Kredito limito nustatymas
UAB „ABC Data Lietuva” savo klientams gali nustatyti kredito limitą, kurį klientas galėtų
naudoti pirkiniams su atidėtu sąskaitos faktūros mokėjimo terminu. Dėl kredito suteikimo ar
pakeitimo pareiškimų ,o taip pat dėl mokėjimo terminų, prašome kreiptis į klientų
aptarnavimo centrą el.paštu arba faxu. Kartu su pareiškimu prašome atsiųsti ir dokumentus
už paskutinius finansinius metus, o taip pat ir už einamuosius metus. Įmonės, vedančios
buhalteriją, prašomos atsiųsti pilną balansą ir pelno ataskaitą už paskutiniuosius metus, o
taip pat ir paskutinio mokestinio mėnesio finansines ataskaitas bei mokesčių deklaracijas.
Individualios veiklos imonei, nevedančiai pilnos buhalterijos. prašome atsiųsti pilną metinį
mokesčių atsiskaitymą. Visi finansiniai dokumentai, siunčiami į UBA „ABC Data Lietuva”, turi
būti pasirašyti asmens, įpareigoto atstovauti įmonę.
ABC Data Lietuva, skirdama kreditą, atkreipia dėmesį į kliento finansinę padėtį, draudimo
mokesčius, gautus iš draudimo įstaigos, finansinio bendradarbiavomo istoriją ( mokesčių
terminai) , o taip pat ir garantijas. Jeigu kliento finansinė padėtis bei garantijos kelia
abejones kredito limito suteikimui, ABC Data Lietuva gali pareikalauti papildomų draudimų,
tokių kaip vekselis in-blanko su vekselio deklaracja arba, abiems šalims susitarus, kitokio
draudimo (pvz. Bankų garantijos arba kiti pasižadėjimai).

Kredito limitų aptarnavimas ir tikrinimas
Einamoji prekyba su klientu, turint omenyje UAB „ABC Data Lietuva” kliento kredito limito
suteikimą, gali įvykti, jei transakcija ir pateiktų dokumentų saldo pelno ataskaitose neviršyja
nustatyto kliento kredito limito.
Norint pagreitinti siuntos realizaciją klientams, kurių limitai liko išsekę, prašome apmokėti
paskutines įmokas seniausiose sąskaitose-faktūrose, kad galima būtų suteikti kredito limito
prieinamumą einamajai prekybai. Kliento atsiskaitymai sistemoje prasideda nuo ABC Datos
Lietuva bankinės sąskaitos atidarymo datos.
ABC Data Lietuva turi teisę sustabdyti prekybą kliento kredito limito sąskaitoje, jeigu klientas
vėluoja atsiskaityti su ABC Data Lietuva.
ABC Data Lietuva periodiškai tikrina klientų kredito limitus. Tuomet, klientui norint išlaikyti
kredito limitą, gali būti pareikalauta, kad būtų aktualizuoti finansiniai dokumentai arba duotos
papildomos garantijos. Kartais tokį tikrinimą vykdo ir ABC Datos Lietuva draudėjai. Todėl,
jeigu kliento bus paprašyta aktualizuoti finansinius dokumentus, prašome bendradarbiauti
šioje srityje.
Mokesčių mokėjimo vėlavimų ar kliento finansinės padėties pablogėjimo atveju, ABC Data
Lietuva palieka sau teisę priskaičiuoti delspinigius už neterminuotus atsiskaitymus, priimti
sprendimą dėl kliento kredito limito sumažinimo arba anuliavimo.

