Klients (ﬁziska persona – vārds, uzvārds; juridiska persona – nosaukums)
Personas kods / Reģ.Nr.
Deklarētā adrese / Juridiskā adrese

Iesniegums gala rēķina izrakstīšanai
Lūdzu izrakstīt gala rēķinu* un nodot
īpašuma tiesības uz Līguma objektu Līgumā Nr.

uz

Klienta vārda

Trešās personas vārda:
Vārds, uzvārds/
Uzņēmuma nosaukums

Tālr. Nr.
E-pasta
adrese

Personas kods/Reģ. Nr.
Adrese/Juridiskā adrese

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

Gala rēķinu vēlos saņemt:
pa pastu, adrese
pa e-pastu, adrese
Saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, lūgums norādīt gala rēķina apmaksai
paredzēto naudas līdzekļu izcelsmi:

Iesniedzēji apliecina, ka ir informēti par to, ka:
1) ar rēķina apmaksas un elektroniskās atzīmes izdarīšanas brīdi 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 Objekta apdrošināšanas prēmija ir sadalīta vairākās daļās atbilstoši Līguma maksājuma graﬁkam, Objekta KASKO polise tiek pārtraukta ar tā
mēneša beigām, kurā ir izrakstīts gala rēķins;
3) īpašuma tiesības uz Līguma 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 un atsevišķs pieņemšanas – nodošanas akts par īpašuma tiesību nodošanu netiek
sagatavots;
4) ja Līguma objekts ir Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) reģistrējams objekts, pēc gala rēķina apmaksas SIA “Citadele Leasing” izdara
elektronisku atsavināšanas atzīmi CSDD Transportlīdzekļu reģistrā. Līguma objekta ieguvējs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc
atsavināšanas atzīmes veikšanas un uz tās pamata veikt īpašuma tiesību pārreģistrāciju CSDD;
5) gadījumā, ja Klients vai trešā persona, uz kuras vārda ir izrakstīts gala rēķins, neapmaksās gala rēķinu par Līguma objektu tajā minētajā termiņā,
Klients apņemas turpināt pildīt no Līguma un Aizdevuma līguma par apdrošināšanu (ja tāds ir noslēgts) izrietošās saistības saskaņā ar šo līgumu
noteikumiem un apņemas samaksāt SIA "Citadele Leasing" komisijas maksu par gala rēķina atcelšanu SIA "Citadele Leasing" Pakalpojumu
cenrādī noteiktajā apmērā;
6) esošais Objekta turētājs ir pilnā mērā atbildīgs par visu ar Objektu saistīto nodokļu nomaksu, un 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, lūdzam
pārliecināties https://e.csdd.lv/
Trešā persona papildus apliecina, ka:
1) piekrīt iesniegumā minētajam un vēlas pirkt Līguma objektu, kā arī apņemas patstāvīgi un par saviem līdzekļiem pārņemt Līguma objektu no Klienta;
2) piekrīt tam, ka Līguma objekta pirkuma darījums tiek uzskatīts par noslēgtu ar brīdi, kad SIA “Citadele Leasing” izraksta gala rēķinu uz iesniegumā
norādītās trešās personas vārda;
3) ir iepazinusies ar SIA “Citadele Leasing” Privātuma politiku, kas atrodas www.citadeleleasing.lv/lv/datu-apstrade/, saņemot nepieciešamo
informāciju par personas datu apstrādi un apstrādes mērķiem.
Ievērībai!

Ja, slēdzot līgumu, klients ir saņēmis preču pavadzīmi un izpirkšanas gadījumā tiesības pārņem trešā persona, kopā ar iesniegumu lūdzam iesniegt
klienta izrakstīto preču pavadzīmi par Līguma objekta atlikušo vērtību.

Klients piekrīt iesniegumā minētajam:
______________________________________________

(Paraksts, vārds, uzvārds)

________________
Vieta

___/_____/____

Datums

Trešā persona piekrīt iesniegumā minētajam:
_____________________________________________

(Paraksts, vārds, uzvārds)

________________
Vieta

___/_____/____

Datums

