēmēju
pieder tikai Cedentam, tās nav nevienam citam atsavinātas vai ieķīlātas par labu trešajām
personām, par tām nepastāv strīds.
5.2. Cedents apliecina Prasījuma Tiesības īstumu.
5.3. Cedents apņemas informēt Viainvest un Cesionāru par apstākļiem, kas ietekmē vai
varētu ietekmēt šī Līguma izpildi no Cedenta puses.
5.4. Cedents jebkādā gadījumā nav atbildīgs par Aizdevuma atmaksas termiņa kavējumu,
jebkura maksājuma kavējumu, kā arī Aizdevuma Līguma neizpildi pilnā apjomā vai kādā tā
daļā.
5.5. Cedentam ir pienākums nodrošināt Aizņēmēja personas datu konfidencialitāti un
saistībā ar šī pienākuma izpildi Cedents apņemas nesniegt Cesionāram informāciju par
Aizņēmēja personas datiem un jebkādu citu informāciju par Aizņēmēju, kas nav saistīta ar šī
Līguma izpildi. Par konfidenciālu informāciju uzskatāms Aizņēmēja vārds, uzvārds, personas
kods, tālruņa numurs, e-pasta adrese, deklarētā dzīvesvietas adrese, un šī informācija nav
izpaužama Investoram.
5.6. Cedentam ir Prasījuma Tiesību atpakaļpirkuma tiesības šī Līguma 8. daļā noteiktajos
gadījumos.
6. CESIONĀRA GARANTIJAS, TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
6.1. Cesionārs apņemas ievērot visus šī Līguma noteikumus visā Līguma darbības laikā.
6.2. Cesionārs apliecina, ka ir patiesais labuma guvējs no ar šo Līgumu iegūtās Prasījuma
Tiesības realizēšanas rezultātā iegūtajiem līdzekļiem.
6.3. Cesionārs apņemas norēķināties ar Viainvest par saņemto maksājumu apstrādi,
veiktajiem maksājumiem un citiem sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši Investīciju
platformā izvietotajam Cenrādim.
6.4. Cesionārs atzīst sev par saistošiem visus Aizdevēja veiktos darījuma dokumentu
grozījumus un papildinājumus.
6.5. Cesionārs apņemas neatsaukt Viainvest un Aizdevējam piešķirto pilnvarojumu veikt
maksājumu apstrādi un izmaksu Cesionāram, veiktos darījumus atspoguļojot Lietotāja Kontā
Investīciju Platformā.
6.6. Cesionārs apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc
Viainvest vai Aizdevēja pieprasījuma saņemšanas, nodrošināt Viainvest vai Aizdevēju ar
visām nepieciešamajām pilnvarām, piekrišanām un atļaujām, lai Viainvest un Aizdevējs
varētu realizēt Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus.
6.7. Cesionārs apņemas šī Līguma darbības laikā nenodot iegūto Prasījuma Tiesību trešajām
personām, izņemot gadījumus, kad Prasījuma Tiesība tiek nodotas citam Lietotājam

Investīciju Platformā.
6.8. Cesionārs apliecina, ka ir informēts par Aizdevuma Līgumā Aizņēmējam pielīgto tiesību
atmaksāt Aizdevumu pirms Aizdevuma Līgumā noteiktā termiņa. Šādā gadījumā vienlaikus
ar Aizņēmēja atmaksāto Aizdevuma daļu uz Investora Bankas Kontu tiks pārskaitīti Procenti.
6.9. Cesionārs atsakās celt jebkādas pretenzijas pret Aizņēmēju, Cedentu vai Viainvest par
nodarītajiem zaudējumiem, tai skaitā, par atrauto peļņu, gadījumā, kad Aizņēmējs atmaksā
Aizdevumu pirms Aizdevuma Līgumā noteiktā termiņa.
6.10. Cesionārs apliecina, ka šī Līguma darbības laikā nepieprasīs no Viainvest vai Aizdevēja
Aizņēmēja personas datus vai jebkādu citu informāciju par Aizņēmēju, kas nav saistīta ar šī
Līguma izpildi.
6.11. Cesionārs apņemas Līguma darbības laikā nesazināties ar Aizņēmēju saistībā ar
noslēgto Līguma un iegūtajām Prasījuma Tiesībām, tai skaitā, neapmeklēt Aizņēmēju viņu
dzīvesvietā vai darba vietā, nesazināties, izmantojot ātrās saziņas līdzekļus vai sociālos
tīklos, bez Aizdevēja starpniecības nepieprasīt Aizņēmēja saistību izpildi, nevērst prasījumus
un necelt prasības pret Aizņēmēju.
7. AIZŅĒMĒJA VEIKTO MAKSĀJUMU APSTRĀDES UN IZMAKSAS KĀRTĪBA
7.1. Saskaņā ar šajā Līgumā ietverto pilnvarojumu Viainvest nodrošina saņemto maksājumu
apstrādi, pieņem no Aizdevuma Līguma izrietošos maksājumus, ko Aizdevējs saņēmis no
Aizņēmēja, un izmaksā tos Cesionāram šajā Līgumā noteiktā kārtībā un apmērā.
7.2. Aizdevējs pārskaita Viainvest no Aizņēmēja saņemtos maksājumus, tai skaitā Procentus,
proporcionāli Cesionāra ieguldījumam.
7.3. Viainvest apstrādā un pārskaita uz Cesionāra Lietotāja Kontu šādus no Aizņēmēja pilnā
apmērā vai daļēji saņemtos maksājumus proporcionāli Cesionāra veiktajam ieguldījumam,
ievērojot, ka tiesības saņemt maksājumus no Aizņēmēja Cesionāram rodas ar Prasījuma
Tiesības iegūšanas dienu:
7.3.1. Aizņēmēja atbilstoši Aizdevuma Līgumam atmaksāto Aizdevuma pamatsummu;
7.3.2. Aizņēmēja samaksātos Procentus;
7.3.3. Aizņēmēja pirms termiņa atmaksāto Aizdevuma pamatsummu un Procentus, kas
aprēķināti līdz atlikušās Aizdevuma pamatsummas dienai;
7.4. Ja laika posmā starp Aizņēmēja iepriekš veikto Aizņēmēja maksājumu līdz Aizņēmēja
pēdējam veiktajam maksājumam viena vai vairākas no Aizdevuma līguma izrietošas
Prasījuma tiesības piešķirtas par labu citam Lietotājam vai ir ticis veikts atpakaļpirkums, un
Prasījuma Tiesības ir nodotas atpakaļ Aizdevējam, tad Procenti, kas izriet no attiecīgajām
Prasījuma Tiesībām, tiek sadalīti starp Cesionāriem vai Cesionāru un Aizdevēju, ņemot vērā
dienu skaitu starp iepriekšējā un pēdējā Aizņēmēja maksājuma saņemšanu un to, cik ilgi
attiecīgās Prasījuma Tiesības piederējušas konkrētajai Pusei.
7.5. Pirms saņemto maksājumu pārskaitīšanas Cesionāram Viainvest ir tiesīgs ieturēt no
tiem maksājumu apstrādes maksu un citus maksājumus atbilstoši Investīciju Platformā
izvietotajam Cenrādim.
7.6. Viainvest un Aizdevējs nav atbildīgi par Aizņēmēja maksājumu kavējumiem, kas izriet
no Aizdevuma Līguma un Aizdevuma atmaksas grafika. Šāda kavējuma gadījumā Viainvest
un Aizdevējam nav pienākums veikt maksājumus Cesionāram no saviem līdzekļiem.
8. PRASĪJUMA TIESĪBU PĀRDOŠANA UN ATPAKAĻPIRKUMS
8.1. Cesionāram ir tiesības atsavināt iegūtās Prasījuma Tiesības tikai Aizdevējam un
Lietotājiem, kuriem atvērts Lietotāja Konts Investīciju Platformā.
8.2. Cesionāram ir tiesības iegūtās Prasījuma Tiesības piedāvāt atsavināšanai citiem
Investīciju Platformā reģistrētiem Lietotājiem par brīvi izvēlētu Cesijas Maksu.
8.3. Gadījumā, kad Lietotājs atsavina sev piederošo Prasījuma Tiesību par labu citam
Investīciju Platformas Lietotājam, darījums tiek atspoguļots abu Lietotāju Kontos. Naudas

līdzekļi Cesijas Maksas apmērā tiek pievienoti Cesionāra, kurš atsavinājis Prasījuma Tiesību,
Lietotāja Kontam. Savukārt Cesionāra, kuram par labu atsavinātas Prasījuma Tiesības,
Lietotāja Kontā esošie līdzekļi tiek samazināti Cesijas Maksas apmērā.
8.4. Cesionāram, kuram par labu atsavinātas Prasījuma Tiesības, ir tiesības uz visiem
Aizņēmēja maksājumiem, kas tiek atmaksāti vai ir noteikti saskaņā ar grafiku pēc Prasījuma
Tiesību atsavināšanas brīža.
8.5. Noslēdzot šo Līgumu, Aizdevējam tiek piešķirtas Prasījuma Tiesību atpakaļpirkuma
tiesības, savukārt Cesionārs apņemas Prasījuma Tiesības pārdot atpakaļ Aizdevējam, ja
Aizdevējs paziņo par atpakaļpirkuma tiesību izlietošanu.
8.6. Aizdevējam ir tiesības izlietot viņam piešķirtās atpakaļpirkuma tiesības, ja ir iestājies
jebkurš no zemāk minētajiem gadījumiem:
8.6.1. Aizņēmējs kavē Aizdevuma līgumā un maksājumu grafikā noteikto Aizdevuma
atmaksu līdz 30 (trīsdesmit) dienām;
8.6.2. Cesionārs ir pilnīgi vai daļēji atsaucis Līgumā vai Investīciju Platformas Noteikumos
ietverto pilnvarojumu;
8.6.3. Viainvest saskaņā ar Investīciju Platformas Noteikumiem ir ierobežojis Cesionāra
tiesības izmantot Investīciju Platformu;
8.6.4. šī Līguma pirmstermiņa laušanas gadījumā;
8.6.5. gadījumā, ja pasludināts Aizņēmēja maksātnespējas process, Aizdevējs nekavējoties
izlieto viņam piešķirtās atpakaļpirkuma tiesības, savukārt Viainvest apņemas nosūtīt
rakstveida paziņojumu uz Cesionāra Lietotāja Kontā norādīto e-pasta adresi. Pirms Viainvest
Aizdevēja vārdā nosūta paziņojumu, uzskatāms ka Cesionāra Prasījuma Tiesības atsavinātas
Aizdevējam.
8.7. Aizdevējam ir tiesības jebkurā no Vispārējo noteikumu 8.6. apakšpunktos noteiktajiem
gadījumiem izlietot viņam piešķirtās Prasījuma Tiesību atpakaļpirkuma tiesības, izmaksājot
Cesionāram atpakaļpirkuma cenu.
8.8. Ja Aizņēmējs kavē vismaz vienu no Aizdevuma pamatsummas vai jebkuru no saistītajiem
maksājumiem vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, Aizdevējam ir pienākums īstenot Prasījuma
Tiesību atpakaļpirkumu, atspoguļojot šo darījumu Lietotāja Kontā Investīciju Platformā.
Izlietojot Prasījuma Tiesību atpakaļpirkumu, Investoram tiek atmaksāta Cesijas Maksa, kā
arī uzkrātie Procenti, kas aprēķināti par laika posmu, skaitot no pirmās Prasījuma Tiesības
iegūšanas dienas.
8.9. Viainvest nekavējoties informē Aizdevēju un Cesionāru par jebkuru no šī Līguma 8.6.
apakšpunktos norādīto gadījumu iestāšanos nolūkā nodrošināt Pusēm Prasījuma Tiesības
atpakaļpirkuma tiesības.
8.10. Noslēdzot šo Līgumu, Aizdevējs un Cesionārs vienojas par būtiskajām Prasījuma
Tiesību atpakaļpirkuma darījuma sastāvdaļām. Puses vienojas, ka Prasījuma Tiesību
atpakaļpirkuma darījuma noteikumi ir ietverti Līguma noteikumos un atsevišķa darījuma
noslēgšana nav nepieciešama. Prasījuma Tiesību atpakaļpirkuma līgums uzskatāms par
noslēgtu brīdī, kad šī Līguma 8.11. punktā minētā atpakaļpirkuma maksa pārskaitīta uz
Lietotāja Kontu. 8.6.5. punktā minētajā gadījumā Prasījuma Tiesību atpakaļpirkuma līgums
uzskatāms par noslēgtu brīdī, kad Viainvest Aizdevēja vārdā nosūtījis paziņojumu
Cesionāram.
8.11. Atpakaļpirkuma maksa tiek noteikta, ņemot vērā ieguldīto, bet neatmaksāto Prasījuma
Tiesību pamatsummu. Atpakaļpirkuma maksa ietver uzkrātos un nesamaksātos Procentus
par periodu, kas nepārsniedz 60 (sešdesmit) dienas, no kurām pirmās 30 dienās tiek
aprēķināti Procenti par kapitāla lietošanu, bet nākamās 30 dienas kā Procenti, kas
aprēķināti kā nokavējuma procenti. Viainvest nodrošina, ka no Aizdevēja saņemtā
atpakaļpirkuma maksa tiek uzglabāta Viainvest Bankas Kontā, atspoguļojot šo darījumu
Lietotāja Kontā Investīciju Platformā. Brīdī, kad Aizdevējs atpakaļpirkuma maksu pārskaitījis
uz Viainvest Bankas Kontu, uzskatāms, ka Aizdevējs pilnībā atguvis piešķirto Aizdevumu.

8.12. Cesionārs piekrīt atpakaļpirkuma maksas aprēķinam, Cesionārs to atzīst par pilnīgu,
galīgu un visaptverošu samaksu par Prasījuma Tiesību atpakaļpirkumu. Atpakaļpirkuma
maksa, ko Aizdevējs maksā Cesionāram var tikt samazināta piemērojamo nodokļu un nodevu
(esošo un nākamo) apmērā, kas tiek piemēroti saskaņā ar Aizdevēja valsts likumdošanas
prasībām.
8.13. Cesionārs apņemas neizvirzīt pret Viainvest un Aizdevēju nekādas pretenzijas par
atpakaļpirkuma tiesību izmantošanu, saistībā ar iespējamo atrauto peļņu un citiem
zaudējumiem.
9. CESIJAS LĪGUMA IZBEIGŠANA
9.1. Viainvest ir tiesības ierobežot Cesionāra tiesības izmantot Investīciju Platformu, bloķēt
Cesionāra Lietotāja Kontu un dzēst Cesionāra Lietotāja Kontu Investīciju Platformā šādos
gadījumos:
9.1.1. Cesionārs ir pārkāpis Līguma noteikumus un Investīciju Platformas lietošanas
Noteikumus, tai skaitā, Cesionārs mēģina sazināties ar Aizņēmēju saistībā ar Aizdevuma
Līgumu;
9.1.2. Cesionārs par sevi ir sniedzis Viainvest un Aizdevējam nepatiesu vai neprecīzu
informāciju;
9.1.3. Viainvest radušās aizdomas par Cesionāra identitāti un Viainvest nav izdevies
sazināties ar Cesionāru, lai apstiprinātu darījuma saturu;
9.1.4. Cesionāra rīkojums ir neskaidrs vai izkropļots sakaru traucējumu dēļ;
9.1.5. Cesionārs izmanto Investīciju Platformu prettiesiskiem mērķiem;
9.1.6. Viainvest radušās pamatotas aizdomas, ka Cesionārs Prasījuma Tiesības iegādē
izmanto noziedzīgi iegūtus līdzekļus, finansē terorismu, vai Cesionārs ir ticis iesaistīts šādu
darbību veikšanā;
9.1.7. Cesionārs ir pilnīgi vai daļēji atsaucis šajā Līgumā vai Investīciju Platformas
Noteikumos ietverto pilnvarojumu.
9.2. Aizdevējam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu jebkurā šī Līguma darbības laikā,
pamatojoties uz ikvienu un jebkuru šī Līguma 9.1. apakšpunktos norādīto gadījumu.
Paziņojumu par šī Līguma izbeigšanu Viainvest nosūta Cesionāram uz viņa e-pasta adresi.
Šādā gadījumā Līgums uzskatāms par izbeigtu paziņojuma nosūtīšanas dienā.
9.3. Šī Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Viainvest pārskaita uz Lietotāja Kontu
Investīciju Platformā no Aizdevēja saņemto summu, kas sastāv no Līguma laušanas brīdī
neatmaksātās Prasījuma Tiesību pamatsummas un aprēķinātajiem Procentiem, atspoguļojot
šo darījumu Lietotāja Kontā Investīciju Platformā.
9.4. Šī Līguma vienpusējas izbeigšanas gadījumā Prasījuma Tiesības to atlikušajā apmērā
Aizdevējs iegūst brīdī, kad Viainvest ir saņēmis no Aizdevēja šī Līguma 9.3. punktā norādīto
summu, atspoguļojot šo darījumu Lietotāja Kontā Investīciju Platformā.
9.5. Gadījumā, ja Aizdevējs ir izmantojis savas Prasījuma Tiesības atpakaļpirkuma tiesības,
Līgums atzīstams par izbeigtu brīdī, kad Viainvest ir iemaksājis Investora Bankas Kontā
saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem aprēķināto atpakaļpirkuma maksu un atspoguļojis šo
darījumu Lietotāja Kontā Investīciju Platformā.
9.6. Aizdevējam un Viainvest ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu, 30 (trīsdesmit) dienas
iepriekš nosūtot otri Pusei uz e-pastu paziņojumu par Līguma pirmstermiņa izbeigšanu.
Šādā gadījumā visi Cesijas līgumi, kas noslēgti pirms šī paziņojuma nosūtīšanas, ir spēkā
līdz brīdim, kamēr dabiskā ceļā izbeidzas no noslēgtajiem Līgumiem izrietošie pienākumi.
10. CITI CESIJAS LĪGUMA NOTEIKUMI
10.1. Šis Līgums sastāv no Pamatnoteikumiem un Vispārīgiem noteikumiem. Ja
Pamatnoteikumi ir pretrunā ar Vispārējiem noteikumiem, Pamatnoteikumi ir noteicošie.
10.2. Situācijas, kas nav regulētas ar šo Līgumu, risināmas atbilstoši Investīciju Platformas

Noteikumiem, kas ir spēkā šī Līguma noslēgšanas brīdi un kas ir šī Līguma neatņemama
sastāvdaļa.
10.3. Šis Līgums ir noslēgts elektroniskā formā atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai, un tas
ir derīgs bez Pušu parakstiem.
10.4. Pirms šī Līguma elektroniskās parakstīšanas Cesionārs ir izlasījis Līguma noteikumus,
atzīst tos par saistošiem un atbilstošiem Cesionāra gribai.
10.5. Šis Līgums ir spēkā līdz pilnīgai tā izpildei, izņemot pirmstermiņa Līguma izbeigšanas
gadījumus.
10.6. Šī Līguma iztulkošanai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.
10.7. Pušu starpā radušos strīdus, kas izriet no šī Līguma, izšķirs tiesa Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

