IESNIEGUMS PAR LĪZINGA LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDI
..............................................................................................
Līzinga ņēmēja vārds uzvārds/nosaukums
..............................................................................................
Personas kods / vienotais reģistrācijas Nr.
................................................... , 202...... . gada .......... . ...................................

..............................................................................................
Deklarētā adrese / juridiska adrese

(iesnieguma sagatavošanas/iesniegšanas vieta un laiks)

Līzinga līguma Nr. ................................................................
Vēlos pirms termiņa pilnībā atmaksāt Līzinga summu par Līzinga objektu

..............................................................................................
Tālrunis

Līzinga objekts ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(transportlīdzekļa marka, modelis, VIN Nr. / iekārtu apraksts)

Gala rēķinu lūdzu izrakstīt uz Līzinga ņēmēja vārda
Gala rēķinu lūdzu izrakstīt uz Līzinga ņēmēja norādīto trešo personu*:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods / juridiskas personas nosaukums, vienotais reģistrācijas Nr.)
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(fiziskas personas deklarētā adrese / juridiskas personas juridiskā adrese)
*SIA „Citadele līzings un faktorings” ir tiesības atteikt gala rēķina sagatavošanu uz iesniegumā norādīto trešo personu.
Izrakstot gala rēķinu uz trešo personu, pēc Līzinga līgumā noteikto Līzinga ņēmēja saistību pilnīgas izpildes, īpašuma tiesības uz Līzinga objektu ar Līzinga objekta
īpašuma tiesību pieņemšanas nodošanas aktu, ko paraksta Līzinga devējs un šajā iesniegumā Līzinga ņēmēja norādītā trešā persona tiks nodotas iesniegumā norādītajai
trešajai personai.
Ja Līzinga objekts ir VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) reģistrējams objekts, pēc Līzinga līgumā noteikto Līzinga ņēmēja saistību pilnīgas izpildes SIA "Citadele
līzings un faktorings” izdara elektronisku atsavināšanas atzīmi CSDD transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā un atsevišķs pieņemšanas – nodošanas akts par
īpašumu tiesību nodošanu netiek sagatavots. Līzinga objekta ieguvējam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc atsavināšanas atzīmes veikšanas ir jāveic īpašuma tiesību
pārreģistrācija CSDD.

Gala rēķinu lūdzu nosūtīt:
Līzinga ņēmējam
Iesniegumā norādītajai trešajai personai
uz e-pastu ..........................................................................................................................................
Lūdzu nodot īpašuma tiesības uz Līzinga objektu (t.sk. izdarīt atzīmi valsts reģistrā par Līzinga objekta nodošanu īpašumā**):
Līzinga ņēmējam
Trešajai personai: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā adrese / juridiskas personas nosaukums, vienotais reģistrācijas Nr., juridiskā adrese)
** par pakalpojumu tiek piemērota maksa ( ja tāda ir noteikta saskaņā ar attiecīgā valsts reģistra maksas pakalpojumu cenrādi), kas tiek iekļauta gala rēķinā

Līzinga summas atmaksai paredzēto šajā iesniegumā norādītās trešās personas naudas līdzekļu izcelsmes skaidrojums (aizpilda trešā
persona, ja darījuma summa pārsniedz 15 000.00 EUR, iesniegumam jāpievieno naudas līdzekļu izcelsmi apliecinošs dokuments):

Pirkšanas-pārdošanas darījums

mantojums

dividendes

aizdevums

dāvinājums

cits ................................................................................................................................................................................................................................... ja atzīmēts "cits”, lūdzu norādīt detalizētu skaidrojumu
Ievērībai!
Līzinga objekta īpašuma tiesību pieņemšanas nodošanas akts un/vai pavadzīme par Līzinga objekta nodošanu tiek sagatavota pēc visu Līzinga līgumā noteikto
Līzinga ņēmēja saistību pilnīgas izpildes. Lai pārliecinātos, ka dokumenti ir sagatavoti, pirms ierašanās lūdzam zvanīt pa tālruni 67778777.
Ja, slēdzot Līzinga līgumu, Līzinga ņēmējs (juridiskā persona) ir saņēmis preču pavadzīmi–rēķinu un Līzinga objekta izpirkšanas gadījumā gala rēķins tiek izrakstīts
uz trešo personu, kopā ar šo iesniegumu ir jāiesniedz Līzinga ņēmēja izrakstīta preču pavadzīme-rēķins par Līzinga objekta atgriešanu, summai rēķinā ir jāsakrīt ar
līzinga saistību, kas izriet no Līzinga līguma, atlikumu, saskaņā ar Līzinga devēja grāmatvedības uzskaites datiem.

Parakstot šo iesniegumu, Līzinga ņēmējs apliecina, ka:
- ir informēts, ka šī iesnieguma iesniegšana Līzinga devējam neatbrīvo Līzinga ņēmēju no Līzinga līgumā noteikto saistību izpildes, t.i. gadījumā, ja trešā persona,
uz kuras vārda saskaņā ar šo iesniegumu ir izrakstīts gala rēķins, to neapmaksās rēķinā norādītajā termiņā, Līzinga ņēmējam ir jāturpina pildīt no Līzinga līguma
izrietošās saistības saskaņā ar Līzinga līguma noteikumiem;
- pēc tam, kad ir pilnībā izpildītas no Līzinga līguma izrietošās Līzinga ņēmēja saistības, īpašuma tiesības uz Līzinga objektu tiek nodotas šajā iesniegumā
norādītajai trešajai personai;
- apņemas atlīdzināt Līzinga devējam visus maksājumus, kurus Līzinga devējs samaksā Līzinga objekta pircējam, ja, pēc Līzinga objekta nodošanas Līzinga objekta
pircējam, tas piesaka Līzinga devējam prasījumus saistībā ar Līzinga objekta trūkumiem.

Parakstot šo iesniegumu, trešā persona apliecina, ka:
- ir iepazinusies ar Līzinga objekta vizuālo, tehnisko stāvokli un tas pilnībā atbilst viņas prasībām;
- piekrīt iesniegumā minētajam un vēlas pirkt Līzinga objektu, saskaņā ar SIA „Citadele līzings un faktorings” sagatavoto gala rēķinu, un pilnībā atmaksāt Līzinga
summu, kā arī apņemas patstāvīgi un par saviem līdzekļiem pārņemt Līzinga objektu no Līzinga ņēmēja.
.............................................................................................................................................................................................

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

Klienta (Klienta pārstāvja) vārds, uzvārds, paraksts Z.V.

Trešās personas (pārstāvja) vārds, uzvārds, paraksts Z.V.

SIA "Citadele līzings un faktorings"
Reģ. Nr. 50003760921

Adrese:
Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, Latvija

E-pasts: lizings@citadele.lv
www.citadele.lv
Tālrunis: +371 27898545

