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AIZDEVUMA LĪGUMS NR.
Riga 2020-09-23
Šis Aizdevuma līgums ir noslēgts starp:
AIZDEVĒJU:
Vārds, uzvārds /
Uzņēmuma nosaukums:
Personas identifikācijas
Nr. / Reģistrācijas Nr.
Deklarētā dzīvesvieta /
Juridiskā adrese:
Tālrunis:
E-pasta adrese:
Identifikācijas numurs:
un
DEBITORU:
Uzņēmuma nosaukums: VIA SMS PL Sp. z o.o.
Reģistrācijas Nr.
0000367773
Al. Jerozolimskie 123A; 02-017 Warszawa,
Juridiskā adrese:
Poland
Tālrunis:
+ 48-22-291-53-55
E-pasta adrese:
info@viasms.pl
un tādiem darbības mērķiem, kādi ir noteikti šā Līguma attiecīgajos noteikumos par
tiešsaistes platformas darbību, pilnvaroto personu un izsniegto aizdevumu pārvaldību.
Uzņēmuma nosaukums: SIA „Viainvest”
Reģistrācijas Nr.
40203015744
Juridiskā adrese:
13. janvāra iela 3, Rīga, LV-1050, Latvija
Tālrunis:
+371 66102939
E-pasta adrese:
info@viainvest.com
Puses ir vienojušās noslēgt šo Līgumu saskaņā ar sekojošiem noteikumiem:
SPECIĀLIE NOTEIKUMI
Piešķiramais aizdevums:
Kopējā aizdevuma summa (EUR)
Aizdevuma atmaksas termiņš
Gada procentu likme
Aizņēmēja Kredītlīgums (Līguma nodrošinājums)
Aizņēmēja Kredītlīguma Nr.
Kopējā Aizņēmēja Kredītlīguma summa
Nodrošinājuma summa, EUR
Aizņēmēja Kredītlīguma darbības beigu
datums

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. LĪGUMĀ IZMANTOTIE TERMINI
Šā Līguma kontekstā turpmāk tekstā izklāstītajiem terminiem ir šāda nozīme:
Līgums, kas ir noslēgts starp Aizdevēju un Debitoru, kā arī attiecīgā
Līgums
gadījumā —Viainvest, ar visiem līguma pielikumiem, grozījumiem un
papildinājumiem.
Atlīdzība par ieguldīto līdzekļu izmantošanu, kuru Debitors maksā
Gada procentu
Aizdevējam, kas izteikta kā procentuālā attiecība, ko aprēķina gada
likme
griezumā tādā apmērā, par kuru Aizdevējs ir vienojies ar Debitoru.
Fiziska persona, kura ir noslēgusi Aizņēmēja Kredītlīgumu, kurā tā
Aizņēmējs
darbojas kā aizņēmējs, no vienas puses, bet Debitors kā aizdevējs, no
otras puses.
vienošanās par aizdevumu, kas noslēgta starp Debitoru un Aizņēmēju,
Aizņēmēja
ir izvietota Investīciju platformā, ar mērķi, lai Aizdevējs varētu veikt
Kredītlīgums
izvēli saistībā ar Aizdevuma atmaksu un Nodrošinājumu.
Aizdevuma summa, ko Debitors ir izmaksājis Aizņēmējam saskaņā ar
Aizņēmēja Kredītlīgumu, un kuru Aizņēmējam ir jāatmaksā Debitoram,
Aizņēmēja
un kuru Debitoram ir jānosūta Aizdevējam, izmantojot Investīciju
aizdevums
platformu, kā Aizdevuma atmaksu saskaņā ar noteikumiem, kas
izklāstīti šajā Līgumā.
Jebkuri maksājumi, kas jāmaksā Aizņēmējam un ko tas veic saskaņā ar
Aizņēmēja
Aizņēmēja Kredītlīgumu, tostarp sekojoši: pamatsumma, procenti
maksājumi
un/vai kavējuma procenti (ja tādus piemēro).
Latvijas Republikā oficiāli noteikta darbadiena, izņemot sestdienas,
Darba diena
svētdienas un valsts svētku dienas.
Konkrēts Aizņēmēja Kredītlīgums, ko vienlaicīgi ar šī Līguma
Nodrošinājums
noslēgšanu ir izvēlējies Aizdevējs kā saistību nodrošinājumu.
Sadarbības
Vienošanās, kas noslēgta starp Debitoru un Viainvest un kurā ir
līgums
noteikti sadarbības principi, tostarp par savstarpējiem norēķiniem.
VIA SMS PL Sp.z.o.o, kura juridiskā adrese ir: Al. Jerozolimskie 123A,
postal code 02-017, Warszawa, Poland, kas ir reģistrēts Nacionālā
Tiesu reģistra Uzņēmumu reģistrā, kuru uztur Nacionālā Tiesu
reģistra komercnodalījums ar KRS [valsts tiesas reģistrācijas] numuru
0000367773, NIP [nodokļu identifikācijas numuru] Nr. 899-27-04-871,
Debitors
REGON [numuru galvenajā uzņēmējdarbības veidu sarakstā]:
021370663, kas darbojas kā puse Aizņēmēja Kredītlīgumā un kurai
saskaņā ar Aizņēmēja Kredītlīgumiem ir tiesības iesniegt pretenziju
pret Aizņēmēju (tas ir, tai ir visas tiesības uz aizņēmēja parādu
saskaņā ar Aizņēmēja Kredītlīgumu).
Kavējuma
atlīdzība, ko Debitors ir parādā Aizdevējam par Aizdevuma atmaksas
procenti
kavēšanu, kas šī Līguma kontekstā ir vienāda ar Procentiem.
Maksa, kas ir noteikta EUR valūtā, ko Debitoram ir jāmaksā
Procenti
Aizdevējam par kapitāla lietošanu, ko Aizdevējs ir pārskaitījis saskaņā
ar šo Līgumu un ko aprēķina, izmantojot 3.1. punktā sniegto formulu.
Tiešsaistes darījumu platforma, kuras domēns ir www.viainvest.com,
Investīciju
kurā Aizdevējs var izveidot savu personīgo kontu, atvērt un slēgt
platforma
darījumus, vai veikt visas darbības, ko ļauj Investīciju platformas
noteikumi.
Aizdevējs
Kā definēts šī Līguma ievadā.

1) norēķinu konts, kas atvērts uz Aizdevēja 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 Aizdevēja vārda maksājumu
iestādē, kas reģistrēta Latvijas Republikā vai jebkurā citā valstī, uz
Aizdevēja bankas
kuru attiecas no Eiropas Savienības tiesību aktiem izrietošas prasības
konts
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 Aizdevēja personīgā starptautiskā
bankas konta (IBAN), un c) Aizdevēja vārds un uzvārds skaidri izriet
no ienākošajā maksājumā iekļautajiem rekvizītiem.
Aizdevuma summa, kuru Aizdevējs izmaksā Debitoram saskaņā ar šā
Aizdevums
Līguma noteikumiem.
Jebkura naudas summa, ko Debitors ir parāda Aizdevējam un kura tam
Aizdevuma
ir jāatmaksā saskaņā ar šo Līgumu, kas tomēr, izņemot gadījumus, kas
atmaksa
noteikti šajā Līgumā, ir atkarīga, skaitot no maksājuma datuma, no
naudas plūsmas, kas izriet no Aizņēmēja Kredītlīguma.
Datums, kurā Debitoram ir pienākums Aizdevējam atmaksāt visu
Atmaksas termiņš neatmaksāto pamatsummu, procentus, kavējuma procentus un citas
summas, kas tam ir jāmaksā.
Puses
Debitors, Aizdevējs un Viainvest
Maksājumu saraksts, kurus Aizdevējs maksā Viainvest par
Cenrādis
saņemtajiem pakalpojumiem saistībā ar šo Līgumu, kā arī saskaņā ar
citiem līgumiem, kas var būt noslēgti starp Aizdevēju un Viainvest.
Investīcijas platformas noteikumi, kurus piemēro šā Līguma
noslēgšanas brīdī, kas ir pieejami vietnē www.viainvest.com un,
attiecīgi, to grozījumi jebkurā šā Līguma spēkā esamības brīdī, un
Investīciju
jebkādi citi noteikumi, kas attiecas uz Investīciju platformas darbību.
platformas
Līdz dienai, kad attiecīgā Investīciju platformas noteikumu sadaļa, kas
noteikumi
attiecas uz Aizdevuma līgumiem, nav stājusies spēkā, visus
noteikumus saistībā ar cesijas līgumiem, ciktāl tas praktiski ir
iespējams, piemēro attiecībā uz šī Līguma noteikumiem un izpildi.
Privātpersona vai juridiskas personas oficiālais pārstāvis, kas
Lietotājs
Investīciju platformā elektroniski ir izveidojis Lietotāja kontu, un šo
kontu ir apstiprinājis Viainvest.
Elektronisks konts, ko Investīciju platformā ir izveidojis Aizdevējs un
kas satur datus un var, t.sk. saturēt personas datus, ko patstāvīgi ir
Lietotāja konts
iesniedzis Aizdevējs un kam Aizdevējs var piekļūt pēc tam, kad ir
veikta viņa identitātes pārbaude saskaņā ar Investīciju platformas
noteikumiem.
SIA „Viainvest”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas ir reģistrēta
Viainvest
Latvijā ar reģistrācijas numuru 40203015744, kas ir Investīciju
platformas izveidotājs un uzturētājs.
Viainvest maksājumu konts Nr. LT903570020000000005, kas atvērts
“VIA PAYMENTS” UAB, reģistrācijas kods: 304531696, BIC
VIPULT22XXX, uz kuru Aizdevējs saskaņā ar Investīciju platformas
Viainvest Konts
noteikumiem un šo Līgumu, pārskaita Aizdevēja līdzekļus, lai veiktu
maksājumus ar Investīciju platformas starpniecību, un kuru izmanto
vienīgi, lai uzglabātu Lietotāja līdzekļus un kuru neizmanto, lai
uzglabātu Viainvest līdzekļus.
Termini, kuri lietoti vienskaitlī, ietver arī daudzskaitli un otrādi. Virsrakstus nedrīkst ņemt

vērā attiecībā uz šā Līguma interpretēšanu.
2. AIZDEVUMA LĪGUMA PRIEKŠMETS
2.1. Noslēdzot šo Līgumu, Aizdevējs apņemas piešķirt Debitoram Aizdevumu saskaņā ar šajā
Līgumā izklāstītajiem noteikumiem, un Debitors apņemas atmaksāt Aizdevumu saskaņā ar šī
Līguma noteikumiem.
2.2. Ne vēlāk kā šī Līguma parakstīšanas dienā Aizdevējs veic finanšu līdzekļu pārskaitījumu
uz Viainvest Kontu, kas attiecīgi tiek atspoguļots Aizdevēja Lietotāja kontā. Kad Aizdevējs ir
izvēlējies attiecīgu Aizņēmēja Kredītlīgumu, kas kalpos kā Aizdevuma Nodrošinājums, un šis
Līgums stājas spēkā, atbilstīgo Aizdevuma summu atskaita no Aizdevēja Lietotāja konta.
2.3. Aizdevējs attiecībā pret Aizņēmēju neuzņemas nekādas citas saistības vai pienākumus,
kuras var rasties saistībā ar šo Līgumu, jo visu Aizņēmēja Kredītlīguma pārvaldību pastāvīgi
veic Debitors.
2.4. Aizdevējs var iepazīties ar Aizņēmēja Kredītlīguma noteikumiem, nosūtot Lietotāja
kontā Debitoram atsevišķu Aizņēmēja Kredītlīguma eksemplāra kopijas pieprasījumu. Ar šo
Aizdevējs apliecina, ka tas neizvirzīs jebkādas pretenzijas pret Viainvest vai Debitoru
saistībā ar Aizņēmēja Kredītlīguma noteikumiem.
3. PROCENTI
3.1. Procentu summu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:
Ieguldītie līdzekļi (aizdevuma summa) * Gada procentu likme * (dienu skaits pēc
dienas, kad Aizdevējs ir noslēdzis šo Līgumu un dienu, kurā Debitors atmaksā
Aizdevumu / 365.
3.2. Debitora maksājumi Aizdevējam saskaņā ar šo Līgumu ir atkarīgi no Aizņēmēja
maksājumiem, kas ir veikti saskaņā ar Aizņēmēja Kredītlīgumu, kuru Aizdevējs izvēlējies
Investīciju platformā pirms šā Līguma noslēgšanas, kas vienlaicīgi kalpo arī kā
Nodrošinājums, tāda veidā, kā noteikts šī Līguma 3. paragrāfā.
3.3. Aizdevuma Atmaksas termiņš, līdz kuram Debitors atmaksā Aizdevējam Aizdevumu, kā
arī veic Procentu atmaksu, ir atkarīga no Aizņēmēja maksājumiem, kas ir veikti saskaņā ar
konkrētiem Aizņēmēja Kredītlīgumiem, neskarot zemāk noteiktos 3.5. punkta noteikumus.
Visi saskaņā ar šo Līgumu veiktie maksājumi Aizdevējam ir jāveic 1 (vienas) darba dienas
laikā no brīža, kad ir saņemti Aizņēmēja maksājumi, tomēr ne ātrāk kā Debitors ir
pārskaitījis šos maksājumus Viainvest Kontā, un tas tiek atspoguļots Aizdevēja Lietotāja
kontā.
3.4. Netiek uzskatīts, ka Debitors kavē Aizdevuma atmaksu, ja Aizņēmējs kavē maksājumu
saskaņā ar konkrēto Aizņēmēja Kredītlīgumu, no kā, savukārt, ir atkarīga Aizdevuma
atmaksa saskaņā ar šo Līgumu. Šādā gadījumā Kavējuma procentus aprēķina par katru
nokavēto dienu.
3.5. Neatkarīgi no 3.4. punkta noteikumiem, gadījumā, ja Aizņēmējs kavē saskaņā ar
Aizņēmēja Kredītlīgumu noteiktos maksājumus par vairāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendārajām
dienām, Debitoram ir jāatmaksā Aizdevējam pamatsummu, procentus un Kavējuma
procentus 31. kalendārajā dienā, skaitot no pirmās Aizņēmēja kavējuma dienas.
3.6. Ja Aizņēmējs nav atmaksājis aizdevumu 120 (viens simts divdesmit) dienu laikā, skaitot
no dienas, kad šis Līgums ir stājies spēkā, Debitoram ir pienākums veikt Aizdevuma
atmaksu, ja to ierosinājis Aizdevējs, kuram konkrētais Aizņēmēja Kredītlīgums kalpo kā
saistību nodrošinājums. Jebkuru neskaidrību novēršanai, ja Aizdevuma atmaksa tiek izpildīta
saskaņā ar šī punkta noteikumiem, Debitors veiks Aizdevuma atmaksu tikai tādā apmērā,
kādā konkrētajam Aizdevumam Aizņēmēja Kredītlīgums ir kalpojis kā saistību
nodrošinājums.

3.7. Aizdevums un aprēķinātie Procenti ir uzskatāmi par atmaksātiem tad, kad attiecīgās
summas ir ieskaitītas Aizdevēja Lietotāja kontā. Pirms no Aizņēmēja saņemto maksājumu
pārskaitīšanas Aizdevējam Viainvest ir tiesīgs ieturēt maksu par maksājumu apstrādi
saskaņā ar Investīciju platformā izvietoto Cenrādi, un citus maksājumus, piemēram, ieturēt
nodokļus, kurus piemēro saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, vai kuri ir
jāmaksā saskaņā ar Investīciju platformas noteikumiem.
3.8. Kārtība, kādā līdzekļi tiek pārskaitīti no Aizdevēja Lietotāja konta uz Aizdevēja bankas
kontu, ir atrunāta Investīciju platformas noteikumos.
4. LĪGUMA NOSLĒGŠANA
4.1. Aizdevējs apliecina, ka:
c) ir informēts par to, ka Debitors un Viainvest ir viena holdinga struktūras locekļi; un, ka:
d) Debitors un Viainvest ir noslēguši Sadarbības līgumu, saskaņā ar kuru Debitors ir
pilnvarojis Viainvest parakstīt šo Līgumu Debitora vārdā.
4.2. Aizdevējs apliecina, ka, iesniedzot Lietotāja konta izveidošanas pieprasījumu, kas ir
izveidots pirms šī Līguma noslēgšanas, tas ir izlasījis un piekritis Investīciju platformas
noteikumiem.
4.3. Šis Līgums ir uzskatāms par noslēgtu un stājas spēkā tad, kad Debitors šo Līgumu ir
apstiprinājis Lietotāja kontā saskaņā ar Investīciju platformas noteikumos paredzētajām
procedūrām un kad Aizdevums no Aizdevēja bankas konta ir saņemts Viainvest Kontā.
4.4. Aizdevējs apliecina, ka saprot no šī Līguma izrietošās tiesības un pienākumus un ka šā
Līguma noteikumi atbilst Aizdevēja gribai.
4.5. Aizdevējs apliecina, ka tas piekrīt noslēgt šo Līgumu, izmantojot Investīciju platformu
(tas ir, elektroniski).
4.6. Aizdevējs apliecina, ka tas ir juridiski rīcībspējīgs noslēgt šo Līgumu, un ka neatrodas
alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisku vielu, piemēram, apreibinošu vielu, reibumā.
4.7. Aizdevējs un Debitors pirms šā Līguma noslēgšanas ir vienojušies par Aizdevuma
summu un Gada procentu likmi.
4.8. Noslēdzot šo Līgumu, Aizdevējs pilnvaro Viainvest rīkoties vai veikt turpmāku to
līdzekļu pārsūtīšanu, kurus saskaņā ar šo Līgumu uz Viainvest kontu ir pārskaitījis Aizdevējs
par labu Debitoram, attiecīgi atspoguļojot šādus darījumus Aizdevēja Lietotāja kontā
Investīciju platformā.
4.9. Debitors ir tiesīgs grozīt Aizņēmēja Kredītlīgumus pēc saviem ieskatiem.
4.10. Kad Puses ir noslēgušas attiecīgo Līgumu, netiek uzskatīts, ka ir nodotas prasījuma
tiesības, kas izriet no Aizņēmēja Kredītlīguma.
4.11. Apstiprinot šo Līgumu, Aizdevējs atzīst un apliecina, ka no Aizņēmēja ienākošie
maksājumi (tas ir, attiecīgā Aizņēmuma pamatsumma un uzkrātie Procenti) tiks pārskaitīti
no Viainvest konta uz Aizdevēja bankas kontu tikai pēc tam, kad Aizdevējs Lietotāja kontā
būs augšupielādējis derīgu identifikācijas dokumenta (pases vai ID kartes ar derīgu beigu
datuma termiņu) kopiju.

5. PILNVAROJUMA PIEŠĶIRŠANA
5.1. Aizdevējs ar šo pilnvaro Debitoru:
5.1.1. Pārvaldīt Nodrošinājumu Aizdevēja vārdā un labā;
5.1.1. Veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar aizdevuma atmaksu un Aizņēmēja
Kredītlīguma izpildi līdz Aizdevuma pilnīgai atmaksai;
5.1.2. Gadījumā, ja Aizņēmējs nepilda savas saistības, vai pilda tās nepienācīgi, veikt visas
darbības, kas saistītas ar aizdevuma pārstrukturizēšanu (izmaiņām atmaksas termiņā,
maksājumu pārstrukturizēšanu u. c.), izbeigt Aizņēmēja Kredītlīgumu, noslēgt jaunu
aizdevuma līgumu un nodrošināt ārpustiesas parāda piedziņu Aizdevēja labā;

5.1.3. Veikt visas nepieciešamās darbības, kas ir saistītas ar no Aizņēmēja Kredītlīguma
izrietošā aizdevuma piedziņu, ieskaitot, cita starpā, parāda ārpustiesas atgūšanu, sagatavot
un nosūtīt visu veidu pieteikumus un skaidrojumus, pārstāvēt visās aizdevuma izmaksas
valsts un pašvaldību iestādēs un institūcijās, kā arī visās tiesu iestādēs saistībā ar prasību ar
parāda piedziņu, kā arī ar to saistītajiem blakus prasījumiem, ar visām tiesībām, ko piešķir
aizdevuma izmaksas valsts normatīvie akti civilprocesā un kriminālprocesā iesaistītām
personām, tostarp, cita starpā, tiesības sniegt skaidrojumus, pretprasības un pieteikumus,
noraidīt prasības un pieteikumus, iesniegt pierādījumus un skaidrojumus, apstrīdēt tiesas
spriedumus, iesniegt izpilddokumentus parādu atgūšanas organizēšanai, iesniegt un saņemt
pieteikumus, paziņojumus, pieprasījumus, lēmumus un atzinumus visās iestādēs, veikt visus
nepieciešamos maksājumus, kā arī nokārtot visas nepieciešamās formalitātes, kas ir saistītas
ar piešķirtās pilnvaras īstenošanu saistībā ar šī punkta noteikumiem.
5.1.4. Uzglabāt tiešsaistē noslēgtā Aizņēmēja Kredītlīguma oriģinālus.
5.2. Aizdevēja Debitoram piešķirtās pilnvaras attiecas uz visiem Debitora darbiniekiem un
Debitora pilnvarotajām personām, kuras norādījis Debitors. Šī pilnvara piešķir deleģēšanas
tiesības, kuras ir spēkā līdz šā Līguma pilnīgai izpildei vai tā atcelšanai turpmāk uzskaitīto
apstākļu gadījumā:
5.3. Aizdevējs un Debitors ar šo pilnvaro Viainvest:
5.3.1. Pārskaitīt Aizdevumu, kas ir ieskaitīts Viainvest Kontā, uz Debitora Bankas kontu, šos
darījumus atspoguļojot Lietotāja kontā Investīciju platformā.
5.3.2. Apstrādāt un pārsūtīt no Aizņēmēja saņemtos maksājumus.
5.3.3. Ieturēt visus ar šo Līgumu saistītos maksājumus saskaņā ar Investīciju platformā
pieejamo Cenrādi, kā arī piemērojamos nodokļus, saskaņā ar Debitora valsts tiesību aktiem,
kā arī tās valsts tiesību aktiem, kurā Aizdevējs ir nodokļu rezidents.
5.3.4. Veikt automātisku Procentu, tostarp Kavējuma procentu aprēķināšanu par Aizņēmēja
maksājumu kavējumiem par labu Aizdevējam un Debitoram, pieņemot, ka vienā kalendārajā
gadā ir trīs simti sešdesmit piecas (365) dienas.
5.3.5. Nekavējoties informēt Debitoru par to, ka viņam ir pienākums atmaksāt Aizdevumu,
kā arī nodrošināt, ka Debitors pilda atmaksas vienošanos, saskaņā ar šā Līguma 3.5. un
3.6. punktu, atspoguļojot veicamos darījumus Lietotāja kontā Investīciju platformā.
5.4. Puses piekrīt, ka Aizdevējs neatsauks Debitoram un Viainvest piešķirtās pilnvaras līdz
pilnīgai šā Līguma īstenošanai, ja vien Līgumā nav noteikts citādi.
5.5. Gadījumā, ja Aizdevējs ir atsaucis Debitoram piešķirtās pilnvaras, Debitoram ir tiesības
atmaksāt Aizņēmumu pirms atmaksas termiņa beigām.
6. DEBITORA GARANTIJAS, TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
6.1. Debitors apliecina, ka tas nepārtraukti pieliks visas pūles, lai īstenotu nebanku
aizdevumu piešķiršanas uzņēmējdarbību, noslēdzot Aizņēmēju Kredītlīgumus, un
nodrošinot, ka Aizņēmēju Kredītlīgumi, kas tiks noslēgti starp Debitoru un Aizņēmēju, būs
īsti un ka aizdevumi tiks izsniegti Aizņēmējiem, un ka Aizņēmēji tos saņems atbilstoši
Aizņēmēju Kredītlīgumu noteikumiem.
6.2. Debitors apliecina, ka prasījuma tiesības pret Aizņēmēju, kuras izriet no Aizņēmēja
Kredītlīguma, netiks nodotas par trešajām personām un ka Debitors rīkosies godprātīgi un
veiks visus nepieciešamās pasākumus, lai nodrošinātu savlaicīgu maksājumu saņemšanu no
Aizņēmēja.
6.3. Puses apņemas informēt pārējās Puses par visiem apstākļiem, kas ietekmē vai var
ietekmēt to saistību izpildi saskaņā ar šo Līgumu.
6.4. Debitoram ir pienākums nodrošināt Aizņēmēja personas datu konfidencialitāti, un
saistībā ar šī pienākuma izpildi Debitors apņemas nesniegt Aizdevējam informāciju par
Aizņēmēja personas datiem, ne arī kādu citu informāciju par Aizņēmēju, kas nav
nepieciešama šā Līguma izpildei. Informācija, kas ietver vārdu, uzvārdu, personas kodu,

tālruņa numuru, e-pasta adresi, precīzu dzīvesvietas adresi, ir uzskatāma par konfidenciālu,
un to nedrīkst atklāt Aizdevējam vai kādai citai Pusei.
7. AIZDEVĒJA GARANTIJAS, TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1. Aizdevējs apņemas visā Līguma darbības laikā ievērot visus šā Līguma noteikumus.
7.2. Aizdevējs apliecina, ka tas ir patiesais labuma guvējs līdzekļiem, kas ieguldīti saskaņā
ar šo Līgumu kā Aizdevums.
7.3. Aizdevējs apņemas maksāt Viainvest par saņemto maksājumu apstrādi, maksājumu
veikšanu un citiem sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar Cenrādi, kas ir pieejams
Investīciju platformā.
7.4. Aizdevējs apņemas atzīt par saistošiem un izpildīt visus Debitora veiktos grozījumus un
papildinājumus darījumus apstiprinošajos dokumentos.
7.5. Aizdevējs apņemas neatsaukt Viainvest un Debitoram piešķirtās pilnvaras veikt
Aizdevējam paredzēto maksājumu apstrādi un pieņemšanu, atspoguļojot veiktos darījumus
Lietotāja kontā Investīciju platformā.
7.6. Aizdevējs apņemas sniegt Viainvest vai Debitoram visas nepieciešamās pilnvaras,
piekrišanas un atļaujas nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu (5) darba dienu laikā pēc tam,
kad no Viainvest vai Debitora ir saņemts šāds pieprasījums, lai Viainvest vai Debitors varētu
izmantot šeit noteiktās tiesības un īstenot pienākumus.
7.7. Aizdevējs apliecina, ka ir informēts par Debitora tiesībām bez jebkādām papildmaksām
atmaksāt Aizņēmumu pirms tā Atmaksas termiņa, kas ir noteikts šajā Līgumā.
7.8. Aizdevējs apņemas nesniegt jebkādas sūdzības pret Debitoru saistībā ar zaudējumiem,
tostarp zaudēto peļņu, kas radusies tāpēc, ka Debitors Aizdevumu atmaksā pirms šajā
Līgumā noteiktā Atmaksas termiņa.
7.9. Aizdevējs apliecina, ka tas nepieprasīs no Viainvest vai Debitora nekādus Aizņēmēja
personas datus vai jebkuru citu informāciju par Aizdevēju, kas nav tieši nepieciešama šā
Līguma izpildes mērķiem.
7.10. Aizņēmējs apņemas atturēties no sazināšanās ar Aizņēmēju tieši saistībā ar noslēgto
Līgumu un saņemt Nodrošinājumu šā Līguma spēkā esamības laikā, tostarp, atturēties
apmeklēt Aizņēmēju viņa dzīvesvietā vai darbavietā, sazināties ar viņu, izmantojot tūlītējas
saziņas līdzekļus vai sociālos tīklus, pieprasīt Aizņēmēju veikt maksājumus, neiesaistot
Debitoru, izvirzīt tiešas prasības un veikt darbības pret Aizņēmēju, ja vien šajā Līgumā nav
noteikts citādi.
8. AIZŅĒMĒJA VEIKTO MAKSĀJUMU APSTRĀDE UN PĀRSKAITĪŠANA
8.1. Atbilstoši pilnvarām, kuras ir paredzētas šajā Līgumā, Viainvest nodrošina saņemto
maksājumu apstrādi, pieņem maksājumus, kuri izriet no Aizņēmēja Kredītlīguma, kurus
Debitors ir saņēmis no Aizņēmēja, un pārskaita tos Aizdevējam saskaņā ar šajā Līgumā
noteiktajām procedūrām un noteiktajā apmērā.
8.2. Debitoram ir jāpārskaita Viainvest no Aizņēmēja saņemtos maksājumus, ieskaitot
Procentu maksājumus proporcionāli Aizdevēja samaksātajai Aizdevuma summai.
8.3. Viainvest apstrādā un nodrošina Aizdevēja Lietotāja kontā no Aizņēmēja pilnībā vai
daļēji saņemtos maksājumus, proporcionāli Aizdevēja veiktajai ieguldījuma summai, un
ņemot vērā, ka Aizdevējam tiesības saņemt maksājumus no Aizņēmēja ir piešķirtas ar
Līguma spēkā stāšanās dienu:
8.3.1. Saskaņā ar Aizņēmēja Kredītlīgumu atmaksāto aizdevuma pamatsummu.
8.3.2. Aizņēmēja samaksātos Procentus.
9. NODROŠINĀJUMS UN IESNIEGTO PRETENZIJU NODOŠANA SASKAŅĀ AR ŠO
LĪGUMU
9.1. Aizņēmēja Kredītlīgums, kas ir pieejams Investīciju platformā un kuru izvēlējies

Aizdevējs pirms noslēdzis šo Līgumu, kalpo kā Nodrošinājums. Nodrošinājumu izmanto
gadījumā, ja Debitors Aizdevumu nespēj atmaksāt, jo ir iestājušies apstākļi, kas Debitoram
neļauj pildīt savas saistības. Šajā gadījumā prasījumu tiesības, kas izriet no Aizņēmēja
Kredītlīguma, pāriet Aizdevējam, un Aizdevējam ir pilnas tiesības izmantot saņemtās
prasījumu tiesības. Tomēr Puses apstiprina, ka saskaņā ar Polijas Bankrotu Likumu,
automātiska Nodrošinājuma pāreja (izpilde), kas radusies (a) iesniedzot bankrota
pieteikumu vai (b) Aizņēmēja bankrota rezultātā, ir juridiski neiespējama, kas ierobežo
Nodrošinājuma pārejas (izpildes) iespējas.
9.2. Aizdevējs ir informēts un piekrīt, ka noslēdzot šo Līgumu, Aizdevējs nefinansēs
Aizņēmēja Kredītlīgumu pilnā apmērā, līdz ar to tiesības izteikt pretenziju, kuras izriet no
Aizņēmēja Kredītlīguma gadījumā, ja Debitors nepilda saistības, tiks proporcionāli sadalītas
starp visiem Aizdevējiem, kuriem konkrētais Aizņēmēja Kredītlīgums kalpo kā
nodrošinājums.
10. LĪGUMA IZBEIGŠANA
10.1. Viainvest ir tiesības ierobežot Aizņēmējam iespēju izmantot Investīciju platformu,
bloķēt Aizņēmēja Lietotāja kontu, kā arī dzēst Aizdevēja Lietotāja kontu Investīciju
platformā šādos gadījumos:
f) Aizdevējs ir pārkāpis šā Līguma noteikumus vai arī Investīciju platformas noteikumus;
g) Aizdevējs Viainvest vai Debitoram ir sniedzis nepatiesu vai neprecīzu informāciju par
sevi;
h) Viainvest ir aizdomas par Aizdevēja identitāti, un Viainvest nav izdevies sazināties ar
Aizdevēju, lai apstiprinātu darījuma saturu;
i) Aizdevēja rīkojums ir neskaidrs vai arī bojāts sakaru pārrāvumu dēļ;
j) Aizdevējs Investīciju platformu ir izmantojis nelikumīgām darbībām.
10.2. Šī Līguma priekšlaicīgas izbeigšanas gadījumā Viainvest e-pastā nosūtīs Aizdevējam
paziņojumu par Līguma izbeigšanu; Viainvest pārskaita Aizdevējam pienākošos summu, kas
saņemta no Debitora pirms vai pēc šā Līguma izbeigšanas.
10.3. Debitoram un Viainvest ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu, otrai Pusei vismaz 30
(trīsdesmit) dienas iepriekš nosūtot e-pastā paziņojumu par Līguma pirmstermiņa
izbeigšanu. Šajā gadījumā Līgumiem, kuri ir noslēgti pirms ir izsūtīts šis paziņojums, paliek
spēkā, līdz ir beigušās saistības, kas izriet no attiecīgajiem noslēgtajiem Līgumiem.
11. CITI LĪGUMA NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI
11.1. Situācijas, kas nav atrunātas šā Līguma noteikumos Puses risina saskaņā ar Investīciju
platformas noteikumiem šādas situācijas rašanās vietā, un tie ir Līguma neatņemama
sastāvdaļa.
11.2. Šis Līgums ir noslēgts elektroniski saskaņā ar šeit noteiktajām procedūrām un ir
derīgs bez Pušu parakstiem.
11.3. Šis Līgums ir spēkā līdz tā pilnīgai izpildei, izņemot gadījumus, kad tas tiek izbeigts
priekšlaicīgi.
11.4. Šo Līgumu regulē Latvijas Republikas tiesību akti.
11.5. Strīdus, kuri izriet no šā Līguma, Puses risina tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

