INVESTAVIMO RIZIKA

Investicijos ir rizika yra neatsiejami dalykai. Kiekviena investicija yra daugiau ar mažiau rizikinga,
nuo to priklauso ir tikėtinas pelno dydis. Investuotojas turi prisiimti tam tikrą riziką, kad gautų
investicinę grąžą. Finansuotojų piniginės lėšos, investuotos į kreditus, nėra apdraustos indėlių
draudimu ir visuomet gali nutikti atvejų, kai kredito gavėjas laiku nevykdo savo įsipareigojimų, ir
dėl to finansuotojas gali patirti nuostolių. Todėl prieš investuodami susipažinkite su galima rizika ir
įvertinkite, ar ji Jums yra priimtina.
Finansuotojas pats pasirenka, į kuriuos kreditus ir kokią sumą nori investuoti, todėl ir rizika, susijusi
su investavimu, tenka pačiam investuotojui, „Procentas“ neprisiima atsakomybės už
Finansuotojų patirtus nuostolius.
Finansuotojas turėtų suprasti, kad kredito gavėjas pagal galiojančius teisės aktus gali bet kada
grąžinti visą paskolos sumą vienu metu su priskaičiuotomis palūkanomis ir administraciniu
mokesčiu iki grąžinimo datos, ir dėl to finansuotojas atgaus mažiau palūkanų pagal sutartį, nei buvo
tikėtasi.
Siekiant valdyti investavimo riziką, platformos investuotojams į vieną paskolą leidžiama investuoti
ne daugiau 500 EUR, o į paskolą užtikrintą nekilnojamuoju turtu – iki 1000 EUR. Paskolos iki 3000
EUR kredito gavėjams suteikiamos naudojant e-vekselio sistemą. Taip pat išduodamos paskolos
užtikrintos hipoteka.
Siekiant sumažinti riziką, platforma atidžiai vertina kiekvieną paraišką pateikusį asmenį, naudojant
CSAS klientų mokumo vertinimo sistemą. CSAS apima visą skirtingų duomenų bazių
komunikaciją bei duomenų bazių duomenų restruktūrizavimą ir kiekvienam kredito gavėjui
priskiriama viena iš rizikos grupių, kuri padės finansuotojui nuspręsti, kuriam kredito gavėjui
skolinti. Taip pat nuo rizikos grupės priklauso maksimali skolinimosi suma, terminas,
administracinis mokestis ir palūkanos. Rizikos grupės pagal CSAS taškus skirstomos į šias grupes:
A – Labai patikimas kredito gavėjas. Labai geros sąlygos kredito gavimui. Labai žema rizika
finansuotojams.
B – Patikimas kredito gavėjas. Geros sąlygos kredito gavimui. Žema rizika finansuotojams.
C – Vidutinio patikimumo kredito gavėjas. Palankios sąlygos kredito gavimui. Vidutinė rizika
finansuotojams.
D – Žemesnio nei vidutinio patikimumo kredito davėjas. Vidutinės sąlygos kredito gavimui.
Padidinta rizika finansuotojams.
E - Žemo patikimumo kredito gavėjas. Vidutinės sąlygos kredito gavimui. Didelė rizika
finansuotojams.
Pagrindinės investavimo rizikos grėsmės:
•

Paskolos gavėjo nemokumas. Investuotojas turi suprasti, kad net aukšto patikimumo kredito
gavėjų nemokumo rizika išlieka.

•
•
•

Teisinio reguliavimo pokyčiai. Kadangi sutelktinio finansavimo veikla Lietuvoje pradėta
neseniai, todėl laikui bėgant gali keistis įstatymai, nulemsiantys tolimesnę tarpusavio
finansavimo veiklą.
Infliacija ir pasikeitusi ekonominė situacija šalyje.
Nedarbo lygis.

