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KLIENTŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Kreditų gavėjų skundų nagrinėjimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja skundų
dėl sudarytų ar atsisakytų sudaryti finansavimo sandorių nagrinėjimo tvarką tarp sutelktinio
finansavimo platformos operatoriaus UAB „Procentas“ (toliau - Bendrovė) iš vienos pusės ir
finansuotojo ar projekto savininko (toliau – Klientas) iš kitos pusės.
1.2. Skundai nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sutelktinio finansavimo
įstatymu, LB valdybos nutarimu Dėl finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo
taisyklių ir kitais galiojančiais teisės aktais ir nutarimais. Klientai, manydami, kad Bendrovė
pažeidė jų teises ar įstatymų saugomus interesus, turi teisę kreiptis į teismą. Jeigu klientas yra
finansuotojas ir vartotojas, kaip tai suprantama pagal Lietuvos banko įstatymus, jis taip pat turi
teisę kreiptis į išankstinio ginčų sprendimo ne teisme instituciją – Lietuvos banką, Lietuvos
banko įstatyme ir jį detalizuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

2. SKUNDO PATEIKIMO TVARKA
2.1. Klientas, manydamas, kad Bendrovė pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus,
privalo raštu kreiptis su skundu į Bendrovę nurodydamas skundo esmę. Skundus Klientas gali
pateikti el. paštu, Bendrovės internetiniame puslapyje nurodytais kontaktais.
2.2. Pateiktame skunde privalo būti aiškiai nurodytas tariamas teisių pažeidimas ir įvardinti
reikalavimai. Pateikta informacija privalo būti tiksli ir išsami, pagrįsta skundą įrodančiais
dokumentais, jeigu tokie dokumentai yra reikalingi skundo sprendimui.
2.3. Teikdamas skundą Klientas privalo pateikti šiuos duomenis: vardas, pavardė (jei jis yra
fizinis asmuo), pavadinimas, įmonės kodas buveinės adresas (jei juridinis asmuo), telefoną,
adresą bei el. pašto adresą.
2.4. Skundas gali būti siunčiamas registruotu laišku arba skanuotas variantas el. paštu arba
pateikiamas Bendrovės darbuotojui buveinėje .

3. SKUNDO PRIĖMIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
3.1. Kliento skundas, gautas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, yra registruojamas registracijos
žurnale. Registracijos žurnale registruojami šie skundą patvirtinantys duomenys:
3.1.1. pareiškėjo vardas ir pavardė arba pavadinimas;
3.1.2. skunde nurodytas pareiškėjo adresas;
3.1.3. skundo gavimo data ir būdas;
3.1.4. skundo esmė (trumpas turinys);
3.1.5. skundžiamos paslaugos arba produktai, jų rūšys;
3.1.6. atsakymo pareiškėjui pateikimo data;
3.1.7. galutinis skundo nagrinėjimo rezultatas (sprendimas).
3.2. Registruojami ir nagrinėjami tik tokie gauti rašytiniai skundai, kurie atitinka šių Taisyklių
skundo pateikimo tvarka reikalavimus (2.1.-2.4. punktus).
3.3. Bendrovė nagrinėja Kliento skundus vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais ir
Bendrovės vidaus nuostatais, neilgiau nei 14 kalendorinių dienų nuo skundo pateikimo dienos,
ir priima vieną iš sprendimų – patenkinti reikalavimus, iš dalies patenkinti arba atmesti.
3.4. Bendrovė, išnagrinėjusi Kliento skundą, užregistruoja sprendimą dėl skundo registracijos
žurnale ir praneša Klientui apie sprendimą el. paštu arba registruotu laišku. Bendrovei visiškai
ar iš dalies sutikus su Kliento skundu ir reikalavimais, pateiktame sprendime dėl skundo
nurodoma kokiu būdu Bendrovė siūlo atlyginti Kliento nuostolius.
3.5. Reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami skundą pateikusiam asmeniui, nurodant
skundo grąžinimo priežastį. Klientas per nurodytą laikotarpį turi patikslinti skundo esmę,
pašalinti trūkumus arba pateikti papildomų duomenų bei dokumentų.
3.6. Skundai, kurie neatitinka šių Taisyklių pateikimo tvarkos arba skundai, kurie buvo grąžinti
su tikslu pašalinti trūkumus ir tie trūkumai nebuvo pašalinti, arba pateikiamas skundas dėl
veiklos už kurią Bendrovė nėra atsakinga, Bendrovė skundo nenagrinėja ir grąžina skundą jį
pateikusiam asmeniui, pateikusi atsisakymo priimti skundą priežastis.
3.7. Klientas, manydamas, kad Bendrovė pažeidė jo teises atsiradusias dėl sutarčių, pirmiau
privalo raštu kreiptis į Bendrovę, prieš kreipdamasis į Lietuvos banką ar teismą. Klientas turi
teisę per 1 metus kreitis į Lietuvos banką.
3.8. Jei Bendrovė atsisako tenkinti investuotojo skundą, pateikdama raštišką sprendimą dėl
skundo nagrinėjimo sprendimo, Bendrovė sprendime nurodo, kad investuotojas gali kreiptis į
Lietuvos banką dėl kilusio ginčo nagrinėjimo.

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

4.1. Skundų nagrinėjimo taisyklės skelbiamos viešai Bendrovės interneto svetainėje
http://www.procentas.lt/.
4.2. Bendrovė nagrinėdama skundus vadovaujasi pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo,
sąžiningumo, protingumo, objektyvumo, nešališkumo, operatyvumo principais.
4.3. Informacija apie skundo nagrinėjimo eigą ir rezultatus, pateikta elektroniniu paštu ir
kitomis telekomunikacijų priemonėmis įrodo informacijos pateikimo faktą ir atitinka
Taisyklėse nurodytą reikalavimą pateikti rašytinę informaciją.
4.4. Klientui teikiamame atsakyme, kai jo skundas netenkinamas arba tenkinamas iš dalies,
išdėstomi atsisakymo tenkinti skundą motyvai, nurodomos kitos Kliento interesų gynimo
priemonės, įskaitant, bet neapsiribojant galimomis ginčų nagrinėjimo priemonėmis ir teismais;
4.5. Bendrovė nuolat vertina skundų nagrinėjimo rezultatus, renka informaciją apie skundo
atsiradimo priežastis, bando šias priežastis pašalinti, atlieka informacijos analizę, siekiant
nustatyti Bendrovės trūkumus ir potencialią teisinę arba operacinę riziką.
4.6. Bendrovė 3 metus saugo informaciją apie pareiškėjų skundus ir su jų nagrinėjimu susijusią
informaciją, dokumentą, kuriame nurodytas konkretus skundo nagrinėjimo rezultatas.
4.7. Bendrovė saugo Kliento skunde nurodytą informaciją LR teisės aktų nustatyta tvarka.
4.8. Šios Taisyklės įsigalioja kitą darbo dieną po jų patvirtinimo įsakymu ir galioja
neterminuotai.

