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SUTARTIS  

DĖL AUTOMATINIO INVESTAVIMO FUNKCIONALUMO  

1.1. Sutarties dėl automatinio investavimo funkcionalumo bendrosios sąlygos („Sutartis“) nustato: 

1.1.1. Platformoje siūlomo Automatinio investavimo funkcijos naudojimo tvarką ir sąlygas; 

1.1.2. Finansuotojų, kurie naudojasi Automatinio investavimo funkcija, teises ir pareigas. 

1.2. Ši Sutartis yra sudaroma tarp Operatoriaus ir Finansuotojo. 

1.3. Finansuotojas patvirtina, kad išsamiai susipažino su šia Sutartimi, ją perskaitė, suprato kiekvienos 

nuostatos turinį bei pasekmes ir neverčiamas, neįkalbėtas ir kitaip nepaveiktas savo inciatyva ją sudarė kaip 

teisiškai įpareigojantį dokumentą. 

1.4. Automatinio investavimo funkcionalumas jokia apimtimi nėra ir negali būti priskirtinas investavimo 

rekomendacijai. Finansuotojai projektų atrankos Kriterijus pasirenka ir nustato patys savarankiškais.  

2. Sąvokos 

2.1. Šioje Sutartyje didžiąją raide naudojamos sąvokos turi lentelėje žemiau numatytą reikšmę, jeigu kontekstas 

nereikalauja kitaip: 

Automatinio investavimo 

funkcionalumas 

Platformos funkcionalumas, kuriuo naudodamiesi Finansuotojai gali iš 

anksto pasirinkti Finansuotojams priimtinus Platformoje skelbiamus 

investavimo Kriterijus ir tokio pasirinkimo pagrindu automatiškai teikti 

pasiūlymus finansuoti Platformoje skelbiamas Projektų savininkų 

Paraiškas.  

Investavimo sąlygos Finansuotojo individualiai pasirenkamos ir nustatomos Automatinio 

investavimo funkcionalumo naudojimo sąlygos. 

Naudojimosi sąlygos Sutartis dėl naudojimosi sutelktinio finansavimo platforma 

Heavyfinance.eu.  

Operatorius sutelktinio finansavimo platformos Heavyfinance.eu operatorius UAB 

„PROCENTAS“, juridinio asmens kodas 301494583, buveinė 

registruota adresu K. Donelaičio g. 78, Kaunas, Lietuva. 

Paraiška Platformoje Paskolos gavėjo pateiktas įpareigojantis viešas siūlymas 

sudaryti Paskolos sutartį, kuriam Finansuotojai gali teikti pasiūlymus. 

Paskolos gavėjas Paskolos sutarties Šalis, kuriai suteikiama Paskolos suma ir kuri yra 

nurodyta Paskolos sutarties Specialiosiose sąlygose. 

Paskolos davėjas Finansuotojas, kuris yra Paskolos sutarties šalimi ir kuris naudodamasis 

Platforma suteikė Paskolos sumą Paskolos gavėjui. 

Paskolos sutartis tarp Paskolos davėjų ir Paskolos gavėjo sudaroma paskolos sutartis, 

kurią sudaro Bendrosios ir Specialiosios sąlygos (kartu su visais jos 

priedais, pakeitimais ir (ar) papildymais). 



2 

 

Platforma Operatoriaus administruojama sutelktinio finansavimo platforma, 

prieinama adresu www.heavyfinance.eu, per kurią Finansuotojai gali 

suteikti Sutelktinio finansavimo lėšas Projekto savininkui. 

Kriterijai Platformoje naudojantis Automatiniu investavimu Finansuotojo 

individualiai nustatomi su Paraiškomis susiję ir Finansuotojui priimtini 

kriterijai, tokie kaip: 

i. Projekto rizikos klasė; 

ii. paskolos trukmė; 

iii. Palūkanų dydis; 

iv. Užtikrinimo priemonių vertė ir (ar) tipas; 

v. įsipareigojimų ir turto santykis (loan-to-value ratio); 

vi. kiti Platformoje skelbiami su Paraiškomis susiję kriterijai.  

 

2.2. Kitos šioje Sutartyje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Naudojimosi sąlygose, 

Paskolos sutarties bendrosiose sąlygos ir (ar) kituose Platformoje skelbiamuose dokumentuose bei tarp 

Operatoriaus ir Finansuotojo sudarytuose susitarimuose, nebent ši Sutartis nustato kitaip. 

3. Automatinio investavimo funkcionalumo naudojimas 

3.1. Finansuotojas, sudaręs šią Sutartį, gali naudotis Platformoje siūlomu Automatinio investavimo 

funkcionalumu.  

3.2. Naudodamasis šiuo funkcionalumu Finansuotojas pats, savo iniciatyva savarankiškai pasirenka ir nustato 

Automatinio investavimo funkcionalumo veikimo sąlygas ir Kriterijus, pagal kuriuos Finansuotojas siekia 

automatiškai teikti pasiūlymus Platformoje skelbiamoms Paraiškoms. Teikiant pasiūlymus Paraiškoms 

naudojantis Automatinio investavimo funkcionalumu, Paskolos davėjo Mokėjimo sąskaitoje automatiškai 

rezervuojamos ir (arba) nuo jos automatiškai nuskaitomos lėšos skirtos atitinkamos Paraiškos 

finansavimui. 

3.3. Finansuotojų pasiūlymai, pateikti naudojantis Automatinio investavimo funkcionalumu, yra neatšaukiami 

ir nekeičiami. Naudojantis Automatinio investavimo funkcionalumu pateiktas Finansuotojo pasiūlymas 

galioja iki Paskolos sumos finansavimo laikotarpio pabaigos.  

3.4. Finansuotojai, kurie naudojasi Automatinio investavimo funkcionalumu įgyja pirmumo teisę investuoti į 

Paraiškas, kadangi jų pasiūlymai gali būti suformuojami ir pateikiami nedelsiant po Paraiškos paskelbimo. 

Naudojantis Automatinio investavimo funkcionalumu Finansuotojas teikia pasiūlymus automatiškai tokiu 

atveju jeigu Platformoje paskelbiama Finansuotojo nustatytus Kriterijus atitinkanti Paraiška. Naudojantis 

Automatinio investavimo funkcionalumu teikiamų pasiūlymų Paraiškoms eiliškumas nustatomas pagal 

Finansuotojo nustatytų Kriterijų patvirtinimo datą. 

3.5. Operatorius jokia apimtimi nepriima spendimų dalyvauti teikiant pasiūlymus Paraiškoms už Finansuotoją. 

Finansuotojo Automatinio investavimo funkcionalumo naudojimas yra prilygintinas dalyvavimui 

pasiūlymų teikimui ir Paskolos sutarčių sudarymui nesinaudojant šiuo funkcionalumu (t. y. kuomet 

Finansuotojas atskirai, savo veiksmais pateikia individualų pasiūlymą paties pasirinkai Platformoje 

skelbiamai Paraiškai). 

3.6. Operatorius jokia apimtimi neįsipareigoja Platformoje palaikyti nepertraukiamo Automatinio investavimo 

funkcionalumo veikimo ir neatsako už Automatinio investavimo funkcionalumo sutrikimus.  

4. Kriterijai ir Investavimo sąlygos 

4.1. Nustatydamas Automatinio investavimo Kriterijus Finansuotojas pasirenka, kokius tiksliai Kriterijus 

atitinkančioms Paraiškoms automatiniu būdu bus teikiami finansavimo pasiūlymai. Finansuotojas kartu su 

Kriterijais nustato ir Investavimo sąlygas – vienai Paraiškai finansuoti skiriamą sumą, visoms Paraiškoms 

naudojantis Automatiniu investavimu finansuoti skiriamą sumą.  

http://www.heavyfinance.eu/
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4.2. Finansuotojas gali bet kuriuo metu atšaukti ar keisti nustatytas Investavimo sąlygas ir Kriterijus prisijungęs 

prie savo asmeninės paskyros Platformoje. Finansuotojo atlikti pakeitimai bus taikomi po pakeitimų datos 

teikiamų pasiūlymų atžvilgiu.  

4.3. Operatorius Platformoje gali numatyti mažiausią reikalaujamų Kriterijų skaičių, kurios Finansuotojas 

privalo nustatyti norėdamas pasinaudoti Automatinio investavimo funkcionalumu.  

4.4. Operatorius pasilieka teisę bet kuriuo metu atnaujinti, keisti ir (ar) papildyti Automatinio investavimo 

funkcionalumą ir (ar) pagal jį galimus pasirinkti Kriterijus. 

5. Finansuotojo patvirtinimai ir įsipareigojimai 

5.1. Pasirašydamas šią Sutartį Finansuotojas patvirtina, kad: 

5.1.1. susipažino su Sutarties nuostatomis, savo noru pasirenka naudotis Automatinio investavimo 

funkcionalumu Platformoje tam, kad naudojantis šiuo funkcionalumu galėtų automatiškai teikti 

pasiūlymus Platformoje paskelbtoms Paraiškoms pagal Finansuotojo iš anksto pasirinktus 

Kriterijus ir Investavimo sąlygas; 

5.1.2. supranta ir prisiima riziką ir atsako už naudojimąsi Automatinio investavimo funkcionalumu, 

Kriterijų ir Investavimo sąlygų pasirinkimą, taip pat Paraiškų, į kurias investuoja, nemokumo riziką 

ir galimą įsipareigojimų nevykdymą. 

5.2. Naudodamasis Automatinio investavimo funkcionalumu Finansuotojas įsipareigoja laikytis Naudojimosi 

sąlygų, Paskolos sutarties bei šios Sutarties sąlygų.  

6. Baigiamosios nuostatos 

6.1. Sudarius šią Sutartį, ji tampa neatsiejama Naudojimosi sąlygų dalimi.  

6.2. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis tarp Finansuotojo ir Operatoriaus, nagrinėjamas 

Naudojimosi sąlygose nustatyta tvarka. 

6.3. Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

 


