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Klients 

Klienta vārds, uzvārds / Nosaukums  ______________________________________________________  

Personas kods / Reģistrācijas Nr.  ______________________________________________________  

Lūdzu pirms termiņa izbeigt starp  ________________________________  un SIA “Citadele Leasing” vai SIA “Citadele Factoring” 

(atkarībā no tā, kurā sabiedrībā noslēgts līgums ar Klientu) 20 ____ . gada  ________________________________  noslēgto līzinga / 

nomas līgumu Nr. ______________________________ . 

Lūdzu saistības, kas izriet no iepriekš minētā līguma, nodot šādai Trešai personai: 

 Fiziska persona  Juridiska persona 

Vārds, uzvārds* / Nosaukums**  _______________________________________________  

Personas kods* / Reģistrācijas Nr. **  _______________________________________________  

Deklarētā adrese* / Juridiskā adrese**  _______________________________________________  
* Aizpilda fiziskās personas. ** Aizpilda juridiskās personas. 

Parakstot šo iesniegumu, Klients apliecina, ka gadījumā, ja netiks noslēgts un nestāsies spēkā jauns līzinga / nomas līgums ar 

iepriekš minēto Trešo personu, saistības, kas izriet no līzinga / nomas līguma Nr. __________________ , tiks pildītas šajā līgumā 

noteiktajā kārtībā un apmērā bez papildu vienošanās noslēgšanas. 

Parakstot šo iesniegumu, Klients un Trešā persona apliecina, ka ir informēti par to, ka 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 par saistību nodošanu pieņemšanas un līguma noslēgšanas 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. 

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. 

Klienta paraksts 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
Vārds, uzvārds Amats** Datums Paraksts 
** Aizpilda juridiskās personas. 

Trešās personas paraksts 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
Vārds, uzvārds Amats** Datums Paraksts 
** Aizpilda juridiskās personas. 

Iesniegums par līzinga/ nomas saistību 

nodošanu 
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