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1.

Vispārīgie noteikumi
1.1.

Šie Vispārējie darījumu noteikumi nosaka FLEXIDEA pakalpojumu sniegšanas kārtību, FLEXIDEA
un Klienta tiesības un saistības un Līdzēju atbildību saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes
gadījumā.

1.2. Šie Vispārējie darījumu noteikumi ir jebkura darījuma starp FLEXIDEA un Klientu būtiska daļa, un
tie ir saistoši Līdzējiem.
1.3. Attiecībā uz visām šajos Vispārējos darījumu noteikumos nereglamentētajām attiecībām starp
Līdzējiem ir spēkā Latvijas Republikas tiesību aktu noteikumi.
1.4. Nodaļu un punktu virsraksti šajos Vispārējos darījumu noteikumos ir lietoti tikai lasāmības
uzlabošanas nolūkā, un tie nekādā veidā neietekmē nodaļu un punktu interpretāciju.
1.5. Ja vien kontekstā nav saprotams citādāk, šajos Vispārējos darījumu noteikumos ar lielo sākuma
burtu rakstītajiem vārdiem un terminiem ir Vispārējo darījumu noteikumu 2. punktā norādītā
nozīme. Gadījumos, kad to nosaka konteksts, šajos Vispārējos darījumu noteikumos vienskaitlī
lietotie vārdi var apzīmēt daudzskaitli un otrādi.

2. Definīcijas
FLEXIDEA

saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem reģistrētais uzņēmums SIA
“Flexidea” (reģistrācijas nr.: 40203061404, juridiskā adrese: Bauskas iela
58a, Rīga, LV-1014, Latvija, www.flexidea.eu,
e-pasta adrese:
info@flexidea.eu. Flexidea ir Portāla īpašnieks un administrators;

Līdzēji

FLEXIDEA un Klients;

Portāls

e-pakalpojumu vide tīmekļvietnē www.flexidea.eu (t.sk. attiecīgi arī
domēni .lv, .lt, .ee), kurā FLEXIDEA apkalpo Klientu un kurā Klientam ir
iespēja finansēt rēķinus, t.i., par Komisijas maksu nodot FLEXIDEA
prasījumus pret trešajām personām pirms Apmaksas termiņa;

Lietotāja līgums

starp Klientu un FLEXIDEA noslēgtais līgums, saskaņā ar kuru FLEXIDEA
Klientam sniedz pakalpojumus Portālā;

Rēķina finansēšanas
līgums

Portālā starp FLEXIDEA un Klientu noslēgtais līgums, saskaņā ar kuru
Klients no attiecīgā Rēķina izrietošo konkrēto Prasījumu nodod
FLEXIDEA. Rēķina finansēšanas līgumā ietilpst šie Vispārējie darījumu
noteikumi, attiecīgais Piedāvājums un visi pielikumi, papildinājumi vai
grozījumi, par kuriem Līdzēji ir vienojušies Portālā vai citādā veidā;

Klients

juridiska persona, kas ir reģistrēta Portālā un ir noslēgusi Lietotāja līgumu
un/vai Rēķina finansēšanas līgumu;

Klienta identifikācija

FLEXIDEA veiktās darbības nolūkā noteikt un pārbaudīt Klienta un Klienta
pārstāvju (fizisko personu, kam saskaņā ar tiesību aktiem ir tiesības un
pilnvaras pārstāvēt Klientu ar trešajām personām) pilnvaras, tiesībspēju
un rīcībspēju;

Lietotāja vārds

Klienta e-pasta adrese, kas paredzēta Klienta identifikācijai Portālā;

Parole

ciparu vai/un Latīņu alfabēta burtu kombinācija Klienta piekļuves
Portālam un tā lietošanas nodrošināšanai;

Elektroniskais paraksts

elektroniskie dati, kas apliecina Klienta identitāti. FLEXIDEA un Klients
pielīdzina ievadītos Portalā Piedāvājuma apstiprināšanai Lietotāja vārdu
un Lietotāja paroli elektroniskam parakstam. Šim paraksta veidam ir tāds
pats juridiskais spēks kā pašrocīgajam parakstam;
naudas prasība pret Debitoru, ieskaitot pamatsummu, pievienotās
vērtības nodokli (PVN), pārējos nodokļus (ja tādi ir), saistību tiesību
pastiprināšanas līdzekļus un visus prasījumus, kas var rasties nākotnē;

Prasījums

Debitors

juridiska persona, kurai ir jāmaksā Prasījumu;

Rēķins

Prasījuma esamību apliecinošs maksājuma dokuments, kuru Klients ir
izrakstījis Debitoram finanšu saistību par piegādātajām precēm,
sniegtajiem pakalpojumiem vai paveiktajiem darbiem izpildei;

Vienošanās

starp Klientu un Debitoru panākta vienošanās par preču pārdošanu vai
pakalpojumu sniegšanu, saskaņā ar kuru Klients piegādā vai pārdod
preces Debitoram, rīkojas kā starpnieks vai sniedz pakalpojumus
Debitoram, t.sk. apstiprināts pasūtījums un/vai korespondence, kurā
Debitors un Klients ir panākuši vienošanos par būtiskajiem preču
pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un nosacījumiem;

Piedāvājums

FLEXIDEA Portālā Klientam
finansēšanas līgumu;

Apmaksas termiņš

datums, līdz kuram Debitoram jāsamaksā Rēķins. Ja apmaksas termiņi,
kas noteikti Vienošanās tekstā un Rēķinā, nesakrīt, tad Rēķina
finansēšanas līguma nolūkā prioritārs ir Rēķinā norādītais apmaksas
termiņš;

Rēķina summa

Rēķinā norādītā piegādāto preču, paveikto darbu
pakalpojumu cena, kura Debitoram ir jāmaksā Klientam;

Rēķina avanss

Rēķina summas daļa, kuras apmērā FLEXIDEA finansē Klientu saistībā ar
Prasījumu. Avansa likme ir noteikta Piedāvājumā;

Rēķina rezerve

Rēķina summas daļa, kuru FLEXIDEA ietur līdz brīdim, kad FLEXIDEA no
Debitora saņem Rēķina summu, un kura ir jāpārskaita Klientam pēc tam,
kad Debitors ir samaksājis Rēķinu vai Klients ir atmaksājis Rēķina summu,
atskaitot visas FLEXIDEA saskaņā ar Rēķina finansēšanas līgumu
pienākošās maksas, atlīdzības, soda naudas. Rēķina rezerve ir Klienta
garantijas ieturējuma summa;

Komisijas maksa

Piedāvājumā noteiktā maksa, kas Klientam ir jāmaksā FLEXIDEA.

Atpakaļizpirkuma saistības

Klienta pienākums atpirkt Prasījumu no FLEXIDEA šajos Vispārējos
darījumu noteikumos noteiktajā kārtībā.

izteikts

piedāvājums

slēgt

vai

Rēķina

sniegto

3. Reģistrācija, Portāla lietošana un identifikācija
3.1. Lai ieietu Portālā un lietotu FLEXIDEA piedāvātos pakalpojumus, ieinteresētajai juridiskajai
personai vispirms ir jāreģistrējas kā Portāla Klientam. Juridiskas personas var reģistrēties kā
Portāla Klienti, ja tās atbilst visām Klientam izvirzītajām prasībām un FLEXIDEA nav pamatota
iemesla atteikties reģistrēt personu kā Klientu. Ieinteresētu juridisko personu kā Portāla Klientu
drīkst reģistrēt tikai personas, kam saskaņā ar likumu ir tiesības un pilnvaras pārstāvēt Klientu.
3.2. Lai veiktu Klienta reģistrāciju, juridiskajai personai ir jāsniedz Portālā prasītā informācija, proti
uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, personas, kam ir likumiskas tiesības un pilnvaras
pārstāvēt Klientu, vārds un uzvārds, kontaktinformācija un jebkura cita informācija, ko FLEXIDEA
uzskata par nepieciešamu.
3.3. Reģistrējoties Portālā, Klientam ir jānorāda sava e-pasta adrese, kas tiks lietota kā unikālais
Lietotāja vārds, un jāizvēlas Parole. Portāls reģistrācijas brīdī pārbauda iesniegto e-pasta adresi.
3.4. Lietotāja līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, tiklīdz Klients ir reģistrējies Portālā. Portālā var ieiet
tikai reģistrēti Klienti, un FLEXIDEA piedāvātos pakalpojumus var lietot tikai reģistrētie Klienti,
kas reģistrējoties ir noslēguši Lietotāja līgumu ar FLEXIDEA saskaņā ar šajos Vispārējos darījumu
noteikumos izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, tādējādi apņemoties ievērot šos
Vispārējos darījumu noteikumus.
3.5. Visa iesniegtā vai apstiprinātā informācija, kā arī visi darījumi, kas Portālā veikti ar konkrētu
Lietotāja vārdu un apstiprināti ar Paroli, ir uzskatāmi par veiktiem šim Lietotāja vārdam un Parolei
piesaistītā Klienta vārdā un Klientam juridiski saistošiem.
3.6. Klientam nekavējoties jāinformē FLEXIDEA, ja persona, kam ir likumiskas tiesības un pilnvaras
pārstāvēt Klientu, jebkāda iemesla dēļ zaudē savas tiesības pārstāvēt Klientu.
3.7. FLEXIDEA jebkurā brīdī ir tiesības no Klienta un personas, kam ir likumiskas tiesības un pilnvaras
pārstāvēt Klientu, pārbaudes nolūkos papildus pieprasīt:
3.7.1. apstiprinājumu ar elektronisko parakstu, Mobile-ID vai Smart-ID rīku, kas integrēts Portālā;
3.7.2. apstiprinājumu ar Klienta paroli Portālā;
3.7.3. apstiprinājumu no mobilā tālruņa (šim nolūkam Klients izpauž mobilā tālruņa numuru, uz
kuru tiek nosūtīts jauns PIN, un jaunais PIN pēc pieprasījuma ir jāievada Portālā);
3.7.4. apstiprinājumu jebkādā citā FLEXIDEA ieskatos pietiekamā un tiesību aktiem atbilstīgā
veidā.
3.8. Klients apņemas:
3.8.1. nelietot Portālu pretlikumīgiem darījumiem vai operācijām, tostarp krāpnieciskām darbībām;
3.8.2. iesniegt FLEXIDEA tikai patiesu informāciju un dokumentus;
3.8.3. uzglabāt instrumentus, kas nepieciešami, lai pieslēgtos un identificētos Portālā, tostarp
Elektronisko parakstu, Paroli, identifikācijas karti, Mobile-ID un/vai Smart-ID, un/vai jebkuru
citu elektronisko identifikācijas ierīci, tā, ka nav iespējama to nonākšana citu personu rīcībā.
Klients apņemas nekavējoties informēt FLEXIDEA par iepriekš norādīto datu un instrumentu
nonākšanu trešo personu rīcībā;
3.8.4. informēt FLEXIDEA par izmaiņām tā iesniegtajos datos;
3.8.5. pēc FLEXIDEA pieprasījuma nodrošināt papildu informāciju un dokumentus par sevi,
Debitoru un/vai Prasījumu.
3.9. FLEXIDEA ir tiesības ierobežot vai anulēt Klienta tiesības lietot Portālu un attiecīgi nekavējoties
izbeigt Lietotāja līgumu, uzzinot, ka:
3.9.1. Klients ir pārkāpis Vispārējos darījumu noteikumus;
3.9.2. Klients ir sniedzis FLEXIDEA nepatiesu, maldinošu un/vai neprecīzu informāciju un/vai
dokumentāciju;
3.9.3. Klients rīkojas rupji vai neievēro sabiedrībā vispārpieņemtās tikumības normas;

3.9.4. Klients bez FLEXIDEA rakstveida piekrišanas ir lietojis vai lieto jebkādus automatizētus
līdzekļus, ko nav nodrošinājis FLEXIDEA (tostarp, bet ne tikai, datu ievākšanas
robotprogrammatūru, robotus, tīmekļa rāpuļprogrammas (spiders), Trojas zirgus,
rausējprogrammatūru (scrapers) vai citas automātiskas ierīces vai programmas), lai piekļūtu
Portālam un apkopotu no Portāla jebkādus datus;
3.9.5. Klients lieto kadrēšanas paņēmienus, lai norobežotu jebkādus datus vai saturu no Portāla
vai ietekmētu Portālu jebkā citādi;
3.9.6. pastāv jebkādi citi FLEXIDEA ieskatos pamatoti iemesli.

4. Rēķina finansēšanas līgums
4.1. Rēķina finansēšana
4.1.1. Saskaņā ar Rēķina finansēšanas līgumu FLEXIDEA pārskaita Klientam Rēķina avansu
apmaiņā pret Prasījumu, savukārt Klients nodod Prasījumu FLEXIDEA un samaksā Komisijas
maksu, un veic visus pārējos saskaņā ar šiem Vispārējiem darījumu noteikumiem veicamos
maksājumus.
4.1.2. Pārņemot Prasījumu, FLEXIDEA nepārņem no Vienošanos izrietošās Klienta saistības pret
Debitoru saistībā ar preču, darbu un pakalpojumu daudzumu, kvalitāti, nokomplektētību,
piegādi, garantijas saistības un pārējās Klienta saistības pret Debitoru.
4.1.3. Ja FLEXIDEA izlemj finansēt Rēķinu, tas Portālā nosūta Klientam attiecīgo Piedāvājumu, un
tad, ja Klients to apstiprina, ir spēkā šāda kārtība:
4.1.3.1. FLEXIDEA Klienta vārdā nosūta paziņojumu Debitoram par Prasījuma nodošanu
FLEXIDEA un Rēķina rekvizītu maiņu,
4.1.3.2. FLEXIDEA 3 (trīs) dienu laikā saņem Debitora apstiprinājumu par Rēķina pareizību un
tā pieņemšanu apmaksai,
4.1.3.3. FLEXIDEA pārskaita uz Klienta kontu Rēķina avansu, ieturot attiecīgajā Piedāvājumā
norādīto Komisijas maksu; šajā brīdī Rēķina finansēšanas līgums ir uzskatāms par
noslēgtu.
4.1.4. Rēķina finansēšanas līgums uzskatāms par pienācīgi izpildītu, (i) ja Debitors ir samaksājis
Rēķina summu un Rēķina avansa summu un pārējās šajos Vispārējos darījumu noteikumos
noteiktās summas ir atmaksātas FLEXIDEA saskaņā ar Rēķina finansēšanas līgumā
izklāstītajiem noteikumiem, vai arī (ii) ja Klients ir samaksājis FLEXIDEA Rēķina avansu un
pārējās summas saskaņā ar šiem Vispārējiem darījumu noteikumiem un FLEXIDEA ir
nodevis Prasījumu atpakaļ Klientam.
4.2. Rēķins un Prasījums
4.2.1. Portālā Rēķina finansēšanas līgumu var noslēgt tikai par Rēķiniem, kas izrakstīti eiro.
4.2.2. Klientam Rēķins Portālā ir jāievada pareizi, un ir jāaugšupielādē Rēķina kopija. Klientam
Portālā ir jāaugšupielādē tas pats Rēķins, kas iesniegts Debitoram.
4.2.3. Augšupielādējot Rēķinu, Klientam ir jānorāda šāda informācija:
4.2.3.1. Rēķina numurs un datums;
4.2.3.2. Rēķina summa;
4.2.3.3. Apmaksas termiņš;
4.2.3.4. Debitora nosaukums un reģistrācijas numurs;
4.2.3.5.Debitora kontaktpersonas un kontaktinformācija;
4.2.3.6.pārējā FLEXIDEA Portālā prasītā informācija.
4.2.4. Uz Portālā augšupielādētajiem Rēķiniem nedrīkst attiekties prasījuma nodošanas
ierobežojums, un Debitoram pret Klientu nedrīkst būt ieskaita prasījumu, kam ir pienācis vai
nav noteikts termiņš, vai arī termiņš ir noteikts Rēķina augšupielādes brīdī.

4.2.5. Rēķina summai ir jābūt vismaz 500 (pieci simti) eiro, un Apmaksas termiņš nedrīkst būt ilgās
kā 90 (deviņdesmit) dienas no Rēķina izrakstīšanas brīža.
4.2.6. Saskaņā ar Rēķina finansēšanas līgumu Klients apņemas nodot FLEXIDEA Prasījumus, kam
vēl nav pienācis izpildes termiņš. Aizliegts augšupielādēt Rēķinus par prasījumiem pirms
preču piegādes, pakalpojumu sniegšanas vai darbu pabeigšanas. Rēķins jāizraksta saskaņā
ar tiesību aktiem, un tajā jābūt tiesību aktos noteiktajai informācijai un nosacījumiem.
4.2.7. Aizliegts augšupielādēt Rēķinus par prasījumiem, kur Debitors ir uzņēmums, kurā Klients
tieši vai netieši ir akciju kontrolpaketes turētājs vai kurā Klients varētu kontrolēt vadības
lēmumus (vai otrādi).
4.2.8. Rēķins ir jāiesniedz pienācīgā formātā. Rēķinā nedrīkst būt nekādu labojumu, dzēsumu,
svītrota teksta, citu kļūmju un iestarpinājumu, ar roku svītrotas vai pierakstītas informācijas,
izņemot Rēķinu izrakstošās un/vai akceptējošās personas vai preces vai pakalpojumus
nododošās un akceptējošās personas parakstu. Ja Rēķins sastāv no vairākiem
dokumentiem, Portālā ir jāaugšupielādē visi dokumenti, kas ir Rēķina daļas.
4.2.9. FLEXIDEA ir tiesības nekomentēt Rēķina finansēšanas atteikuma iemeslus.
4.3. Norēķini
4.3.1. Visi ar Prasījumu saistītie Debitora maksājumi ir veicami uz Debitoram nosūtītajā
paziņojumā norādīto FLEXIDEA kontu, un Klients apņemas maksimāli nodrošināt, ka
pārskaitījums tiek veikts šajā norādītajā veidā. Ja Debitors ir iemaksājis Rēķina summu
jebkurā Klienta kontā vai samaksājis to skaidrā naudā, Klientam par to nekavējoties
jāinformē FLEXIDEA un nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā no Debitora
pieļautās kļūdas datuma, jānodrošina attiecīgās summas samaksa FLEXIDEA.
4.3.2. Kad Debitors pilnībā un atbilstošā veidā iemaksā Rēķina summu FLEXIDEA kontā,
FLEXIDEA ir jāpārskaita Klientam Rēķina rezerve, atskaitot visas šajos Vispārējos darījumu
noteikumos noteiktās maksas, tostarp Nokavējuma procentus.
4.3.3. Ja Debitors samaksā Rēķina summu pirms Apmaksas termiņa, FLEXIDEA ir jāveic Komisijas
maksas pārrēķins un attiecīgi pārums jāpievieno Klientam maksājamajai Rēķina rezervei
(attiecīgajos gadījumos). Ja Debitors Rēķina summu samaksā vēlāk nekā Apmaksas termiņā,
FLEXIDEA ir jāveic Komisijas maksas pārrēķins un attiecīgi pārums jāatskaita no Klientam
maksājamās Rēķina rezerves (attiecīgajos gadījumos).
4.4. Līdzēju garantijas un saistības
4.4.1. Klienta garantijas un saistības
4.4.1.1. Katru reizi, augšupielādējot Rēķinu Portālā, Klients garantē, ka:
4.4.1.1.1. no Rēķina izrietošais Prasījums pret Debitoru pastāv un ir nododams, un Klients
ir vienīgais Prasījuma īpašnieks;
4.4.1.1.2. Klients nav iesaistīts nelikumīgi iegūtu
finansēšanā vai citās neatļautās darbībās;

līdzekļu

legalizācijā,

terorisma

4.4.1.1.3. Rēķinā norādītās preces ir piegādātas, pakalpojumi ir sniegti vai darbi ir pabeigti
un augšminētais fakts nekavējoties pēc pieprasījuma var tikt apstiprināts
FLEXIDEA;
4.4.1.1.4. Debitors nav iesniedzis nekādas pretenzijas par preču, darbu un pakalpojumu
daudzumu, kvalitāti, nokomplektētību, piegādi, garantijas saistībām un pārējām
Klienta saistībām pret Debitoru;
4.4.1.1.5. Klients nav piemērojis vai piedāvājis, kā arī nepiemēros un nepiedāvās
Debitoram nekādas atlaides par precēm, pakalpojumiem vai darbiem, par
kurām Portālā tiek augšupielādēts finansējamais Rēķins, ja vien Rēķina summa
jau nav norādīta pēc atlaides piemērošanas;

4.4.1.1.6. Klientam nav nekādu savstarpēja ieskaita iespēju radošu saistību pret Debitoru,
un gadījumā, ja tādas rastos, Klientam par tām nekavējoties ir jāinformē
FLEXIDEA, nepieļaujot savstarpēja ieskaita iespējas izmantošanu vai
īstenošanu;
4.4.1.1.7. Debitoram nav kavētu parādsaistību pret Klientu;
4.4.1.1.8. Klients un Debitors savā starpā ir panākuši galīgu vienošanos par Rēķina
summu (preču, pakalpojumu vai darbu cenu) un apmaksas termiņu. Klientam
nav zināmi nekādi apstākļi, kas ļautu Debitoram nenodrošināt Prasījuma izpildi,
un Prasījuma izpilde nav noteikta kā vienošanos starp Klientu un Debitoru vai
jebkādām trešajām personām rezultāts;
4.4.1.1.9. Klientam ir visas Klienta vadības un pārējās atļaujas, pilnvarojumi, piekrišanas
un apstiprinājumi Rēķina finansēšanas līguma slēgšanai un šeit noteikto saistību
pildīšanai, nodrošinot, ka, slēdzot Rēķina finansēšanas līgumu un pildot šeit
noteiktās saistības, netiek pārkāpti nekādi tiesību akti, tiesu vai šķīrējtiesu
nolēmumi vai darījumi, kuros Klients ir viens no līdzējiem, Klienta statūti, citi
dokumenti, kā arī ka tā pārstāvim, kas Portālā apstiprina Piedāvājumu, ir
piešķirtas visas nepieciešamās pilnvaras;
4.4.1.1.10. Klients piekrīt Atpakaļizpirkuma saistībām attiecībā uz FLEXIDEA iesniegto
Rēķinu, un Klientam nav zināmi nekādi apstākļi vai nosacījumi, kas kalpo kā
Atpakaļizpirkuma saistību rašanās pamats;
4.4.1.1.11. Klientam nav zināmi nekādi ar Debitoru saistīti apstākļi, pamatojoties uz kuriem
varētu secināt, ka Debitors nespēj vai nevēlas maksāt Rēķinu;
4.4.1.1.12. Klientam nav informācijas par saistībā ar Debitoru uzsāktām bankrota vai tām
pielīdzināmām procedūrām, tostarp reorganizācijas, parādu restrukturizācijas
vai citām procedūrām;
4.4.1.1.13. Debitors nav uzņēmums, kurā Klients tieši vai netieši ir akciju kontrolpaketes
turētājs vai kurā Klients varētu kontrolēt vadības lēmumus (vai otrādi);
4.4.1.1.14. Klientam ir spēkā esošas licences, atļaujas, dokumenti, pilnvarojumi utt., kas ir
nepieciešami darbībai jomās, saistībā ar kurām ir izrakstīts Rēķins, un rēķinā
norādīto preču imports vai eksports nav pretrunā ar starptautisko normatīvo
regulējumu nevienā preču izcelsmes vai saņemšanas valstī, un Klients, pildot
vienošanās, saskaņā ar kuru ir izrakstīts Rēķins, noteiktās saistības, nepārkāpj
un nav pārkāpis nekādus likumus, noteikumus vai citus tiesību aktus;
4.4.1.1.15. Klientam nav attiecīgajām valsts iestādēm veicamo sociālās apdrošināšanas
iemaksu un citu nodokļu parādu.
4.4.1.2. Klients apņemas:

4.4.1.2.1. nenodot Prasījumu un attiecīgo Rēķinu trešajām personām, neieķīlāt un

neapgrūtināt to ar citām lietu tiesībām, kā arī neveikt citas operācijas ar
Prasījumu, tostarp neslēgt faktoringa līgumus ar trešajām personām un nenodot
trešajām personām saistības, kas izriet Vienošanās, pamatojoties uz kuru ir
izrakstīts Rēķins;

4.4.1.2.2.

nekavējoties
pielikumiem;

4.4.1.2.3.

pēc

FLEXIDEA

uzrādīt

Vienošanos

ar

visiem

tās

pēc pieprasījuma uzrādīt visas nepieciešamās licences, atļaujas,
dokumentus, pilnvarojumus utt., kas nepieciešami darbībai ar Rēķinu saistītajās
jomās vai Rēķinā norādīto preču piegādei vai pakalpojumu sniegšanai;

4.4.1.2.4.

nekavējoties informēt FLEXIDEA par maksātnespējas vai bankrota
procedūras, tiesiskās aizsardzības procesa vai līdzīgu procedūru uzsākšanu
pret Debitoru, Debitora maksātnespējas pasludināšanu vai jebkādas
informācijas saņemšanu no Debitora, pamatojoties uz kuru varētu tikt pieņemts,
ka Debitora finansiālais stāvoklis pasliktinās vai ir pasliktinājies, vai arī ka
Debitors nespēj pildīt savas maksājumu saistības saskaņā ar iepriekš
nolīgtajiem nosacījumiem, tostarp apmaksāt Rēķinu;

4.4.1.2.5. informēt FLEXIDEA par FLEXIDEA nodotā Rēķina apmaksu nevis uz FLEXIDEA
kontu, bet jebkādā citā veidā, un pārskaitīt samaksāto summu uz FLEXIDEA
kontu saskaņā ar šiem Vispārējiem darījumu noteikumiem, izmantot saskaņā ar
Rēķinu saņemtos ieņēmumus tikai, lai veiktu maksājumus FLEXIDEA saskaņā ar
Rēķina finansēšanas līgumā panākto vienošanos līdz brīdim, kad tie ir veikti
pilnā apmērā;

4.4.1.2.6.

neaugšupielādēt Portālā Rēķinu, ja attiecībā uz šo Rēķinu nav spēkā pat
tikai viena no Klienta garantijām;

4.4.1.2.7.

gadījumā, ja Debitors vai jebkura trešā persona apstrīd Rēķinu vai
maksājumu, kas nav jāveic, maksimāli iespēju robežās nodrošināt, ka Debitors
samaksā FLEXIDEA saskaņā ar Rēķinu maksājamās summas pilnā apmērā
un/vai ka FLEXIDEA apmierinošā veidā tiek noslēgta vienošanās ar Debitoru par
Rēķina apmaksu.

4.4.1.3. Klients ir atbildīgs par Vienošanās ar Debitoru spēkā esamību un tās saturu, kā arī
Rēķina finansēšanas līguma noteikumu ievērošanu. Līguma un/vai jebkuru citu
FLEXIDEA pieprasīto dokumentu vai to projektu iesniegšana FLEXIDEA nenozīmē, ka
FLEXIDEA ir jebkāda veida pienākums veikt to juridisku analīzi un/vai uzņemties
jebkādu atbildību saistībā ar tiem, un Klients, kas iesniedzis Vienošanos FLEXIDEA,
nevar paļauties uz faktu, ka FLEXIDEA ir bijuši zināmi Vienošanās noteikumi, kas ir
bijuši pretrunā Rēķina finansēšanas līgumam, un tas šos noteikumus ir akceptējis.
Klients nav tiesīgs izbeigt Vienošanos vai veikt grozījumus tajā, ja vien šādi grozījumi
neietekmē FLEXIDEA tiesības (nemazina parādus kreditoriem, nemaina maksāšanas
noteikumus un nosacījumus utt.), atsaukt prasījumu, atteikties no tā, veikt ieskaitu
un/vai mainīt Rēķina summu bez rakstiska saskaņojuma ar FLEXIDEA.
4.4.2. FLEXIDEA tiesības un saistības
4.4.2.1. FLEXIDEA ir tiesības atteikties finansēt Klienta augšupielādēto Rēķinu, nenorādot
atteikuma iemeslu.
4.4.2.2. Augšupielādējot Rēķinu, Klients piekrīt, ka FLEXIDEA drīkst veikt Rēķina un Prasījuma
pārbaudi, tostarp jebkādā veidā sazināties ar Debitoru nolūkā pārliecināties par
finansējamā Rēķina pastāvēšanu, to, ka Debitors Rēķinu ir saņēmis un piekrīt tā
apmaksai, kā arī par to, vai pakalpojumi ir sniegti vai preces ir piegādātas saskaņā ar
Rēķinu, kāda veida tiesību akti attiecas uz šo Vienošanos, kā arī veikt finanšu
pārskatu analīzi un pieprasīt no Klienta pārbaužu veikšanai nepieciešamos
dokumentus un datus.
4.4.2.3. FLEXIDEA ir tiesības anulēt Piedāvājumu, ja tas nesaņem Debitora apstiprinājumu par
Rēķinu 3 (trīs) dienu laikā. Tādā gadījumā FLEXIDEA Portālā nosūta Klientam attiecīgu
paziņojumu.
4.4.2.4. Neatkarīgi no tā, kas norādīts maksājuma uzdevumā, FLEXIDEA no Klienta/Debitora
samaksātajām summām vispirms sedz visas izmaksas, kas radušās saistībā ar
prasījuma iesniegšanu, lai panāktu naudas saistību izpildi, jebkuru no Klienta
pienākošos Komisijas maksu un Nokavējuma procentus, citas pieprasītās soda
naudas par Rēķina finansēšanas līguma nepienācīgu izpildi, citas Rēķina finansēšanas
līgumā norādītās maksas, un tikai pēc tam sedz pārējos Klienta parādus.
4.4.2.5.Ja FLEXIDEA sniedz Klientam informāciju un iesniedz tam paziņojumus saistībā ar
Rēķina finansēšanas līgumu un/vai to slēgšanu mutiski (pa tālruni u.tml.), FLEXIDEA ir
tiesības sarunu ierakstīt.

4.4.2.6.Iestājoties Apmaksas termiņam, FLEXIDEA ir tiesības pieprasīt, lai Klients iesniedz
rakstisku paskaidrojumu vai citu dokumentu, kurā norādīti Rēķina summas
nesamaksāšanas iemesli.
4.4.2.7. Līdzēji ar šo vienojas, ka FLEXIDEA jebkurā brīdī ir tiesības tam Klienta nodoto
Prasījumu pilnībā vai daļēji nodot tālāk jebkurai trešajai personai.
4.4.3. Strīdi ar Debitoru
4.4.3.1. Ja Debitors izvirza jebkāda veida tehniska rakstura pretenzijas vai pretenzijas par no
Klienta saņemto preču, pakalpojumu vai darbu daudzumu, nokomplektētību, kvalitāti
vai citiem trūkumiem, veic ieskaitu, apstrīd Vienošanos, sakarā ar ko Prasījums ir
nodots FLEXIDEA, vai neveic maksājumus saskaņā ar Rēķinu citu iemeslu dēļ,
Klientam nesaskaņās saistībā ar Vienošanos ir jāiesaista FLEXIDEA. Ja pienācīgas
pārstāvības nodrošināšanas nolūkos FLEXIDEA ir jāpērk juristu pakalpojumi, Klientam
ir jāsedz visi pamatotie izdevumi saistībā ar šādiem pakalpojumiem.
4.4.3.2. Klientam iespēju robežās maksimāli jācenšas atrisināt jebkuru strīdu ar Debitoru, kas
ir pamats jebkurām prasībām, ieskaitam utt., uz sava rēķina un visīsākajā laikā, lai
panāktu, ka Debitors samaksā summas, kas FLEXIDEA pienākas saskaņā ar nodoto
Prasījumu.
4.4.3.3. Ja Debitora pretenzijas ir pamatotas un Klients piekrīt aizstāt Vienošanās
noteikumiem neatbilstošo izstrādājumu ar jaunu vai novērst izstrādājuma vai darbu
defektus/nepilnības par saviem līdzekļiem vai kompensēt Debitora izdevumus
saistībā ar preču vai darbu defektu/nepilnību novēršanu, tad Klientam tas ir jāveic uz
sava rēķina, kā arī jāatlīdzina Debitora izdevumi saistībā ar to un radītie zaudējumi, kā
arī par to jāpaziņo FLEXIDEA.
4.4.3.4. FLEXIDEA nav pienākuma izvērtēt Debitora pretenzijas, Vienošanās izbeigšanu,
veikto ieskaitu vai strīda apstākļus, un šāda strīda rašanās ir uzskatāma par
pietiekamu pamatu, lai pieprasītu no Klienta Atpakaļizpirkuma saistību izpildi saskaņā
ar šiem Vispārējiem darījumu noteikumiem.
4.5. Atpakaļizpirkuma saistības
4.5.1. Klients ir atbildīgs pret FLEXIDEA par to, lai Debitors pilnībā samaksā Rēķina summu. Ja
preces, pakalpojumi vai darbi neatbilst Vienošanās noteikumiem vai Vienošanās tiek
izbeigta priekšlaicīgi vai atzīta par spēkā neesošu, kā arī ja Debitors izvirza jebkāda veida
tehniska rakstura pretenzijas vai pretenzijas par no Klienta saņemto preču, pakalpojumu vai
darbu daudzumu, nokomplektētību, kvalitāti vai citiem trūkumiem, veic ieskaitu, apstrīd
Vienošanos vai FLEXIDEA nodoto Prasījumu, vai neveic maksājumus saskaņā ar Rēķinu citu
iemeslu dēļ un tādējādi Rēķina summa netiek samaksāta Apmaksas termiņā, FLEXIDEA ir
tiesības pieprasīt, lai Klients atpērk Prasījumu no FLEXIDEA.
4.5.2. Atpirkuma termiņš ir Apmaksas termiņš + 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas. Pēc Atpirkuma
termiņa beigām Klientam ir pienākums samaksāt no FLEXIDEA saņemto un vēl
neatmaksāto Rēķina avansu, saskaņā ar šiem Vispārējiem darījumu noteikumiem
pārrēķināto Komisijas maksu un FLEXIDEA pienākošos Nokavējuma procentus.
4.5.3. Ja jebkādu šajos Vispārējos darījumu noteikumos noteikto iemeslu dēļ ir spēkā
Atpakaļizpirkuma saistības, Klientam ir pienākums samaksāt FLEXIDEA no FLEXIDEA
saņemto un vēl neatmaksāto Rēķina avansu, pārrēķināto Komisijas maksu un Nokavējuma
procentus saskaņā ar Piedāvājumu. Ja Debitors līdz Atpirkuma termiņam Rēķinu ir
samaksājis daļēji, Atpakaļizpirkuma saistības ir spēkā attiecībā uz nesamaksāto Rēķina daļu,
un pārrēķinātā Komisijas maksa un Nokavējuma procenti, kas Klientam jāmaksā FLEXIDEA
par Prasījuma daļēju atkārtotu nodošanu pēc Atpakaļizpirkuma saistību iestāšanās, ir
maksājami par nesamaksāto Rēķina avansa summu.
4.5.4. FLEXIDEA nekavējoties sūta Klientam paziņojums Portālā par Atpakaļizpirkuma saistību
iestāšanos un maksājamajām summām.

4.5.5. Šajā punktā aprakstītās Atpakaļizpirkuma saistības ir Klienta bezierunu saistības, kuras
Klientam vienmēr ir pienākums izpildīt neatkarīgi no tā, vai saistības rodas Debitora vai
Klienta saistību neizpildes dēļ vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ.
4.5.6. Ja Debitors samaksā Rēķina summu FLEXIDEA pēc tam, kad Klients ir izpildījis
Atpakaļizpirkuma saistības, FLEXIDEA ir jāpārskaita saņemtā Rēķina summa uz Klienta
kontu 2 (divu) dienu laikā vai jāizmanto citu Klienta saistību pret FLEXIDEA izpildei saskaņā
ar šiem Vispārējiem darījumu noteikumiem.

5. Atbildība
5.1. Ja Klients neievēro Rēķina finansēšanas līgumā noteiktos maksāšanas noteikumus un kavē
maksājumus vairāk nekā 5 (piecas) dienas, Klientam ir jāmaksā Nokavējuma procenti saskaņā ar
Piedāvājumā noteikto likmi. Nokavējuma procenti tiek aprēķināti par nesamaksāto summu par
katru maksājuma kavējuma dienu atbilstoši Nokavējuma procentu likmei un maksājuma
nokavējuma dienu skaitam. Nokavējuma procentu aprēķins uzsākams 5. dienā pēc Rēķina
finansēšanas līgumā noteiktā apmaksas termiņa un pārtraucams neveiktā maksājuma
saņemšanas datumā.
5.2. FLEXIDEA ir tiesības vienpusēji izbeigt Rēķina finansēšanas līgumu, par to paziņojot Klientam 3
(trīs) dienas iepriekš, ja:
5.2.1. Klients kavē jebkādus maksājumus vairāk nekā 10 (desmit) kalendārās dienas vai veic tos,
pārkāpjot šajos Vispārējos darījumu noteikumos noteikto kārtību;
5.2.2. Klients ir sniedzis FLEXIDEA nepatiesu, maldinošu un/vai neprecīzu informāciju un/vai
dokumentāciju, tai skaitā informāciju par Prasījuma spēkā esamību, vai arī Klients nav
iesniedzis datus, ietekmējot Līguma izpildi un/vai Rēķina apmaksu;
5.2.3. Klients ir pieļāvis būtisku šo Vispārējo darījumu noteikumu pārkāpumu;
5.2.4. Klienta vadība pieņem lēmumu par Klienta darbības izbeigšanu vai pārstrukturizāciju,
Klienta maksātnespējas vai bankrota procedūras vai tiesiskās aizsardzības procesa
uzsākšanu, ņemot vērā Klienta finansiālā stāvokļa būtisku pasliktināšanos, pret Klientu ir
uzsākta tiesvedība (ir iesniegta civilprasība u.tml.), kuras iznākumam var būt būtiska
nevēlama ietekme uz Klienta finansiālo stāvokli, Klients ir publiski paudis, ka tas nespēs
pildīt vai nepildīs savas Rēķina finansēšanas līgumā noteiktās saistības, vai arī ir radušies
citi būtiski apstākļi, kam ir ietekme uz Klienta saistību izpildi saskaņā ar Rēķina finansēšanas
līgumu;
5.2.5. Klients nepilda savas saistības pēc atgādinājuma saņemšanas no FLEXIDEA.
5.3. Ja Rēķina finansēšanas līgums tiek izbeigts saskaņā ar apakšpunktu 5.2, Klientam pilnībā
jāatmaksā no FLEXIDEA saņemtais un vēl neatmaksātais Rēķina avanss, pārrēķinātā Komisijas
maksa, Nokavējuma procenti, visi izdevumi saistībā ar atgādinājumu sūtīšanu Klientam par tā
saistību neizpildi, pārējie maksājumi saskaņā ar šiem Vispārējiem darījumu noteikumiem un
FLEXIDEA radušies izdevumi saistībā ar Rēķina finansēšanas līguma izbeigšanu, kā arī jāatlīdzina
FLEXIDEA visi FLEXIDEA radušies zaudējumi ne vairāk kā 3 (trīs) dienu laikā.
5.4. Rēķina finansēšanas līguma izbeigšana neatbrīvo Klientu no maksājumu veikšanas, Nokavējuma
procentu samaksas un zaudējumu atlīdzināšanas, kā arī pārējo maksājumu veikšanas saistībām
saskaņā ar šajos Vispārējos darījumu noteikumos izklāstīto. Nokavējuma procenti ir aprēķināmi
līdz dienai, kad Klients ir atmaksājis visas saskaņā ar Rēķina finansēšanas līgumu pienākošās
summas. Rēķina rezerve var tikt izmantota arī pēc Rēķina finansēšanas līguma izbeigšanas.
5.5. Visi norēķini ar FLEXIDEA ir uzskatāmi par pilnībā veiktiem brīdī, kad visas naudas summas,
ieskaitot Rēķina avansu, Komisijas maksu, Nokavējuma procentus, pārējos maksājumus un
izdevumus saskaņā ar Rēķina finansēšanas līgumu, ir pārskaitītas uz FLEXIDEA kontu neatkarīgi
no tā, kas šo naudas summu pārskaita.
5.6. Jebkādu Vispārējo darījumu noteikumu pārkāpumu gadījumā FLEXIDEA ir tiesības pēc saviem
ieskatiem ieturēt un kompensēt jebkuru maksājumu, kas Klientam jāveic, no viena vai vairākiem
vienlaicīgiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas saņemti kā Rēķina rezerves. Tas, ka
FLEXIDEA neizmanto šajā punktā noteiktās tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus, nav
pamats, lai uzskatītu šīs tiesības par spēkā neesošām.

5.7. Līdzēji apņemas savstarpēji atlīdzināt viens otram radītos zaudējumus saistībā ar šajos
Vispārējos darījumu noteikumos noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi. FLEXIDEA
neatbild par jebkādos līgumos noteikto Klienta saistību pret Debitoru neizpildi vai nepienācīgu
izpildi. FLEXIDEA neatbild arī par Klienta zaudējumiem saistībā ar Rēķina avansa nemaksāšanu
vai Rēķina avansa summas samazinājumu, kā arī citu FLEXIDEA tiesību īstenošanu saskaņā ar
Rēķina finansēšanas līgumu, ja FLEXIDEA, atsakoties maksāt Rēķina avansu, samazinot to vai
īstenojot citas tiesības, ir rīkojies saskaņā ar šiem Vispārējiem darījumu noteikumiem.

6. Noteikumu grozījumi
6.1. Nolūkā nodrošināt pakalpojumu pilnveidi un to labāku un drošāku izmantošanu, FLEXIDEA ir
tiesības vienpusēji grozīt un mainīt šos Vispārējos darījumu noteikumus jebkurā brīdī.
6.2. Paziņojumi Klientiem par Vispārējo darījumu noteikumu grozījumiem ir jānosūta Portālā.
Grozījumi un labojumi stājas spēkā 4 (četru) nedēļu laikā no paziņojuma nosūtīšanas brīža.
6.3. Nepiekrītot grozījumiem un izmaiņām, Klientiem ir tiesības izbeigt Lietotāja līgumu 4 (četru)
nedēļu laikā no paziņojuma par grozījumiem nosūtīšanas, taču tikai tad, ja ir izpildītas saistības
pret FLEXIDEA, kas izriet no noslēgtajiem Rēķinu finansēšanas līgumiem.

7. Darbības termiņš un izbeigšana
7.1. Lietotāja līgums stājas spēkā brīdī, kad Klients reģistrējas Portālā un akceptē šos Vispārējos
darījumu noteikumus. Rēķina finansēšanas līgums stājas spēkā pēc attiecīgā Piedāvājuma
apstiprināšanas.
7.2. Klients ir tiesīgs izbeigt Lietotāja līgumu, paziņojot par to FLEXIDEA 7 darba dienas iepriekš, taču
tikai tad, ja ir izpildītas saistības pret FLEXIDEA, kas izriet no noslēgtajiem Rēķinu finansēšanas
līgumiem.
7.3. FLEXIDEA ir tiesības izbeigt Lietotāja līgumu parastajā kārtībā bez iemesla, paziņojot par to
Klientam Portālā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
7.4. Pēc Lietotāja līguma izbeigšanas Lietotāja līgums paliek spēkā attiecībā uz FLEXIDEA
finansētajiem Rēķiniem līdz brīdim, kad ir īstenotas visas Rēķina finansēšanas līgumā noteiktās
Līdzēju tiesības un izpildītas visas tajā noteiktās Līdzēju saistības saistībā ar finansētajiem
Rēķiniem, kā arī FLEXIDEA vairs nav nekādu prasījumu pret Klientu un/vai Debitoru.

8. Strīdi
8.1. Lietotāja līgumu, Rēķina finansēšanas līgumu un to izpildi reglamentē un tie ir skaidrojami
saskaņā ar attiecīgajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.
8.2. Rodoties jebkādam strīdam starp Līdzējiem, viņi apņemas šādu strīdu labticīgi risināt pārrunu
ceļā. Ja Līdzējiem neizdodas strīdu atrisināt pārrunu ceļā, jebkurš strīds vai nesaskaņa saskaņā
ar Latvijas Republikas tiesību aktiem ir izšķirama FLEXIDEA atrašanās vietas tiesā.

9. Konfidencialitāte
9.1. Līdzēji apņemas neizpaust nekādu informāciju saistībā ar Lietotāja līguma un Rēķina
finansēšanas līguma noslēgšanu, to noteikumiem un izpildi nevienai trešajai personai, kā arī
veikt visus to kontrolē esošos pasākumus, lai šī informācija netiktu izpausta trešajām personām,
izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams līgumu izpildes, ārējās un iekšējās uzraudzības
nodrošināšanas nolūkos, akcionāriem, revīzijas vai pārraudzības iestādēm. Augšminētā
informācija var tikt izpausta trešajām personām tikai pēc otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas
saņemšanas vai gadījumos, kad pienākums iesniegt šādu informāciju kompetentajām iestādēm
ir noteikts Latvijas Republikas tiesību aktos. FLEXIDEA ir tiesības izpaust informāciju trešajām
personām, ja FLEXIDEA izmanto savas tiesības nodot tālāk prasījumu saistībā ar visām tā Rēķina
finansēšanas līgumā noteiktajām tiesībām un saistībām vai jebkuru to daļu, kā arī ja Klients ir
pārkāpis Rēķina finansēšanas līgumu.
9.2. Šajos Vispārējos darījumu noteikumos izklāstītie konfidencialitātes ievērošanas noteikumi paliek
spēkā pēc Lietotāja līguma darbības termiņa beigām neierobežotu laiku.

10. Datu apstrāde

10.1. Slēdzot Lietotāja līgumu, Klients un tā pārstāvji dod FLEXIDEA atļauju apstrādāt savus datus
saskaņā ar Vispārējiem darījumu noteikumiem.
10.2. FLEXIDEA ir tiesības apstrādāt visus datus par Klientu un tā pārstāvjiem, kas ir saņemti no
Klienta saskaņā ar šiem Vispārējiem darījumu noteikumiem. Vēl FLEXIDEA ir tiesības, sniedzot
Klientam pakalpojumus saskaņā ar Vispārējiem darījumu noteikumiem, meklēt un apkopot datus
par Klientu un tā pārstāvjiem publiski pieejamos avotos.
10.3. Ja Klients un tā pārstāvji ir iesnieguši FLEXIDEA kontaktinformāciju (piemēram, pasta vai e-pasta
adresi, tālruņa numuru u.c.), ir uzskatāms, ka Klients un tā pārstāvji ir devuši FLEXIDEA atļauju
sūtīt viņiem jebkādu informāciju, lietojot šos attiecīgos sakaru līdzekļus. Klientam ir tiesības
jebkurā brīdī paziņot FLEXIDEA par vēlmi nesaņemt no FLEXIDEA individuālus piedāvājumus vai
reklāmu.
10.4. Rodoties jebkādām ar maksājumiem saistītām problēmām, FLEXIDEA cita starpā ir tiesības nodot
Klienta personas datus attiecīgajai noteiktajā kārtībā licencētajai kredītspējas datu uzturēšanas
iestādei, kas saņemtos datus drīkst izmantot, lai uzturētu reģistru, kas personām, kam ir
pamatota interese, ļauj novērtēt reģistrā esošo personu kredītspēju. Pieņemot Piedāvājumu,
Klients dod savu piekrišanu attiecīgās informācijas nodošanai.
10.5. FLEXIDEA ir tiesības nodot Klienta un tā pārstāvju personas datus personai, kas FLEXIDEA
sniedz juridiskus, grāmatvedības vai revīzijas pakalpojumus, bet ar noteikumu, ka attiecīgo
pakalpojumu sniedzējs pret FLEXIDEA ir uzņēmies saistības neizpaust attiecīgos personas datus
trešajām personām.
10.6. FLEXIDEA ir tiesības dokumentēt visu Klienta datus, kas saņemti, izmantojot saziņas līdzekļus
(piem., pa pastu, pa tālruni, pa e-pastu, Portālā u.tml.).

