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                        Tarptautinė skolininkų bazė 

             [TAISYKLĖS] 
Portalo Riskstop naudojimo 

sąlygos ir tvarka  

 

Šios taisyklės ir naudojimo sąlygos privalomos visiems RiskStop Portal https://www.riskstop.lt vartotojams 

ir visoms paslaugoms, kurias teikia RiskStop Portal. RiskStop Portal paslaugų naudojimas automatiškai 

reiškia kliento sutikimą laikytis šių taisyklių. Jei klientas nesutinka su šiomis taisyklėmis, jis privalo 

atsisakyti naudotis RiskStop Portal. 

 

1. Šių taisyklių dalykas 

 

RiskStop Portal teikia kompanijoms (Vartotojams) tokias paslaugas: 

Skolininko registravimas su laišku-pranešimu iš RiskStop Portal arba be jo, 

Taip pat ataskaitas apie įmones ir jų turimas portale registruotas skolas. 

RiskStop Portal paslaugas gali gauti tik Vartotojai. 

 

Norėdamas tapti portalo Vartotoju klientas privalo: 

 Patvirtinti, kas sutinka su šiomis taisyklėmis 

 Užpildyti Vartotojo registravimo formą  

 Pasirašyti RiskStop Portal paslaugų naudojimo kontraktą  

 Išsiųsti el. paštu arba įprastu paštu pasirašytą kontraktą ir įmonės registravimo pažymėjimą. 

                             

 

Reikalavimai skolų registravimui: 

 Užpildyti Skolininko registravimo formą 

 Skolos apmokėjimo terminas turi būti pradelstas ne mažiau kaip 30 dienų 

 Skola turi būti neginčytina 

 Skolos sumai apribojimų nėra 

 Įrašą apie skolą po jos įregistravimo ištrinti gali tik RiskStop Portal administratorius. 

 

RiskStop Portal galima registruoti tik informaciją apie juridinius asmenis. 

 

 

 

Įmonės ______________                                                                                                   Klientų___________ 
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2.  Vartotojo atsakomybė 

RiskStop Portal vartotojas neturi teisės: 

 Pažeisti kitų Vartotojų juridines teises (tokias kaip konfidencialumas, reklama ir kt.) 

 

 Siuntinėti failus su virusais, pažeistus failus ar kitas programas, kurios gali pakenkti Vartotojų 

kompiuteriams  

 

 Bandyti gauti neteisėtą priėjimą (parenkant slaptažodžius ar bet kuriais kitais būdais) prie kitų registruotų 

Vartotojų, o taip pat į  uždaras portalo sritis.  

 

 Siuntinėti bet kokius nesuderintus pranešimus (brukalą), o taip pat reklaminius pasiūlymus ir reklaminę 

medžiagą 

 

3. RiskStop Portal atsakomybė 

Nepaisant to, kad buvo imtasi visų protingų priemonių, kad portalas veiktų be klaidų ir kad faktai, pateikiami 

portale, būtų kiek galima tikslesni, o įvertinimai teisingi, nei Riskstop, nei jo savininkai neatsako už: 

-  netikslią ar iškraipytą informaciją  

-  trikdžius ar klaidas naudojantis portalu. 

RiskStop Portal  jokiomis aplinkybėmis neatsako už bet kokius nuostolius ar praradimus, kurie tiesiogiai ar 

netiesiogiai kilo naudojantis portalu.  

 

4. Nuosavybės teisės į turinį ir konfidencialumą 

Visa teisės į intelektualų turtą – turinį, įskaitant informaciją, dizainą, tekstus, grafiką, nuotraukas, vaizdo medžiagą, 

priedus, programinę įrangą, muziką, garsą ir kitus failus, priklauso savininkui ir be išankstinio raštiško RiskStop 

Portal sutikimo negali būti keičiama, kopijuojama, platinama, atkuriama, perleidžiama, atsisiunčiama, talpinama, 

perduodama ar parduodama bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis, dalinai arba visa apimtimi. 

 

 

 

 

 

Įmonės ______________                                                                                                   Klientų___________ 
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5. Turinys ir RiskStop Portal teisės į stebėseną 

RiskStop nekontroliuoja, nepatvirtina, ir neatsako už informacijos, kurią patalpino registruoti portalo Vartotojai,  

turinį ir neprivalo to daryti. Tačiau RiskStop Portal gali: 

(а) stebėti RiskStop Portal turinį ir šalinti  bet kokius duomenis, kurie pažeidžia šias Taisykles arba  

(b) atskleisti bet kokią informaciją, būtiną veikiančių teisės aktų, teismo ir vyriausybinių užklausų vykdymui; 

redaguoti, atsisakyti patalpinti ar šalinti bet kokius duomenis.  

 

Jeigu  Jūs turite pretenzijų dėl bet kokių RiskStop Portal duomenų, privalote informuoti RiskStop ir nutraukti 

naudojimąsi portalu. 

 

6. Taisyklių pasikeitimai 

RiskStop Portal pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias sąlygas informuodama vartotojus apie pasikeitimus per 

RiskStop Portal. Toliau naudodamiesi RiskStop Portal Jūs sutinkate su pakeistomis sąlygomis.  

 

 
 

7. Veikianti teisė 
 
Šios taisyklės reguliuojamos Rusijos Federacijos teisės.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įmonės ______________                                                                                                   Klientų___________ 


