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VšĮ Geros valios projektai, įmonės kodas 301678868, registruota Vaidilutės g. 57a, Vilnius, o buveinė A.
Goštauto g. 8-39, Vilnius, atstovaujama direktorės Giedrė Šopaitės-Šilinskienės, veikiančios pagal įstatus
(toliau vadinama Paramos gavėju),
ir
UAB FinoMark, įmonės kodas 305538582, kurios buveinė yra Ulonų g. 5, Vilnius, atstovaujama direktoriaus
Gražvydo Balčo, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau vadinama Paramos tarpininku),
kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi,
susitarė ir sudarė šią bendradarbiavimo sutartį (toliau – Sutartis):
I. SĄVOKOS
1. Šalys susitaria, kad žemiau apibrėžti žodžiai (jų junginiai) yra suprantami ir turi tokią reikšmę:
1.1. Klientas – Paramos tarpininko klientas, kuris naudojasi Paramos tarpininko infrastruktūra
(www.FinoMark.lt ir www.paskoluklubas.lt platformomis) ir turintis teisę skirti Paramą.
1.2. Aukojimo akcija – Paramos tarpininko vykdomas Klientų skatinimas, kurio metu Klientams yra siūloma
paaukoti Paramos gavėjui Sutarties 1.4 punkte nurodytam Paramos projektui naudojantis Paramos
tarpininko infrastruktūra.
1.3. Parama – Kliento lėšos, kurią aukojimo akcijos metu per Paramos tarpininko infrastruktūrą skiria Paramos
projektui.
1.4. Paramos projektas (toliau vadinamas Projektu) – Paramos gavėjo portale Aukok.lt lėšas renkantis
Projektas „Mūsų širdys ir rankos - Ukrainai!“ (kodas 1539), administruojamas organizacijos „Lietuvos
Raudonojo Kryžiaus draugija“.
II. SUTARTIES OBJEKTAS IR ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
2. Paramos tarpininkas inicijuoja aukojimo akciją, kurios metu Klientai gali skirti Paramą Projektui, o Paramos
tarpininkas Klientų skirtą paramą periodiškai perveda į Paramos gavėjo sąskaitą AB Swedbank banke,
sąskaitos nr. LT547300010114335215.
3. Paramos tarpininkas Klientų skirtą Paramą į Paramos gavėjo sąskaitą banke nukreipia ne dažniau nei 1
(vieną) kartą per savaitę, pavedimo paskirtyje nurodydamas „Tarpininko surinkta fizinių asmenų parama
pagal sutartį nr. 2022-03/01“.
4. Paramos gavėjas apskaito Paramos tarpininko nukreiptą Paramą ir ją priskiria Projektui. Paramos gavėjo
vidinėje aukojimų valdymo sistemoje Paramos teikėju įvardijamas aukotojas bendriniu pavadinimu
„FinoMark klientai“ ir viešinamas Projekto aukotojų sąraše.
5. Aukojimo akcijos laikotarpis: nuo 2022 m. kovo 2 d. iki gegužės 31 d. Akcijos laikotarpis gali būti pratęstas
abipusiu Šalių sutarimu.
6. Šalys Paramai netaiko jokių administracinių ar tarpininkavimo mokesčių.
7. Šalys įsipareigoja viešinti aukojimo akciją savo disponuojamomis komunikacijos priemonėmis ir kanalais.
Šalys sutaria, jog viena kitos Šalies prekės ženklus ar logotipus viešinimo ar kitais su Sutartyje susijusiais
tikslais naudos neatlygintinai, tačiau tik tokia apimtimi ir būdais, kurie reikalingi šią Sutartį įgyvendinti.
8. Paramos gavėjas įsipareigoja savo apskaitoje ir finansinėje atskaitomybėje atspindėti gautą Paramą ir
tinkamai deklaruoti atsakingai institucijai, kaip nurodyta LR Labdaros ir paramos įstatyme ir kituose teisės
aktuose. Parama apskaitoje registruojama kaip anoniminių fizinių asmenų parama.
9. Paramos gavėjas įsipareigoja viešinti Paramos panaudojimo ataskaitą Aukok.lt portale, o Paramos
tarpininkui reikalaujant, ataskaitą papildomai pateikti tiesiogiai el. paštu.
III. ATSAKOMYBĖ
10. Paramos gavėjas įsipareigoja užtikrinti, kad visu Sutarties galiojimo laikotarpiu jo įstatai, nuostatai ar kiti
analogiški veiklą apibrėžiantys dokumentai numatytų paramos gavimą teisės aktais įvardintiems
visuomenei naudingiems tikslams, taip pat, kad jis visą laiką būtų viešai registruotas kaip teisėtas paramos
gavėjas. Tai yra esminė šios Sutarties sąlyga.
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11. Šalis, nevykdanti įsipareigojimų pagal Sutartį arba vykdanti juos netinkamai, privalo atlyginti dėl tokio
įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo kitos Šalies patirtus tiesioginius nuostolius.
12. Šalys įsipareigoja saugoti iš kitos Šalies gautus asmens duomenis, užtikrinti gautų duomenų naudojimą
išimtinai Aukojimo akcijos ir/ar Paramos apskaitos tikslais ir jų neatskleisti trečiosiomis šalims išskyrus
atvejus, kada tokią informaciją privaloma pateikti atitinkamus įgaliojimus turinčioms valstybinėms
institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
IV. TERMINAI, SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS, PABAIGA
14. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki visiško Šalių atsiskaitymo. Sutartis gali būti nutraukta
anksčiau nei numatyta Sutartyje šiais atvejais:
14.1. raštišku Šalių susitarimu.
14.2. vienos iš Šalių raštišku pranešimu, jei kita Šalis nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal
šią Sutartį. Šiuo atveju apie Sutarties nutraukimą privaloma pranešti kitai Šaliai prieš 5 (penkias) darbo
dienas. Pranešti apie Sutarties nutraukimą Šalys turi teisę tik po to, kai jos raštu pasiūlė kitai Šaliai pašalinti
pažeidimus ar įvykdyti prievolę per pasiūlyme nustatytą protingą terminą, kuris nėra trumpesnis nei 3
(trys) darbo dienos, tačiau Šalis, gavusi tokį įspėjimą, per šį terminą pažeidimų nepašalino ar prievolės
neįvykdė.
14.3. Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse numatyta tvarka ir pagrindais.
15. Sutarties sąlygos, jei Sutartis nenumato kitaip, gali būti pakeistos ar papildytos tik rašytiniu Šalių susitarimu.
Šie susitarimai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Šalys neturi teisės atskleisti su šios Sutarties vykdymu ar kitaip su Sutartimi susijusios informacijos be
išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kada tokią informaciją privaloma pateikti atitinkamus
įgaliojimus turinčioms valstybinėms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
17. Ginčai ir nesutarimai, kurie gali kilti vykdant Sutartį, sprendžiami Šalių derybomis. Tuo atveju, kai ginčai ir
nesutarimai Šalių derybomis neišsprendžiami, juos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja
Lietuvos Respublikos teismuose.
18. Siunčiami pagal Sutartį pranešimai (informacija) laikomi įteiktais tinkamai, jei jie išsiųsti elektroniniu paštu,
registruotu laišku arba pristatyti Šalių Sutartyje nurodytu adresu. Kiekviena Šalis privalo nedelsiant informuoti
kitą Šalį apie pasikeitusį adresą, el. pašto adresą, kontaktinį asmenį ar kitus Sutartyje nurodytus rekvizitus.
19. Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys:
19.1. Iš Paramos tarpininko pusės – direktorius Gražvydas Balčas, el. p. grazvydas.balcas@finomark.lt, tel.
nr. +370 693 05 060;
19.2. Iš Paramos gavėjo pusės – Aukok.lt procesų vadovė Indrė Barbuškaitė, el. p. indre@aukok.lt, tel. +370
602 31001.
20. Sutartis sudaroma vienu egzemplioriumi, jos skaitmeninę kopiją pasirašant el. parašais.
21. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
PARAMOS TEIKĖJAS
UAB FinoMark
Ulonų g. 5, 08240 Vilnius
Kodas 305538582

PARAMOS GAVĖJAS
VšĮ Geros valios projektai, www.aukok.lt
Goštauto g. 8-39, 01114 Vilnius
Kodas 301678868
Sąskaitos Nr. LT547300010114335215
„Swedbank“, AB

__________________
Gražvydas Balčas
Direktorius

_________________
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Direktorė
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