Iesniegums

par līzinga līguma pārtraukšanu
SIA “SEB līzings” nomnieks
Nosaukums / Vārds, uzvārds

Vienotais reģ. nr. / Personas kods

Juridiskā adrese / Deklarētā dzīvesvieta

Tālruņa numurs

Lūdzu SIA “SEB līzings” pārtraukt līzinga līguma nr.

darbību un atļaut veikt reģistrāciju par nomas priekšmeta

īpašuma tiesību pāreju uz Nomnieku.
Apmaksāšu /apmaksāsim SIA “SEB līzings” rēķinu līdz

.

.

(lūdzu, norādiet vēlamo apmaksas datumu, kas nepārsniedz 7 dienas kopš šī brīža).

Nomnieks aizpilda, ja pie līzinga līguma ir noslēgta Vienošanās par apdrošināšanu:
Vēlos samaksāt visus attiecīgā apdrošināšanas perioda apdrošināšanas maksājumus*
Nevēlos samaksāt visus attiecīgā apdrošināšanas perioda apdrošināšanas maksājumus
(šādā gadījumā lūdzam aizpildīt pieteikumu par apdrošināšanas līguma izbeigšanu pirms termiņa)
*Lai nodrošinātu nepārtrauktu KASKO apdrošināšanas polises spēkā esamību, Nomniekam ir pienākums informēt apdrošinātāju par nomas priekšmeta īpašnieka maiņu

Gala rēķinu vēlos saņemt:
e-pastā, adrese

E-I-7_LV_V7

Spēkā no 2018. gada 2. oktobra

Esmu informēts, ka SIA “SEB līzings”
izmaksas par nomas priekšmeta īpašuma
tiesību pārreģistrāciju VAS “Ceļu satiksmes
drošības direkcija” (CSDD) transportlīdzekļu
reģistrā tiks pievienotas gala rēķina summai
(izmaksas saskaņā ar CSDD noteikto
pakalpojumu cenrādi).
Anulējot izrakstīto gala rēķinu un atjaunojot
maksājuma grafiku, tiks piemērota Komisijas
maksa par pirmstermiņa atmaksas atcelšanu.

Vieta
Datums
Paraksts

Paraksta atšifrējums, z.v.

** Iesnieguma oriģinālu lūdzam nodot jebkurā AS “SEB banka” filiālē. Nomas priekšmeta īpašuma tiesības tiek nodotas pēc visu saistību izpildes. Lai pārliecinātos par veikto atzīmi
CSDD transportlīdzekļu reģistrā, lūdzam zvanīt pa tālruni 67770222.
*** Veicot reģistrāciju Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā, Dzelzceļa ritošā sastāva valsts reģistrā vai citā reģistrā nepieciešams pieņemšanas nodošanas akts par nomas
priekšmeta īpašumtiesību nodošanu.
**** Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 10. panta 1.3 punktu transportlīdzekļa īpašuma tiesību ieguvējam ir jāveic nomas priekšmeta pārreģistrācija uz sava vārda piecu dienu laikā
no dienas, kad tas kļuvis par nomas priekšmeta īpašnieku. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.25 pantu minētā pienākuma neizpilde ir administratīvais
pārkāpums.
SIA SEB līzings
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