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UAB „KREDITORIUS“ (toliau – Bendrovė), įmonės kodas 305661713, sudaro šias 

Komisinio atlyginimo išmokėjimo taisykles, patvirtintas Bendrovės direktoriaus 2020-12-01 įsakymu 

Nr. 01 (toliau – Taisyklės), kurios sukuria pareigas Bendrovei bei teises bet kuriems veiksnumą 

turintiems pilnamečiams asmenims, atitinkantiems Taisyklių sąlygas ir atliekantiems jose nurodytus 

veiksmus. 

 

1. Bendrovės įsipareigojimai 
 

1.1. Bendrovė įsipareigoja mokėti 10 % (dešimties) procentų komisinį atlyginimą kiekvienam 

asmeniui, kuris į Bendrovės elektroninio pašto dėžutę (info@kreditorius.com) atsiunčia 

fizinio ar juridinio asmens (ar juridinio asmens darbuotojo) kontaktinius duomenis, kuriam 

reikalingos Bendrovės teikiamos teisinės paslaugos. Asmuo, atsiuntęs Bendrovei šiame punkte 

nurodytomis sąlygomis potencialaus Bendrovės kliento kontaktinius duomenis, šiame 

įsipareigojime vadinamas Tarpininku. 
 

1.2. Bendrovė įsipareigoja mokėti šiame Įsipareigojime nurodomą komisinį atlyginimą tik tuomet, 
jei Bendrovė sudaro teisinių paslaugų sutartį su Bendrovei į elektroninio pašto dėžutę 
(info@kreditorius.com) atsiųstu potencialiu klientu. 

 
1.3. Bendrovė, atsižvelgdama į turimus laiko, žmogiškuosius, finansinius ir kitus išteklius, pasilieka 

teisę rinktis tinkamiausius jai atsiunčiamus potencialius klientus. Bendrovė neįsipareigoja 
sudaryti teisinių paslaugų sutarties su kiekvienu klinentu, kurio kontaktinius duomenis 
Tarpininkas atsiunčia į Bendrovės elektroninio pašto dėžutę. 

 
1.4. Siekdama užtikrinti šio įsipareigojimo tęstinumą, Bendrovė įsipareigoja mokėti Tarpininkui šiose 

Taisyklėse arba atskirame rašytiniame susitarime sutartą komisinį mokestį tol, kol teiks Tarpininko 

pasiūlytam klientui teisines paslaugas – nepaisant kiek ir kokių teisinių paslaugų sutarčių Bendrovė 

su Tarpininko pasiūlytu klientu sudarytų. Pvz., šios Taisyklės yra neribojamos laiko atžvilgiu ir 

vienodai galioja antrai, trečiai ir visoms kitoms tarp Bendrovės ir Tarpininko pasiūlyto kliento 

sudarytoms teisinių paslaugų sutartims bei jų pagrindu Bendrovės gaunamiems mokėjimams iš 

kliento pagal Bendrovės klientui išrašomas sąskaitas-faktūras. 
 

1.5. Bendrovė įsipareigoja kiekvieną mėnesį teikti ataskaitas Tarpininkui apie einamąjį mėnesį 
gautas pajamas iš Tarpininko atsiųsto (-ų) kliento (-ų) bei Tarpininkui atliktas komisinio 
mokesčio išmokas. 

 

 

2. Pranešimo apie potencialų klientą nagrinėjimo ir derybų eiga 
 

2.1. Gavusi į elektroninio pašto dėžutę (info@kreditorius.com) potencialaus kliento kontaktinius 
duomenis, Bendrovė atlieka šiuos veiksmus:  
2.1.1. susisiekia su Tarpininku;  
2.1.2. susisiekia su potencialiu klientu, siekdama išsiaiškinti jo poreikius Bendrovės teisinėms 
paslaugoms gauti bei preliminarias teisinių paslaugų sąlygas; 
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2.1.3. deryboms su potencialiu klientu pavykus, sudaro su juo teisinių paslaugų 
sutartį ir pradeda teikti teisines paslaugas; 

 

2.2. Po derybų su potencialiu klientu, tačiau ne vėliau kaip sekančią darbo dieną po teisinių 

paslaugų sutarties su klientu sudarymo, Bendrovė informuoja sudarytos teisinių 
paslaugų sutarties faktą. 

 

2.3. Bendrovė teikia Tarpininkui informaciją laikydamasi su klientu sudarytos teisinių 
paslaugų sutarties konfidencialumo sąlygų. 

 

3. Atlyginimo Tarpininkui mokėjimo eiga ir sąlygos 
 

3.1. Komisinis atlyginimas Tarpininkui apskaičiuojamas ir mokamas tik pagal Bendrovės 
gaunamus mokėjimus iš Tarpininko pasiūlyto Bendrovės kliento, kuriuos klientas 
atlieka pagal Bendrovės jam išrašomas sąskaitas-faktūras. Kitais pagrindais, nei pagal 

išrašytas sąskaitas-faktūras, Bendrovės gaunamos lėšos iš bet kokių subjektų, nėra 
laikomos šios įsipareigojimo objektu. 

 

3.2. Gavusi iš kliento kiekvieną apmokėjimą pagal jam išrašytą sąskaitą-faktūrą, Bendrovė 
ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas Tarpininkui perveda į jo nurodytą 
atsiskaitomąją sąskaitą komisinį atlyginimą. 

 

3.3. Jeigu Tarpininkas raštu nenurodo arba atsisako pateikti Bendrovei savo asmens 

duomenis (tame tarpe ir Lietuvos kredito įstaigose esančią taupomąją sąskaita, į kurią 

Bendrovė galėtų pervesti komisinį atlyginimą), Bendrovė tampa neįpareigota 

Tarpininikui mokėti komisinio atlyginimo. Pareiga pradėti mokėti komisinį atlyginimą 

Tarpininkui, Bendrovei kyla (tarpe kitų Taisyklėse nurodytų sąlygų) nuo to momento, 

kai Tarpininkas raštu Bendrovei pateikia Lietuvos kredito įstaigose esančią savo 

taupomąją sąskaitą. 

  
3.4. Bendrovė neatsako už negautas Tarpininko pajamas pagal šį įsipareigojimą, jeigu dėl 

bet kokių priežasčių yra nesudaroma ar nutraukiama teisinių paslaugų sutartis tarp 
Bendrovės ir Tarpininko pasiūlyto kliento. Tarpininkas neturi teisės reikalauti 
atlyginimo už negautas pajamas, nepaisant priežasčių ar pagrindo, dėl kurių buvo 
nesudaryta ar nutraukta teisinių paslaugų sutartis tarp Bendrovės ir Tarpininko 
pasiūlyto Bendrovės kliento. 

  
3.5. Tarpininko pasiūlytam potencialiam klientui esant fiziniam asmeniui, Tarpininkas 

privalo pasirašyti su Bendrove asmens duomenų tvarkymo sutartį, kaip tai numato 

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 
dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas). 

 
 

4. Tarpininko teisės 
 

4.1. Remdamasis šiomis Taisyklėmis, kiekvienas Tarpininkas turi teisę vieną kartą į 
mėnesį gauti Bendrovės ataskaitą apie Bendrovės gautus apmokėjimus iš Tarpininko 
pasiūlyto kliento pagal tam klientui Bendrovės išrašytas sąskaitas-faktūras. 

 



 

4.2. Bendrovei per mėnesį laiko Tarpininkui nesumokėjus Taisyklėse nurodyto komisinio 
mokesčio, Tarpininkas įgyja reikalavimo teisę į Bendrovę dėl skolos, lygios 
Tarpininkui nesumokėto komisinio mokesčio dydžio, grąžinimo. 

 

5. Force majeure 
 

5.1. Bendrovė nėra laikoma atsakinga už šio įsipareigojimo laikymąsi ar dalinį 
neįvykdymą, jeigu tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Bendrovė negalėjo 
numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis (toliau – „Nenugalimos jėgos 
aplinkybės”), pvz. Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Bendrovės 
veiklai, politiniai neramumai, streikai paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti 
susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Tokiu atveju Bendrovės 
įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas arba atšaukiamas. 

 

5.2. Pagrindas atleisti Bendrovę nuo atsakomybės pagal šias Taisykles atsiranda nuo 
Nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento. Jeigu Bendrovė laiku 
neinformuoja Tarpininko apie Nenugalimosios jėgos aplinkybių atsiradimą, ji privalo 
kompensuoti Tarpininkui žalą, kurią šis patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl 

to, kad nebuvo jokio pranešimo. 
 

6. Taisyklių galiojimas, pakeitimai ir nutraukimas 
 

6.1. Šios Taisyklės įsigalioja nuo jų viešo patalpinimo Bendrovės internetinėje svetainėje 
www.kreditorius.com momento. 

 

6.2. Taisyklės gali būti bet kada papildytos ar pakeistos be atskiro Bendrovės įspėjimo. 

 

7. Taikytina teisė 
 

7.1. Taisyklėms taikoma ir jos aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos meterialinę teisę. 

 

8. Ginčų sprendimas 
 

8.1. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Bendrovės ir Tarpininkų dėl šių 
Taisyklių, sprendžiami taikiai bendru sutarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie 
ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šio įsipareigojimo ar susiję su juo, 
sprendžiami Vilniaus miesto apylinkės teisme. 

 

9. Pranešimai 
 

9.1. Pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Bendrovė ar Tarpininkas vienas 
kitam gali pateikti pagal šias Taisykles, bus laikomi galiojančiais ir įteikti tinkamai:  
9.1.1. Bendrovei, siunčiant jos elektroniniu paštu info@kreditorius.com.  
9.1.2. Tarpininkui, siunčiam jam elektroniniu (-iais) paštu (-ais), iš kurio (-ių) šis 
kreipėsi į Bendrovę. 

 

9.2. Tiek Bendrovė, tiek ir Tarpininkas yra vienodai atsakingi už savo kontaktinių 
duomenų pasikeitimą ir privalo apie tai informuoti vienas kitą. To nepadarius, 
pranešimai bus laikomi įteiktais siunčiant juos 9.1 punkte nurodytais kontaktais. 

 

UAB „Kreditorius”  

direktorius Lukas Grigaitis 
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