SUTARTIS NR. __
____________
Vilnius
Sutarties šalys – UAB „Creditreform Lietuva“, įmonės kodas 122282731, toliau sutartyje vadinama Administratoriumi,
atstovaujama direktoriaus Sauliaus Žilinsko, veikiančio įstatų pagrindu, ir _________, įmonės kodas _________,
atstovaujama _________, veikiančio įstatų pagrindu, kurio vartotojo vardas yra _________ toliau sutartyje vadinama
Naudotoju, o Administratorius kartu su Naudotoju – Šalys, susitarė dėl žemiau aptartų sąlygų:
1. SUTARTYJE VARTOJAMOS SĄVOKOS
1.1 IMK paslauga – paslauga, kai už IMK mėnesio mokestį Naudotojas įgyja teisę gauti IMK duomenis apie neribotą
Duomenų subjektų skaičių. IMK šifruojamas kaip „Informacija maža kaina“.
1.2 Duomenų bazė – Administratoriui priklausanti duomenų bazė apie Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre ir/ar
kituose registruose registruotus asmenis, patalpinta internetinėje svetainėje adresu www.cr.lt.
1.3 Administratorius – UAB „Creditreform Lietuva“.
1.4 Taisyklės – www.cr.lt taisyklės/naudojimo sutartis.
1.5 Duomenų subjektas – asmuo, apie kurį Duomenų bazėje pateikiami duomenys.
1.6 IMK duomenys – Administratoriaus turimi duomenys apie Duomenų subjektas, šių duomenų apimtis detalizuojama
Duomenų bazėje. Sudarius šią Sutartį, Naudotojas įgyja teisę Sutartyje nustatyta tvarka, gauti šiuos duomenis apie
neribotą Duomenų subjektų skaičių.
1.7 IMK mėnuo – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
1.8 Naudotojas – _________, į.k. _________, vartotojo vardas _________.
1.9 Sutartis – ši IMK paslaugos teikimo sutartis.
2. SUTARTIES OBJEKTAS
2.1 Šia sutartimi Administratorius įsipareigoja suteikti Naudotojui prieigą prie IMK duomenų, o Naudotojas įsipareigoja
laikydamasis Sutarties bei Taisyklių nuostatų atsiskaityti su Administratoriumi.
3. SUTARTIES SUDARYMAS
3.1 Sutartis sudaroma Naudotojui internetu prisijungus prie Duomenų bazės ir Naudotojui užpildžius IMK paslaugos
užsakymo skiltyje pateikiamas registracijos formas ir patvirtinus šią Sutartį Duomenų bazėje nurodytu būdu ir tvarka.
3.2 Naudotojas registruodamasis Duomenų bazėje IMK paslaugai gauti įsipareigoja nurodyti tikslius savo duomenis.
Neužpildžius privalomai pildytinų Naudotojo informacijos langų (jie pažymėti žvaigždute ar kitu skiriamuoju ženklu),
Sutartis bus laikoma nesudaryta.
3.3 Jeigu Administratorius pagrįstai įtaria, jog Naudotojas, siekiantis sudaryti Sutartį dėl IMK paslaugų gavimo, yra
asmuo, kuris nevykdė ir/ar netinkamai vykdė savo įsipareigojimus Administratoriui ir/ar kitaip yra pažeidęs bet
kokius su Administratoriumi sudarytus susitarimus ir/ar siekia tiesiogiai ar netiesiogiai daryti žalą Administratoriui,
Administratorius turi teisę nesudaryti Sutarties su Naudotoju.
3.4 Standartinis IMK paslaugos įjungimo Naudotojui terminas yra ne ilgesnis nei 2 (dvi) darbo dienos, nuo visų siekiančio
gauti IMK paslaugą naudotojo veiksmų atlikimo.
4. ADMINISTRATORIAUS ĮSIPAREIGOJIMAI
4.1 Suteikti Naudotojui prieigą prie IMK duomenų. Duomenų bazėje dėl objektyvių priežasčių gali nebūti visos apimties
informacijos apie konkretų Duomenų subjektą, o Administratorius negarantuoja visų Duomenų bazės laukų užpildymo.
Jeigu nėra užpildyti visi laukai, tai nėra ir nebus laikoma pateikiamos informacijos trūkumu ir/ar nekokybiškai suteikta
paslauga.
4.2 Administratorius per ne ilgesnį nei 3.4. punkte nurodytą terminą, suteikia Naudotojui vieną slaptažodį prieigai prie
Duomenų bazės IMK paslaugai gauti.
5. NAUDOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI
5.1 Naudotojas įsipareigoja atsiskaityti su Administratoriumi Sutartyje sulygta tvarka ir terminais.
5.2 Naudotojas įsipareigoja laikytis visų Duomenų bazės naudojimosi tvarką reglamentuojančių taisyklių ir sutarčių, inter
alia Sutartimi bei Taisyklėmis.

5.3 Naudotojas neturi teisės bet kokia forma perleisti tretiesiems asmenims IMK duomenų ar kitos iš Duomenų bazės gautos
informacijos. Naudotojas taip pat neturi teisės jokia forma leisti tretiesiems asmenims pasinaudoti IMK duomenimis ir/
ar perleisti ir/ar suteikti savo prisijungimo prie Duomenų bazės duomenų (prisijungimo vardo ir slaptažodžio).
5.4 Naudotojas neturi teisės jungtis prie Duomenų bazės automatizuotu būdu ir imti informacijos iš/per Duomenų bazę
naudojantis automatizuotu būdu. Naudotojas neturi teisės jungtis ir naudotis ar bandyti prisijungti ir pasinaudoti bet
kokiomis Duomenų bazės paslaugomis per kitą nei yra nustatyta Administratoriaus vartotojo sąsają (angl. interface),
nebent tai yra vienareikšmiškai leidžiama remiantis tarp Naudotojo ir Administratoriaus sudarytomis kitomis sutartimis.
5.5 Naudotojas gautu prisijungimo prie Duomenų bazės slaptažodžiu gali naudotis tik būdamas prisijungęs prie vieno
kompiuterio, o norėdamas naudotis IMK paslauga iš kito kompiuterio, prieš tai privalės atsijungti nuo Duomenų bazės.
6. PASLAUGŲ APMOKĖJIMAS, APMOKĖJIMO TVARKA, TERMINAI IR VIETA
6.1 Mokėjimai atliekami Lietuvos valstybės valiuta litais. Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama
ir užskaitoma Administratoriaus sąskaitoje banke.
6.2 Laiku neatsiskaitęs su Administratoriumi, Naudotojas moka palūkanas – 0,1 (vieną dešimtąją) procento už kiekvieną
uždelstą mokėti dieną iki visiško atsiskaitymo su Administratoriumi.
6.3 IMK paslaugos mokestis yra 249 Lt (du šimtai keturiasdešimt devyni litai) (su PVM) už galimybę naudotis IMK paslauga
30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. IMK paslaugos mokestis nėra skaidomas ar grąžinamas.
6.4 Šalims sudarius Sutartį, pirmoji sąskaita apmokėjimui už naudojimąsi IMK paslaugomis, Naudotojui pateikiama kartu su
4.2. punkte nurodytais duomenimis Duomenų bazėje ir/ar elektroniniu paštu, vėlesnės sąskaitos apmokėjimui pateikiamos
per 1 (vieną) kalendorinę dieną pasibaigus IMK mėnesiui Duomenų bazėje ir elektroniniu paštu. Visos sąskaitos
apmokėjimui yra talpinamos Duomenų bazės skiltyje „Nusipirkta info“. Sąskaitos apmokėjimui, jeigu jose nenurodyti
ilgesni terminai, turi būti apmokėtos per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, nuo sąskaitos apmokėjimui išrašymo dienos.
6.5 Jeigu Naudotojas dėl kokių nors priežasčių negauna sąskaitos apmokėjimui Sutartyje nurodytais terminais, Naudotojas
privalo nedelsiant kreiptis į Administratorių, kad jam pakartotinai būtų pateikta sąskaita apmokėjimui, tačiau tai nepratęsia
mokėjimo atidėjimo.
6.6 Naudotojui iš karto vienu mokėjimu apmokėjus vienuolika iš eilės einančių IMK paslaugos naudojimosi mėnesių bei
tinkamai laikantis Sutarties sąlygų, dvyliktas iš eilės einantis IMK mėnuo yra nemokamas. Šis sumokėtas IMK paslaugos
mokestis nėra skaidomas ar grąžinamas.
7. SUTARTIES GALIOJIMAS
7.1 Jeigu Administratorius nepasinaudoja savo 3.3. punkte įtvirtinta teise Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo, t.y. atlikus 3.1.
punkte nurodytus veiksmus. Paslaugos šios Sutarties pagrindu Naudotojui pradedamos teikti Naudotojo el. pašto adresu
išsiuntus 4.2. punkte nurodytus duomenis ir sąskaitą apmokėjimui.
7.2 Sutartis yra neterminuota.
7.3 Naudotojas turi teisę nutraukti Sutartį raštiškai apie tai informuodamas Administratorių prieš 25 (dvidešimt penkias)
kalendorines dienas. Naudotojas, nutraukęs Sutartį, per 5 (penkias) dienas privalo visiškai atsiskaityti už IMK paslaugą.
7.4 Administratorius turi teisę nutraukti Sutartį raštiškai apie tai informuodamas Naudotoją prieš 25 (dvidešimt penkias)
kalendorines dienas. Administratoriui nutraukus Sutartį Naudotojas per 5 (penkias) darbo dienas privalo visiškai
atsiskaityti už IMK paslaugą.
7.5 Administratorius turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Naudotojas pažeidė bent vieną iš Sutarties sąlygų. Apie
vienašališką sutarties nutraukimą Administratorius informuoja Naudotoją el. paštu arba raštu prieš 2 (dvi) darbo dienas.
7.6 Sutartis gali būti nutraukiama vienašališku vienos Šalies pareiškimu prieš 2 (dvi) darbo dienas pranešus kitos Šalies
atstovui, jei įsiteisėja teismo sprendimas vienai iš Šalių iškelti bankroto ar restruktūrizavimo bylą.
7.7 Sutartis gali automatiškai nutrūkti 8.3 punkte nurodytu atveju.
8. KITOS SĄLYGOS
8.1 Administratorius turi teisę apriboti arba sustabdyti IMK paslaugos teikimą neapibrėžtam terminui pagal šią Sutartį, jei
Naudotojas pažeidžia bet kokią Sutarties sąlygą ir/ar tai būtina Duomenų bazės ar IMK paslaugos veikimui, saugumui,
vientisumui užtikrinti. Jeigu paaiškėja, kad Naudotojas Sutarties sąlygų nepažeidė, tačiau Administratorius turėjo pagrįstą
įtarimą, kad Naudotojas Sutartį pažeidė, jokios sankcijos Administratoriui negali būti taikomos.
8.2 Naudotojas sutinka, kad Naudotojui pradelsus atsiskaityti su Administratoriumi ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių
dienų be papildomo pranešimo Naudotojo duomenys gali būti patalpinti į Administratoriaus administruojamą skolininkų
duomenų bazę. Būtų patalpinti visi arba kažkurie iš šių duomenų: Naudotojo vardas, pavardė, adresas, asmens kodas,
skolos tipas, skolos suma, kreditorius, skolos sumokėjimo data. Naudotojas turi teisę susipažinti su savo asmens
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duomenimis, kurie skolos nesumokėjus būtų patalpinti minėtoje skolininkų duomenų bazėje, taip pat reikalauti, kad
Administratorius ištaisytų tvarkomus neteisingus, netikslius, neišsamius savo asmens duomenis.
Sutartis ir/ar IMK paslaugos apimtis gali būti keičiami vienašališkai Administratoriaus iniciatyva prieš 5 (penkias)
kalendorines dienas iki einamojo IMK mėnesio pabaigos informuojant Naudotoją Duomenų bazėje ir išsiunčiant
naudotojui pranešimą el. paštu. Sutarties pakeitimai įsigalioja nuo naujo IMK mėnesio pirmosios dienos. Naudotojui
iki naujo IMK mėnesio pirmosios dienos nurodžius, kad su pakeitimais nesutinka, Naudotojui nepatvirtinus pakeitimų,
Sutartis automatiškai nutrūksta. Naudotojui Duomenų bazėje nenurodžius, jog su pakeitimais Naudotojas nesutinka,
laikoma, jog naudotojas sutiko su pakeitimais.
Bet kokiu pagrindu pasibaigus Sutarčiai Naudotojas nebetenka teisės prisijungti prie Duomenų bazės ir naudotis IMK
paslauga. Jeigu Naudotojui dėl techninių kliūčių nepanaikinama galimybė prisijungti prie IMK paslaugos, ir Naudotojas
pasibaigus Sutarčiai naudojasi IMK paslauga, Naudotojas privalo sumokėti IMK mėnesio IMK paslaugos kainą, jeigu
pažeidimas tęsiasi ilgiau nei vieną IMK mėnesį, Naudotojo mokėtina suma apskaičiuojama vieno IMK mėnesio paslaugos
kainą padauginus iš IMK mėnesių skaičiaus.
Visi nesutarimai sprendžiami šalių susitarimu arba Lietuvos teismuose pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, teismo
vieta nustatoma pagal Administratoriaus faktinės buveinės adresą.
Šalys sulygsta, kad Šalių susirašinėjimas faksu ar el. paštu yra prilyginamas rašytinei dokumentų formai.
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