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Patirtis

Sigita Zavišienė vadovauja kontoros Finansų teisės ir atitikties praktikos grupei, kurios pasiekimus
ir kompetencijas Fintech ir finansinių paslaugų reguliavimo srityje įvertino tarptautinis teisės
žinynas „Chambers and Partners“ (2023).

Daugiau nei 10 metų Sigita Zavišienė pagrindinį savo dėmesį skiria finansinių paslaugų sektoriui
(kreditai ir mokėjimai, finansinių priemonių rinkos, vartojimo kreditai). Ji konsultuoja klientus –
finansų rinkos žaidėjus – reguliaciniais bei atitikties klausimais. Sigita padeda klientams,
siekiantiems gauti elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų, finansų maklerio licencijas, taip pat
pataria valdymo įmonių ir investicinių bendrovių bei fondų steigimo klausimais, vėlesniuose
etapuose konsultuoja klientus dėl jų veiklos modelio atitikties finansinių paslaugų reguliavimui.
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Per pastaruosius keletą metų ji konsultavo daugiau nei 30 šiame sektoriuje veikiančių ir tik
pradedančių veikti startuolių iš Vokietijos, Izraelio, Gruzijos, JAV ir kt. šalių, įskaitant Fintech
įmones „Kreditech“, „CommonSign“, „Finansų bitė“, „Forbis“ taip pat „Fjordbank“, rizikos kapitalo
fondą „70 Ventures“ ir daugelį kitų.

Sigitos patirtis taip pat apima pagalbą kitiems verslo sektoriams, sprendžiantiems bendruosius
atitikties ir pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimus, pavyzdžiui, didžiausiai
Baltijos šalyse nekilnojamojo turto brokerių įmonei „Newsec Advisers LT“. Ji sėkmingai vadovavo
išskirtiniams ir sudėtingiems projektams: steigiant vieną iš nedaugelio draudimo bendrovių
Lietuvoje („Viena Insurance Group“), taip pat rizikos kapitalo fondui, finansuojamam ES lėšomis (6
mln. Eur), formuojant struktūra, steigiant ir gaunat reikalingus leidimus („70 Ventures“).

Sigita yra kvalifikuota finansų teisės ekspertė, nuolat kelianti savo kompetencijas finansinių
paslaugų reguliavimo srityje. Greta teisinio išsilavinimo, įgyto Lietuvoje, stažuočių Belgijoje ir
Jungtinėje Karalystėje, ji taip pat įgijo Karalienės Marijos universiteto magistro laipsnį finansų
teisės srityje, studijavo Fintech programą Oksfordo Said verslo mokykloje.

Sukauptas žinias ir patirtį ji pasitelkia vystant Lietuvos Fintech ekosistemą. Ji taip pat yra
VilniusTech universiteto magistro studijų programos lektorė (skaito paskaitas, tema „Fintech raida
ir reguliavimas“), atstovauja kontorai Fintech asociacijoje, yra aktyvi viešų diskusijų su Lietuvos
banku dalyvė, teikia siūlymus dėl teisinės aplinkos tobulinimo, yra pranešėja įvairiose industrijos
konferencijose.

Sigita buvo mūsų komandos narė nuo 2012 iki 2016 m. Iš naujo prie mūsų prisijungė 2017 m.

Kalbos: lietuvių, anglų.

Išsilavinimas ir narystės

ACAMS, sertifikuota kovos su pinigų plovimu specialistė
Oksfordo fintech programa
Londono karalienės Marijos universitetas, bankų ir finansų teisės magistras
Vilniaus universitetas, teisės magistras
Gento universitetas, mainų studijos

Narystės:
Lietuvos advokatūra
INFOBALT asociacija (FINTECH Lietuva grupė)

Patirties pavyzdžiai



2023

Sėkmingai atstovavome fintech įmonei byloje dėl 2 mln. EUR žalos atlyginimo

2021

Atstovavome „Brolis Sensor Technology“ dėl finansavimo iš EIB ir privataus kapitalo
investuotojų

„Elektroninių pinigų bitė“ gavo elektroninių pinigų įstaigos licenciją

2020

Sukūrėme pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos programą „Newsec Advisers
LT“

Padėjome „CommonSign“ gauti mokėjimo įstaigos SIP licenciją

Padėjome „FinBee verslui“ parengti sutartį su INVEGA

Atstovavome „Nandi Finance“ gaunant elektroninių pinigų įstaigos licenciją

https://motieka.com/lt/naujienos/sekmingai-atstovavome-fintech-imonei-byloje-del-2-mln-eur-zalos-atlyginimo/
https://motieka.com/lt/naujienos/atstovavome-brolis-sensor-technology-del-finansavimo/
https://motieka.com/lt/naujienos/elektroniniu-pinigu-bite-gavo-elektroniniu-pinigu-istaigos-licencija/
https://motieka.com/lt/naujienos/sukureme-pinigu-plovimo-ir-teroristu-finansavimo-prevencijos-programa/
https://motieka.com/lt/naujienos/padejome-commonsign-gauti-mokejimo-istaigos-sip-licencija/
https://motieka.com/lt/naujienos/padejome-finbee-verslui-parengti-sutarti-su-invega/
https://motieka.com/lt/naujienos/atstovavome-nandi-finance-gaunant-epi-licencija/

