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Klients 

Klienta vārds, uzvārds / Nosaukums  ______________________________________________________  

Personas kods / Reģistrācijas Nr.  ______________________________________________________  

Lūdzu izsniegt pilnvaru līzinga / nomas līgumā Nr. ________________________________________________  noteiktā transportlīdzekļa 

 _______________________________ , valsts reģ.Nr. ________________ , VIN Nr.:  ________________________________ izbraukšanai ārpus 

Latvijas valsts teritorijas uz: 

 NVS un Ukrainu  Eiropu 

Pilnvaras derīguma termiņš* no   ___________________  līdz    ____________________  

*Termiņš, uz kādu ir spēkā KASKO apdrošināšanas polise attiecīgajā teritorijā. 

Pilnvaru lūgums sagatavot uz:   

 Klienta vārda  Trešās personas vārda 

Vārds, uzvārds  __________________________________________________  Personas kods  ___________________________________  

Pases / ID kartes Nr.  __________________________________________________  Dokumenta izdošanas datums  ___________________  

Izsniegšanas vieta  __________________________________  Deklarētā adrese  _______________________________________________  
Parakstot šo iesniegumu Klients apliecina, ka ir informēts par to, ka: 
  
1. Pilnvara tiek sagatavota 2 (divu) darba dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas, ar nosacījumu, ka 
ir spēkā esoša KASKO apdrošināšanas polise, kura darbojas attiecīgajā teritorijā; 
2. Komisijas maksa par Pilnvaras sagatavošanu un izsniegšanu tiek piemērota saskaņā ar SIA “Citadele Leasing” vai SIA 
“Citadele Factoring” (atkarībā no tā, kurā sabiedrībā noslēgts līgums ar Klientu) pakalpojumu cenrādi un tās apmaksa ir jāveic 
saskaņā ar izrakstīto rēķinu. 

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, lēmuma pieņemšanas par 
izbraukšanas pilnvaras izsniegšanu, kā arī izbraukšanas pilnvaras sagatavošanas un izsniegšanas 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  Datums Paraksts 

Iesniegums pilnvaras saņemšanai izbraukšanai 
no valsts 
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