Agreement version:

4.0.

Approved:

21.05.2019

In force as of:

21.06.2019

LOAN AGREEMENT NO. ___________
(Place)(Date)
This Loan Agreement is concluded by and between:
LENDER:
First name, Last name
/Company name:
Personal identity No/
Registration No.:
Declared place of
residence/ Registered
office:
Telephone:
E-mail:
Identification No:
and
DEBTOR:
Company name:

VIA SMS PL Sp. z o.o.

Registration No:

0000367773

Registered Office:

Al. Jerozolimskie 123A; 02-017 Warszawa,
Poland

Telephone:

+ 48-22-291-53-55

E-mail:

info@viasms.pl

and for operational purposes as regards relevant provisions of this Agreement addressing the
functioning of an online platform, authorised person and loan management:
Company name:

SIA “Viainvest”

Registration No.:

40203015744

Registered office:

13 Janvara street 3, Riga, LV-1050, LATVIA

Telephone:

+371 66102939

E-mail:

info@viainvest.com

WHEREAS:
●

●

the Debtor seeks external financing of its business activity consisting of granting loans to
borrowers;
The Lender seeks to invest his assets and finds it practicable to make such investment in short

●

and medium-term loans;
The Lender is interested in investing money by granting the loan through the Internet
investment platform operated by Viainvest;

The Parties decided to enter into this Agreement on the following terms:
BASIC TERMS AND CONDITIONS
Loan to be granted:
Total loan amount [EUR]
Loan maturity date
Annual Interest Rate
Borrower’s Credit Agreement (Agreement Collateral)
Borrower’s Credit Agreement No
Total amount of the Borrower’s Credit
Agreement
Collateral amount, EUR
Borrower’s Credit Agreement maturity
date

GENERAL TERMS AND CONDITIONS
1. USED TERMS AND CONDITIONS
For the purposes of this Agreement the terms set out below shall have the following meaning:

Agreement

this loan agreement concluded between the Lender, the Debtor and
where relevant - Viainvest with all annexes, amendments and
supplements thereto

Annual Interest
Rate

remuneration for use of invested funds to be paid by the Debtor to the
Lender, expressed as percentage on annual basis in the amount
agreed by the Lender and the Debtor.

Borrower

a private individual who has entered the Borrower’s Credit Agreement
acting on the one hand as the debtor and the Debtor acting on the
other hand as the lender

Borrower’s
Credit
Agreement

loan arrangement that is entered into by and between the Debtor and
the Borrower and is exposed in the Investment platform to be chosen
by the Lender for Loan repayment and Collateral purposes

Borrower’s Loan

amount of the loan that is disbursed by the Debtor to a Borrower
pursuant to a Borrower’s Credit Agreement, which the Borrower shall
repay to the Debtor and the Debtor shall transfer to the Lender via
Investment Platform as the Loan repayment on terms as set out in
this Agreement

Borrower’s
Payments

any payments due and effectuated by a Borrower under a Borrower’s
Credit Agreement, including the following: the principal, interest
and/or late payment fee (if any)

Business Day

an officially determined business day in the Republic of Latvia, except
for Saturdays, Sundays and public holidays

Collateral

A specific Borrower's Credit Agreement, chosen by the Lender at the
same time as this Agreement is entered between and which serves as
a guarantee for liabilities’ settlement.

Cooperation
Agreement

the agreement entered by and between the Debtor and Viainvest
establishing cooperation principles, including mutual settlement of the
accounts

Debtor

VIA SMS PL Sp.z.o.o, with its registered office in Poland, at Al.
Jerozolimskie 123A, postal code 02-017, Warszawa, entered into the
register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by
the Commercial Division of National Court Register, under KRS no.
0000367773, NIP: 899-27-04-871, REGON: 021370663, who is the
party in the Borrower’s Credit Agreements and owns the right to claim
against the Borrower in accordance with Borrower’s Credit
Agreements (i.e. have all rights to receivables under Borrower’s Credit
Agreement)

Delay Interest

remuneration due from the Debtor to the Lender for delay in
repayment of the Loan which in the context of the present Agreement
is equal to the Interest

Interest

a fee fixed in EUR the Debtor shall pay to the Lender for use of his
funds transferred under the Agreement calculated according to the
formula set out in Paragraph 3.1 below

Investment
Platform

online trading platform with the domain www.viainvest.com, where
the Lender can create his/her personal account, open and close the
deals or carry out all activities allowed by the Regulations of the
Investment Platform

Lender

as defined in the preamble of this Agreement

Lender’s Bank
Account

1) current bank account opened on behalf of the Investor with credit
institution registered in Latvia or any other country to which the
requirements arising from European Union legislation for the
prevention of money laundering and terrorism financing apply; or
2) payment account opened on behalf of the Investor with payment
institution registered and licensed in Latvia or any other country to
which the requirements arising from European Union legislation for
the prevention of money laundering and terrorism financing apply and
the payment meets all the following criteria:
a) the payment type is SEPA (Single European Payments Ac-count)
and the payment is carried out in the currency of euro;
b) the payment is made from Investor’s personal IBAN account and
c) Investor’s name and surname clearly derives from the details of
incoming payment

Loan

amount of the loan that shall be disbursed by the Lender to the
Debtor pursuant to the provisions of this Agreement

Loan repayment

any amount of money due from the Debtor to the Lender payable
according to this Agreement, though with the exceptions stated in this
Agreement dependable as to the date of payment on cash flows
deriving out from the Borrower’s Credit Agreement

Maturity Date

day on which any outstanding principal, Interest, Delay Interest and
other amount payable under this Agreement due from the Debtor to
the Lender shall become due

Parties

the Debtor, the Lender and Viainvest

Price List

list of payments due from the Lender to Viainvest for received
services according to this Agreement as well as under any other
agreement as may be entered into between the Lender and Viainvest

Regulations of
the Investment
Platform

terms and conditions of the Investment Platform applicable at the
moment of entering into the Agreement, available at
www.viainvest.com and at any moment of duration of the Agreement
as may be amended and any other regulations regarding the
functioning of the Investment Platform. Until the day when
appropriate provisions with respect to the Loan Agreements has not
become effective in the Regulations of the Investment Platform, all
provisions as much as practically possible with respect to assignment
agreements shall be applicable to the provisions and with respect to
execution of this Agreement

User

a private individual or official representative of legal entity who has
electronically created a User Account on the Investment Platform and
that is confirmed by Viainvest

User Account

an electronic account created by the Lender on the Investment
Platform, which contains data and may i.a. contain personal data
independently provided by the Lender and which the Lender can
access after his/her identity verification pursuant to the Regulations of
the Investment Platform

Viainvest

SIA “Viainvest”, a limited liability company registered in Latvia under
registration number No. 40203015744, creator and maintainer of the
Investment Platform

Viainvest's Bank
Account

Viainvest's bank account No LV08HABA0551042253267 opened with
AS “Swedbank” to which the Lender shall, pursuant to the Regulations
of the Investment Platform and the Agreement, transfer Lender's
funds for making payments via the Investment Platform, and which is
used solely for the purpose of storing Users’ funds and is not used to
store Viainvest’s funds

Terms used in singular shall include the plural and vice versa. Headings shall be ignored for the
purposes of interpretation of the Agreement.
2. SUBJECT OF THE LOAN AGREEMENT
2.1 By concluding this Agreement the Lender undertakes to grant a Loan to the Debtor
under the terms and conditions set out in this Agreement and the Debtor undertakes to
repay the Loan pursuant to the provisions of this Agreement.
2.2 The purpose of this Loan is to provide financing for the Debtor’s business activity
consisting of granting loans to the Borrowers.
2.3 Not later than on the day of signing this Agreement the Lender has transferred the
funds to Viainvest’s Bank Account that are appropriately reflected in the Lender’s User
Account. When the Lender has chosen the appropriate Borrower Credit Agreement to be
serving as the Loan Collateral and this Agreement enters into force, the appropriate Loan
amount is debited from the Lender’s User Account.
2.4 The Lender shall undertake no other obligations or duties towards the Borrower that
may arise from this Agreement since all management of the Borrower’s Credit Agreement is
continuously executed by the Debtor.
2.5 The Lender may familiarize himself with the terms and conditions of the Borrower’s
Credit Agreement by sending separate Borrower’s Credit Agreement copy request to the
Debtor via User Account. Hereby Lender certifies that it will express no complaints against

Viainvest or the Debtor in relation to the terms and conditions of the Borrower’s Credit
Agreement.
3. INTEREST
3.1 The Interest shall be calculated according to the following formula: The invested
funds (amount of the Loan) * Annual Interest Rate *(number of days between the
day when the Lender has concluded this Agreement and the day on which the
Debtor repays the Loan / 365)
3.2 The Debtor’s payments to the Lender under this Agreement depend on the Borrower’s
Payments performed under Borrower’s Credit Agreement, which is chosen by the Lender on
the Investment Platform before entering into this Agreement, simultaneously serving as the
Collateral, in the manner described in this Paragraph 3 of this Agreement.
3.3 The Maturity Date for repayment of the Loan to the Lender by the Debtor as well as
repayment of the Interest depends on the Borrower’s Payments performed under specific
Borrower’s Credit Agreements without prejudice to sec. 3.5. below. Any payments to the
Lender under this Agreement should be due within 1 (one) Business Day from any received
Borrower’s Payments, though not earlier than Debtor has transferred respective funds into
the Viainvest’s Bank Account, and shall be reflected into the Lender’s User Account.
3.4 The Debtor is not considered to be in delay if the Borrower falls in delay under a
specific Borrower’s Credit Agreement on which depends the Loan repayment under the
Agreement. In such case the Delay Interest is calculated for each day of delay.
3.5 Notwithstanding the provisions of Paragraph 3.4, in case the Borrower delays its
payments foreseen under Borrower’s Credit Agreement for more than 30 (thirty) calendar
days, the Debtor is obliged to repay the principal, the Interest and Delay Interest to the
Lender on the 31st calendar day counting from the first day of delay of the Borrower.
3.6 If the Borrower has not repaid the loan within 120 (one hundred twenty) days from the
date this Agreement comes into force, the Debtor shall be obliged to repay the Loan if it was
initiated by the Lender to whom the particular Borrower's Credit Agreement serves as
collateral. For sake of clarity, in case of repayment of the Loan in accordance with the
provisions of this Paragraph, the Debtor will repay the Loan only to the extent that the
Borrower's Credit Agreement has served as collateral for the particular Loan.
3.7 The Loan and calculated Interest shall be considered as repaid when appropriate
amounts are counted in Lender’s User Account. Prior to transferring the received payments
from the Borrower to the Lender, Viainvest shall be entitled to deduct the fee for the
processing of payments according to the Price List available in the Investment Platform and
other payments, such as withheld the taxes applicable according to legislation enactments
or due under the Regulations of the Investment Platform.
3.8 The order from transferring the funds from the Lender’s User Account to Lender’s Bank
Account are specified in the Regulations of the Investment Platform.
4. ENTERING INTO THE AGREEMENT
4.1 The Lender shall certify that:
it is informed that the Debtor and Viainvest are the members of one holding structure;
and that
the Debtor and Viainvest have entered into the Cooperation Agreement according to
which the Debtor has authorised Viainvest to sign this Agreement on behalf of the
Debtor.
4.2 The Lender shall certify that by submitting the application for creation of User Account,
that has been created prior entering into this Agreement, it has read and agreed to the
terms and conditions of the Regulations of the Investment Platform.
4.3 This Agreement shall be deemed as entered into and shall come into force once the
■

■

Debtor has approved this Agreement in its User Account pursuant to the procedures laid
down in the Regulations of the Investment Platform and when the Loan is received in the
Viainvest’s Bank account from Lender’s Bank Account.
4.4 The Lender confirms that he/she understands the rights and obligations resulting from
this Agreement and provisions of this Agreement correspond with the will of the Lender.
4.5 The Lender certifies that he/she agrees to enter into this Agreement via the Investment
Platform (i.e. by electronic means).
4.6 The Lender certifies that he/she is legally capable of entering into this Agreement and
is not under the influence of alcohol, narcotic, psychotropic or toxic substances, or other
intoxicants.
4.7 The Lender has agreed with the Debtor on the Loan amount and Annual Interest Rate
through a User Account prior entering into this Agreement.
4.8 By entering into this Agreement, the Lender authorises Viainvest to withdraw or further
transfer the means, which were transferred to Viainvest's Bank Account by the Lender in
connection with the Agreement, in favour of the Debtor in order to finance its business
activities, accordingly reflecting such transaction in the Lender’s User Account on the
Investment Platform.
4.9 The Debtor is entitled to amend the Borrower Credit Agreements at its own discretion.
4.10 When Parties enter the respective Agreement no assignment of receivables deriving
from the Borrower’s Credit Agreement is made.
4.11 By approving this Agreement, the Lender acknowledges and confirms that payments
returning from the Borrower (i.g., appropriate Loan principal and accrued Interest) will be
withdrawn from the Viainvest’s Bank Account in favour of Lender’s Bank Account only after
then, when the Lender has uploaded valid copy of identification documents (passport or ID
card with valid expiry date) in the User’s Account.
5. AUTHORISATION
5.1 The Lender shall hereby authorise the Debtor:
5.1.1 to manage the Collateral on behalf of and in favour of the Lender;
5.1.2 to carry out all the necessary activities related to the repayment of the loan and
the execution of the Borrower’s Credit Agreement until the full repayment of the Loan;
5.1.3 in the event of non-fulfilment or improper fulfilment of obligations by the Borrower,
to carry out all the activities related to the restructuring of the loan (changes in the
repayment period, payment reschedule, etc.), terminate the Borrower’s Credit
Agreement, enter into a new loan agreement and out-of-court recovery in favour of the
Lender;
5.1.4 to carry out all the necessary activities related to the recovery of the loan deriving
of the Borrower’s Credit Agreement, including, among other things, out-of-court recovery,
to prepare and send all the types of applications and explanations, to represent in all
state and municipal authorities and institutions of the country of loan disbursement, as
well as all court instances with a claim regarding debt collection and all the ancillary
claims related thereto, with all the rights granted by the laws and regulations of the
country of loan disbursement to the participants of civil proceedings and criminal
proceedings, including, among others, the right to provide explanations, counter-claims
and applications, to reject claims and applications, to submit evidence and explanations,
to contest court judgements, to submit executive documents for directing recovery, to
submit and receive applications, statements, requests, decisions and opinions at all
institutions, to make all the necessary payments, as well as to deal with all the necessary
formalities related to the exercise of the granted authority in relation to the provisions of
this clause;
5.1.5 to store the originals of the Borrower’s Credit Agreement concluded on-line.

5.2 the authority granted by the Lender to the Debtor shall apply to all the employees of
the Debtor and authorised persons specified by the Debtor. This authority shall grant the
right of delegation which shall be valid until the full execution of this Agreement or the
cancellation thereof in cases determined below.
5.3 The Lender and the Debtor shall hereby authorise Viainvest:
5.3.1 to transfer the Loan, which have been deposited with Viainvest's Bank Account, to
the Debtor’s Bank Account, reflecting these transactions in the User Account in the
Investment Platform;
5.3.2 to process and transfer payments received from the Borrower;
5.3.3 to withhold all payments related to this Agreement pursuant to the Price List
available in the Investment Platform as well as applicable taxes based on legislation of
the Debtor’s country as well as of the country where the Lender is a tax resident.
5.3.4 to carry out the automatic calculation of Annual Interest Rate, including Delay
Interest due to delays in Borrower's payments in favour of the Lender and the Debtor,
assuming that one calendar year consists of three hundred sixty five (365) days.
5.3.5 to inform the Debtor immediately about the occurrence of the obligation to repay
the Loan and to ensure the repayment arrangement to be performed by the Debtor
pursuant to Paragraph 3.5. and Paragraph 3.6., reflecting all performed transactions in
the User Account in the Investment Platform.
5.4 The Parties agree that the Lender will not revoke the authority granted to the Debtor
and Viainvest until the full implementation of this Agreement unless otherwise foreseen in
the Agreement.
5.5 In the event the Lender has revoked the authority granted to the Debtor, the Debtor
shall have the right to repay the Loan before Maturity date.
6. DEBTOR'S WARRANTIES, RIGHTS AND DUTIES
6.1 The Debtor certifies that it will undertake all efforts continuously to carry out the
business of non-banking loan granting by concluding Borrower Credit Agreements and
ensure that the Borrower Credit Agreements that will be entered into by and between the
Debtor and the Borrower will be genuine, the loans will be disbursed to the Borrowers and
the Borrowers will receive them according to the terms of the Borrower’s Credit Agreements.
6.2 The Debtor certifies that the right to claim against the Borrower deriving out of the
Borrower’s Credit Agreement will not be transferred in favour of third parties and the Debtor
will act diligently and undertake all appropriate actions in order to enforce due Borrowers’
Payments.
6.3 The Parties shall undertake to notify the other Parties of any circumstances that affect
or might affect the execution of their obligations under this Agreement.
6.4 The Debtor shall have the duty to ensure the confidentiality of the Borrower's personal
data and with regard to the fulfilment of this duty, the Debtor shall undertake not to provide
information to the Lender regarding the Borrower's personal data or any other information
regarding the Borrower, which is not necessary for the execution of this Agreement.
Information regarding the first name, last name, personal identity number, telephone
number, e-mail address, the precise residing address, shall be deemed confidential and
should not be revealed to the Lender by any other Party.
7. LENDER'S WARRANTIES, RIGHTS AND DUTIES
7.1 The Lender shall undertake to comply with the terms and conditions of this Agreement
during the entire duration of this Agreement.
7.2 The Lender shall certify that it is the true beneficiary of funds invested as the Loan
according to this Agreement.
7.3 The Lender shall undertake to pay Viainvest for the processing of received payments,

making of payments and other provided services pursuant to the Price List available at the
Investment Platform.
7.4 The Lender shall accept as binding thereto all the amendments and supplements
introduced by the Debtor to the transactions supportive documents.
7.5 The Lender shall undertake not to revoke the authority granted to Viainvest and the
Debtor to carry out the processing and making of payments to the Lender, reflecting the
performed transactions in the User Account in the Investment Platform.
7.6 The Lender shall undertake to provide Viainvest or the Debtor with all the necessary
powers of attorney, consents and permits immediately, but no later than within five (5)
business days after receiving a request from Viainvest or the Debtor, for Viainvest or the
Debtor to be able to exercise the rights and duties determined herein.
7.7 The Lender certifies that it is informed about the Debtor’s right to repay the Loan prior
to the Maturity Date specified in this Agreement without any additional charges.
7.8 The Lender shall not make any complaints against the Debtor, regarding losses,
including regarding lost profit in the event the Debtor repays the Loan prior to the Maturity
Date specified in the Agreement.
7.9 The Lender shall certify that he will not request from Viainvest or the Debtor any
Borrower personal data or any other information regarding a Borrower, which is not
necessary for the purposes of execution of this Agreement.
7.10 The Lender shall undertake to refrain from contacting the Borrower directly in regard
to the signed Agreement and received Collateral within the period of validity of this
Agreement, including, to refrain from visiting the Borrower at his/her place of residence or
place of work, contacting him/her by using means of instant communication or social
networks, requesting to make the Borrower's payments without the mediation of the Debtor,
directing claims and pursuing actions against the Borrower, unless otherwise foreseen in this
Agreement.
8. PROCESSING AND TRANSFERRING PAYMENTS MADE BY THE BORROWER
8.1 Pursuant to the authority included herein, Viainvest shall ensure the processing of
received payments, accept payments arising from the Borrower’s Credit Agreement, which
the Debtor has received from the Borrower, and transfer them to the Lender pursuant to the
procedures and in the amount determined by this Agreement.
8.2 The Debtor shall transfer to Viainvest payments received from the Borrower, including
Interest, in proportion to the amount of Loan made by the Lender.
8.3 Viainvest shall process and reflect in the Lender’s User Account the following payments
received from the Borrower, either fully or partially, in proportion to the amount of the
investment made by the Lender and taking into account that the right to receive payments
from the Borrower is granted to the Lender on the day of entering of this Agreement:
8.3.1 the principal amount of the loan paid by the Borrower pursuant to the Borrower’s
Credit agreement;
8.3.2 the Interest paid by the Borrower;
9. COLLATERAL AND OPTION FOR TRANSFER OF CLAIM RIGHTS UNDER THE
AGREEMENT
9.1 The Borrower’s Credit Agreement exposed in the Investment Platform and chosen by
the Lender before entering into this Agreement serves as the Collateral. The Collateral shall
be exercised in case the Loan cannot be repaid by the Debtor due to the Lender because of
the Debtor’s default. In this case, the claim rights deriving out of the Borrower’s Credit
Agreement shall be transferred to the Lender and the Lender becomes entitled to full right
to dispose of appropriate claim rights. However, the Parties confirm that according to Polish
Bankruptcy Law, automatic transfer (exercising) of Collateral triggered by (a) filling a motion

for bankruptcy or (b) bankruptcy of the Borrower is legally inadmissible what limits the
possibility of transferring (exercising) the Collateral.
9.2 The Lender is informed and agrees that by entering into this Agreement, the Lender
shall not finance the Borrower’s Credit Agreement in full, hence the right of claims deriving
from specific Borrower’s Credit Agreement in case of Debtor’s default shall be split
proportionally between all Lenders for which the particular Borrower's Credit Agreement
serves as Collateral.
10. TERMINATION OF THE AGREEMENT
10.1 Viainvest shall have the right to restrict the Lender’s possibility to use the Investment
Platform, block the Lender’s User Account and delete the Lender's User Account on the
Investment Platform in the following cases:
a) the Lender violated the terms and conditions of the Agreement or the Regulations of
the Investment Platform;
b) the Lender provided false or inaccurate information regarding itself to Viainvest or the
Debtor;
c) Viainvest has suspicions regarding the Lender's identity and Viainvest has failed to
contact the Lender in order to confirm the content of the transaction;
d) the Lender’s order is unclear or distorted due to communication failures;
e) the Lender uses the Investment Platform for illegal purposes.
10.2 Viainvest shall send notification regarding the termination of this Agreement to the
Lender's e-mail in the event of early termination of this Agreement, Viainvest shall transfer
however, the amounts due to the Lender received from the Debtor before or after the
termination of the Agreement.
10.3 The Debtor and Viainvest have unilateral rights to terminate this agreement by
sending other Party early termination notice at least 30 (thirty) days in advance via e-mail.
In this case all Agreements concluded before the notification is sent shall be served until the
natural end of the obligations deriving out of concluded Agreements.
11. OTHER TERMS AND CONDITIONS OF THE AGREEMENT
11.1 Situations that are not stipulated herein shall be resolved pursuant to the Regulations
of the Investment Platform at the point of occurrence of such situation, and form an integral
part of this Agreement.
11.2 This Agreement is entered into in electronic form pursuant to the procedures laid
down herein and is valid without the signatures of the Parties.
11.3 This Agreement shall be valid until the full execution thereof, except in cases of early
termination of the Agreement.
11.4 The Agreement is governed by the laws of the Republic of Latvia.
11.5 Disputes between the Parties arising from this Agreement shall be resolved by the
court in compliance with the laws of the Republic of Latvia.

AIZDEVUMA LĪGUMS NR.
(Vieta)(Datums)
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

Juridiskā adrese:

Al. Jerozolimskie 123A; 02-017 Warszawa,
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

IEVĒROJOT, KA:
●

●

●

Debitors vēlas saņemt trešo personu finansējumu savai uzņēmējdarbībai, kura sastāv no
aizdevumu izsniegšanas aizņēmējiem.
Aizdevējs vēlas investēt savus līdzekļus, un uzskata, ka ir lietderīgi veikt šādus ieguldījumus
īstermiņa un vidēja termiņa aizdevumos.
Aizdevējs ir ieinteresēts ieguldīt naudu, piešķirot aizdevumu ar Viainvest uzturētās interneta
Investīciju platformas starpniecību.

Puses ir nolēmušas noslēgt šo Līgumu ar šādiem noteikumiem:
AIZDEVUMA LĪGUMS Nr. ___________
(Vieta)(Datums)
Šis Aizdevuma līgums ir noslēgts starp:
AIZDEVĒJS:

Vārds, Uzvārds /
Uzņēmuma nosaukums:
Personiskais
identifikācijas Nr. /
Reģistrācijas Nr.:
Deklarētā dzīves vietas
adrese / Juridiskā
adrese:
Telefons:
E-pasts:
Identifikācijas Nr:
un
DEBITORS:
Uzņēmuma nosaukums:

VIA SMS PL Sp. z o.o.

Reģistrācijas Nr.:

0000367773

Juridiskā adrese:

Al. Jerozolimskie 123A; 02-017 Warszawa,
Poland

Telefons:

+ 48-22-291-53-55

E-pasts:

info@viasms.pl

un operacionālos nolūkos iecelto personu saistībā ar šī Līguma noteikumiem, kas attiecas uz
tiešsaistes platformu, pilnvaroto personu un aizdevumu pārvaldīšanu:
Uzņēmuma nosaukums:

SIA “Viainvest”

Reģistrācijas Nr.:

40203015744

Juridiskā adrese:

13 Janvara street 3, Riga, LV-1050, LATVIA

Telefons:

+371 66102939

E-pasts:

info@viainvest.com

IEVĒROJOT, KA:
●

●

●

Debitors vēlas saņemt papildus finansējumu sava biznesa finansēšanai, kas ir aizdevumu
piešķiršana aizņēmējiem;
Aizdevējs vēlas investēt savus aktīvus un uzskata par praktiski iespējamu veikt ieguldījumus
īstermiņa un vidēja termiņa aizdevumos;
Aizdevējs ir ieinteresēts investēt naudu, izmantojot tiešsaistes investīciju platformu, kuru uztur
Viainvest;

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

Līgums, kas ir noslēgts starp Aizdevēju un Debitoru, kā arī attiecīgā
gadījumā —Viainvest, ar visiem līguma pielikumiem, grozījumiem un
papildinājumiem.

Gada procentu
likme

Atlīdzība par ieguldīto līdzekļu izmantošanu, kuru Debitors maksā
Aizdevējam, kas izteikta kā procentuālā attiecība, ko aprēķina gada
griezumā tādā apmērā, par kuru Aizdevējs ir vienojies ar Debitoru.

Aizņēmējs

Fiziska persona, kura ir noslēgusi Aizņēmēja Kredītlīgumu, kurā tā
darbojas kā aizņēmējs, no vienas puses, bet Debitors kā aizdevējs, no
otras puses.

Aizņēmēja
Kredītlīgums

vienošanās par aizdevumu, kas noslēgta starp Debitoru un Aizņēmēju,
ir izvietota Investīciju platformā, ar mērķi, lai Aizdevējs varētu veikt
izvēli saistībā ar Aizdevuma atmaksu un Nodrošinājumu.

Aizņēmēja
aizdevums

Aizdevuma summa, ko Debitors ir izmaksājis Aizņēmējam saskaņā ar
Aizņēmēja Kredītlīgumu, un kuru Aizņēmējam ir jāatmaksā Debitoram,
un kuru Debitoram ir jānosūta Aizdevējam, izmantojot Investīciju
platformu, kā Aizdevuma atmaksu saskaņā ar noteikumiem, kas
izklāstīti šajā Līgumā.

Aizņēmēja
maksājumi

Jebkuri maksājumi, kas jāmaksā Aizņēmējam un ko tas veic saskaņā
ar Aizņēmēja Kredītlīgumu, tostarp sekojoši: pamatsumma, procenti
un/vai kavējuma procenti (ja tādus piemēro).

Darba diena

Latvijas Republikā oficiāli noteikta darbadiena, izņemot sestdienas,
svētdienas un valsts svētku dienas.

Nodrošinājums

Konkrēts Aizņēmēja Kredītlīgums, ko vienlaicīgi ar šī Līguma
noslēgšanu ir izvēlējies Aizdevējs kā saistību nodrošinājumu.

Sadarbības
līgums

Vienošanās, kas noslēgta starp Debitoru un Viainvest un kurā ir
noteikti sadarbības principi, tostarp par savstarpējiem norēķiniem.

Debitors

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,
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
procenti

atlīdzība, ko Debitors ir parādā Aizdevējam par Aizdevuma atmaksas
kavēšanu, kas šī Līguma kontekstā ir vienāda ar Procentiem.

Procenti

Maksa, kas ir noteikta EUR valūtā, ko Debitoram ir jāmaksā
Aizdevējam par kapitāla lietošanu, ko Aizdevējs ir pārskaitījis saskaņā
ar šo Līgumu un ko aprēķina, izmantojot 3.1. punktā sniegto formulu.

Investīciju
platforma

Tiešsaistes darījumu platforma, kuras domēns ir www.viainvest.com,
kurā Aizdevējs var izveidot savu personīgo kontu, atvērt un slēgt
darījumus, vai veikt visas darbības, ko ļauj Investīciju platformas
noteikumi.

Aizdevējs

Kā definēts šī Līguma ievadā.

Aizdevēja
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

Aizdevuma summa, kuru Aizdevējs izmaksā Debitoram saskaņā ar šā
Līguma noteikumiem.

Aizdevuma
atmaksa

Jebkura naudas summa, ko Debitors ir parāda Aizdevējam un kura
tam ir jāatmaksā saskaņā ar šo Līgumu, kas tomēr, izņemot
gadījumus, kas noteikti šajā Līgumā, ir atkarīga, skaitot no maksājuma
datuma, no naudas plūsmas, kas izriet no Aizņēmēja Kredītlīguma.

Atmaksas
termiņš

Datums, kurā Debitoram ir pienākums Aizdevējam atmaksāt visu
neatmaksāto pamatsummu, procentus, kavējuma procentus un citas
summas, kas tam ir jāmaksā.

Puses

Debitors, Aizdevējs un Viainvest

Cenrādis

Maksājumu saraksts, kurus Aizdevējs maksā Viainvest par
saņemtajiem pakalpojumiem saistībā ar šo Līgumu, kā arī saskaņā ar
citiem līgumiem, kas var būt noslēgti starp Aizdevēju un Viainvest.

Investīciju
platformas
noteikumi

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
jebkādi citi noteikumi, kas attiecas uz Investīciju platformas darbību.
Līdz dienai, kad attiecīgā Investīciju platformas noteikumu sadaļa, kas
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.

Lietotājs

Privātpersona vai juridiskas personas oficiālais pārstāvis, kas
Investīciju platformā elektroniski ir izveidojis Lietotāja kontu, un šo
kontu ir apstiprinājis Viainvest.

Lietotāja konts

Elektronisks konts, ko Investīciju platformā ir izveidojis Aizdevējs un
kas satur datus un var, t.sk. saturēt personas datus, ko patstāvīgi ir
iesniedzis Aizdevējs un kam Aizdevējs var piekļūt pēc tam, kad ir
veikta viņa identitātes pārbaude saskaņā ar Investīciju platformas
noteikumiem.

Viainvest

SIA „Viainvest”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas ir reģistrēta
Latvijā ar reģistrācijas numuru 40203015744, kas ir Investīciju
platformas izveidotājs un uzturētājs.

Viainvest
bankas konts

Viainvest bankas konta Nr. LV08HABA0551042253267, kas atvērts AS
„Swedbank”, uz kuru Aizdevējs saskaņā ar Investīciju platformas
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 Šā Aizdevuma mērķis ir nodrošināt finansējumu Debitora uzņēmējdarbībai, kas ietver
aizdevumu piešķiršanu Aizņēmējiem.
2.3 Ne vēlāk kā šī Līguma parakstīšanas dienā Aizdevējs veic finanšu līdzekļu pārskaitījumu
uz Viainvest bankas 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.
2.4 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.
2.5 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 Bankas 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 bankas
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 Bankas kontu ir pārskaitījis
Aizdevējs par labu Debitoram, lai tas finansētu savu uzņēmējdarbību, 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 bankas 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;
5.1.2 Veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar aizdevuma atmaksu un
Aizņēmēja Kredītlīguma izpildi līdz Aizdevuma pilnīgai atmaksai;
5.1.3 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;
5.1.4 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.
5.1.5 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 Bankas 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) 10.1 Aizdevējs Viainvest vai Debitoram ir sniedzis nepatiesu vai neprecīzu informāciju
par sevi;
h) 10.1 Viainvest ir aizdomas par Aizdevēja identitāti, un Viainvest nav izdevies
sazināties ar Aizdevēju, lai apstiprinātu darījuma saturu;
i) 10.1 Aizdevēja rīkojums ir neskaidrs vai arī bojāts sakaru pārrāvumu dēļ;

j) 10.1 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.

