IESNIEGUMS
par gala rēķina izrakstīšanu
Klients
Vārds, uzvārds/Nosaukums

................................................................................................

Personas kods / Reģistrācijas Nr.

........................................................

Lūdzu izrakstīt gala rēķinu* un nodot īpašuma tiesības uz līzinga/ nomas līgumā Nr. ................................................................................... noteikto
līzinga/ nomas objektu, turpmāk - Objekts:
 Klientam
 Trešai personai
Vārds, uzvārds/Nosaukums

................................................................................................

Personas kods / Reģistrācijas Nr.

........................................................

Deklarētā adrese/ Juridiskā adrese .............................................................................................................................................................................................................................
Tālr.Nr.

..............................................................................................................................................

E-pasts

...............................................................................................................

* Gala rēķins par Objektu tiks izrakstīts pēc Aizdevuma līguma par apdrošināšanu (ja tāds ir noslēgts) gala rēķina izrakstīšanas un apmaksas.

Gala rēķinu vēlos saņemt:
 Pa e-pastu: ..............................................................  Pa pastu uz adresi: ...............................................................................................................................
Gala rēķina apmaksai paredzēto naudas līdzekļu izcelsme**:

 pirkšanas-pārdošanas darījums

 mantojums

 dividendes

 aizdevums

 dāvinājums

 cits ...............................................................................................................................................................................................................................................................
Ja atzīmēts "cits”, lūdzu norādīt detalizētu skaidrojumu.
**Ja darījuma summa pārsniedz 15 000.00 EUR, iesniegumam jāpievieno naudas līdzekļu izcelsmi apliecinošs dokuments.

Ja Objekts pāriet Klienta īpašumā, Objekta KASKO apdrošināšanas polisi, kas bija noformēta ar SIA “Citadele Factoring” starpniecību,
vēlos saglabāt spēkā esošu***:
 Jā
 Nē
***Ja Objekta KASKO polise paliek spēkā, tad Klientam pēc Objekta pārreģistrācijas uz Klienta vārda par to ir jāpaziņo attiecīgajai apdrošināšanas sabiedrībai.
Parakstot šo iesniegumu, Klients un Trešā persona apliecina, ka ir informēti par to, ka:
1. Ar gala rēķina apmaksas un elektroniskās atzīmes izdarīšanas brīdi VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, turpmāk - CSDD, var zaudēt spēku Objekta OCTA un KASKO polise
(kā rezultātā jaunajam īpašniekam ir nepieciešams iegādāties jaunu polisi), tāpēc polisē norādītajai personai patstāvīgi jākontrolē polises spēkā esamība;
2. Ja Objekts ir CSDD reģistrējams objekts, tad pēc gala rēķina apmaksas un visu pieprasīto dokumentu saņemšanas SIA “Citadele Leasing” vai SIA “Citadele Factoring”
(atkarībā no tā, kurā sabiedrībā noslēgts līgums ar Klientu) izdara elektronisku atsavināšanas atzīmi CSDD Transportlīdzekļu reģistrā. Objekta ieguvējam ir pienākums 5 (piecu)
darba dienu laikā pēc atsavināšanas atzīmes veikšanas uz tās pamata veikt īpašuma tiesību pārreģistrāciju CSDD;
3. Ja Objekts ir Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā, turpmāk – VTUA, reģistrējams objekts, tad pēc gala rēķina apmaksas un visu pieprasīto dokumentu saņemšanas SIA
“Citadele Leasing” vai SIA “Citadele Factoring” (atkarībā no tā, kurā sabiedrībā noslēgts līgums ar Klientu) sagatavo Objekta īpašuma tiesību pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru
paraksta Objekta ieguvējs. Objekta ieguvējam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Objekta īpašuma tiesību pieņemšanas-nodošanas akta izsniegšanas uz tā pamata
veikt īpašuma tiesību pārreģistrāciju VTUA;
4. Ja, slēdzot līgumu, Klients ir saņēmis preču pavadzīmi un gala rēķins tiek izrakstīts uz Trešo personu, tad pirms Objekta īpašuma tiesību nodošanas Trešai personai Klientam
ir jāiesniedz SIA “Citadele Leasing” vai SIA “Citadele Factoring” (atkarībā no tā, kurā sabiedrībā noslēgts līgums ar Klientu) Klienta izrakstītā Objekta preču atgriešanas
pavadzīme;
5. SIA “Citadele Leasing” vai SIA “Citadele Factoring” (atkarībā no tā, kurā sabiedrībā noslēgts līgums ar Klientu) šī iesnieguma izskatīšanas (t.sk. darījuma partnera izvērtēšanas
atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasībām), lēmuma pieņemšanas par gala rēķina izrakstīšanu un
īpašuma tiesību pārreģistrācijas nolūkos, apstrādās personas datus, paredzot, ka personas tiesības tiek īstenotas saskaņā ar privātuma aizsardzības noteikumiem – SIA “Citadele
Leasing” Privātuma politiku vai Privātuma atrunu SIA “Citadele Factoring” veiktajai fizisko personu datu apstrādei līzinga pakalpojumu sniegšanas ietvaros, kas pieejamas
www.citadele.lv.
Parakstot šo iesniegumu, Klients un Trešā persona piekrīt, ka:
1. Īpašuma tiesības uz Objektu, kā arī visi ar to saistītie riski un atbildība pāriet Klientam vai Trešajai personai (gadījumā, kad gala rēķins izrakstīts uz Trešo personu) ar gala
rēķina apmaksas brīdi;
2. Gadījumā ja Objekts ir CSDD reģistrējams objekts, tad atsevišķs pieņemšanas – nodošanas akts par īpašuma tiesību nodošanu netiek sagatavots;
3. Gadījumā, ja Klients vai Trešā persona, uz kuras vārda ir izrakstīts gala rēķins, neapmaksās gala rēķinu par Objektu tajā minētajā termiņā, tad Klients apņemas turpināt pildīt
no līzinga/ nomas līguma un aizdevuma līguma par apdrošināšanu (ja tāds ir noslēgts) izrietošās saistības saskaņā ar šo līgumu noteikumiem un apņemas samaksāt SIA
"Citadele Leasing" vai SIA “Citadele Factoring” (atkarībā no tā, kurā sabiedrībā noslēgts līgums ar Klientu) komisijas maksu par gala rēķina atcelšanu, attiecīgi, SIA "Citadele
Leasing" vai SIA “Citadele Factoring” pakalpojumu cenrādī noteiktajā apmērā;
4. Klients ir pilnā mērā atbildīgs par visu ar Objektu saistīto nodokļu un sodu nomaksu;
5. Gadījumā ja Objekts ir CSDD reģistrējams objekts, tad elektronisko atzīmju izdarīšana CSDD Transportlīdzekļu reģistrā un Objekta noņemšana no uzskaites pārreģistrācijas
vajadzībām var nebūt iespējama, ja nav nomaksāti visi ar Objektu saistītie nodokļi vai Objektam ir reģistrēti kādi liegumi/ apgrūtinājumi. Par nodokļu nomaksu pirms gala
rēķina pieprasīšanas var pārliecināties https://e.csdd.lv/;
6. Attaisnojuma dokumentu apmaiņa notiek elektroniskā veidā, t.i., SIA "Citadele Leasing" vai SIA “Citadele Factoring” rēķini tiek sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez
paraksta. SIA “Citadele Leasing” preču piegādes dokumenti tiek sagatavoti elektroniski un to apmaiņa notiek elektroniskā veidā. SIA “Citadele Factoring” preču piegādes
dokumenti tiek nosūtīti pa pastu.
Trešā persona papildus apliecina, ka:
1. Piekrīt iesniegumā minētajam un vēlas pirkt Objektu, kā arī apņemas patstāvīgi un par saviem līdzekļiem pārņemt Objektu no Klienta;
2. Piekrīt tam, ka Objekta pirkuma darījums tiek uzskatīts par noslēgtu ar brīdi, kad SIA “Citadele Leasing” vai SIA “Citadele Factoring” (atkarībā no tā, kurā sabiedrībā noslēgts
līgums ar Klientu) izraksta gala rēķinu uz iesniegumā norādītās Trešās personas vārda.

Klienta paraksts
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Vārds, uzvārds
Amats****
Datums
Paraksts
**** Aizpilda juridiskās personas.

Trešās personas paraksts
Gadījumā, ja persona, kura elektroniski paraksta šo iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu Klienta un Trešās personas vārdā ir viena un tā pati, tad attiecīgā persona iesniegumu
paraksta tikai vienu reizi un apliecina, ka paraksta to gan Klienta gan Trešās personas vārdā.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Vārds, uzvārds
Amats****
Datums
Paraksts
**** Aizpilda juridiskās personas.
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