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KREDITORINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ (SKOLOS) PERLEIDIMO SUTARTIS

Vilnius, 2017 m. ................mėn ......d.

UAB ...................................., registruota adresu _____________, įmonės kodas ___________, toliau
vadinama “Kreditorius”, atstovaujama ________________________, veikiančio(s) pagal
___________________

ir

UAB ....................................., registruota adresu _____________, įmonės kodas ___________, toliau
vadinama “Naujasis kreditorius”, atstovaujama ________________________, veikiančio(s) pagal
___________________

toliau kartu Sutartyje vadinamos “Šalimis”,

sudarė šią perleidimo sutartį, toliau vadinamą “Sutartimi”:

1 straipsnis. Sutarties objektas

1. Šia  Sutartimi Kreditorius  neatšaukiamai ir besąlygiškai  perleidžia Naujajam kreditoriui, o Naujasis
kreditorius priima iš Kreditoriaus visas iš ................................................................... (toliau –
“Pagrindinė sutartis”), kylančias ar su ja susijusias Kreditoriaus teises, įkaitant, tačiau neapsiribojant,
Kreditoriaus teisę reikalauti ir gauti iš Skolininko su Skolos grąžinimu susijusius mokėjimus bei visas
susikaupusias palūkanas ir susidariusius delspinigius, jei tokių būtų.

2. Kreditorius  pripažįsta ir konstatuoja, kad šios Sutarties sudarymo dieną Skolininko skola
Kreditoriui pagal Pagrindinę sutartį sudaro ..................................... eurų (toliau – “Skola”).

3. Už šia Sutartimi perleidžiamą reikalavimo teisę Naujasis kreditorius įsipareigoja sumokėti
Kreditoriui Skolos ............. Eur sumą ne vėliau kaip per ...................... po šios Sutarties sudarymo
arba per kitą Šalių suderintą laikotarpį.

2 straipsnis. Šalių teisės ir pareigos

1. Kreditorius privalo perduoti Naujajam kreditoriui Pagrindinės sutarties ir visų jos priedų originalus
bei visus kitus su Pagrindine sutartimi susijusių dokumentų originalus ir/arba kopijas, tai yra ta
forma, kuria juos turi Kreditorius arba tokia forma, kuria Kreditorius gali juos perduoti atsižvelgiant į
teisės aktų reikalavimus.

2. Kreditorius patvirtina ir garantuoja, kad šia Sutartimi perleidžiamas reikalavimas yra galiojantis ir
privalomas Skolininkui, bei įsipareigoja atlyginti Naujajam kreditoriui žalą ir nuostolius, kurie
atsirastų tuo atveju, jeigu šis Kreditoriaus patvirtinimas būtų klaidingas.

3. Per 30 dienų nuo šios Sutarties pasirašymo dienos Naujasis kreditorius privalo raštu informuoti
Skolininką apie šia Sutartimi atliktą reikalavimo perleidimą, pateikdamas jam šios Sutarties kopiją.

3 straipsnis. Baigiamosios nuostatos
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1. Ši Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną.

2. Sutarties pakeitimai ir papildymai galimi tik Šalims raštu dėl jų susitarus.

3. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami teisme
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. Ši Sutartis yra teisiškai privaloma Šalims ir jų atitinkamiems teisių perėmėjams ir teisėtiems
atstovams.

5. Dėl visko, kas tiesiogiai nereglamentuota šioje Sutartyje, Šalys privalo vadovautis galiojančiais
Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

6. Ši Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Šalys
pasirašo kiekviename Sutarties lape.

Šalių adresai ir parašai:

Kreditorius Naujasis kreditorius

Vardas, pavardė, parašas A.V. Vardas, pavardė, parašas A.V.

http://www.rekvizitai.lt

