Iesniegums par Līzinga līguma Līzinga objekta
pārdošanu Trešajai personai
Datums

Līzinga līguma numurs :

Līzinga dēvējs
Luminor Līzings SIA

Luminor Līzings Latvija SIA

Līzinga ņēmējs
Vārds, uzvārds / Nosaukums

Pers.kods/Reģ.nr.

Adrese
E-pasts

Tālrunis

Marka, modelis

Valsts reģ.nr.

Vārds, uzvārds / Nosaukums

Pers.kods/Reģ.nr.

Līzinga objekts

Pircējs

Adrese
Gala rēķinu lūgums sūtīt uz e-pastu:

Parakstot šo iesniegumu (turpmāk - Iesniegums), Līzinga ņēmējs:
1. apņemas pirms šī iesnieguma minētā Līzinga devēja rēķina izrakstīšanas samaksāt Līzinga devējam saskaņā ar tā izrakstītiem rēķiniem cenrādī noteikto komisijas
maksu par dokumentu noformēšanu no Līzinga līguma izrietošo saistību pirmstermiņa izpildei (dzēšanai), kārtējo Maksājumu grafikā paredzēto maksājumu un visus
citus Līguma maksājumus;
2. apņemas samaksāt visus nodokļus, nodevas un naudas sodus, kas piemēroti attiecībā uz Līzinga objektu pirms tā nodošanas Pircējam;
3. apņemas turpināt pildīt visas no Līzinga līguma izrietošās Līzinga ņēmēja saistības pret Līzinga devēju līdz brīdim, kad Līzinga devējs saņem no Pircēja rēķina apmaksu
pilnā apmērā;
4. ir informēts, ka gala rēķina summā tiks iekļauta komisijas maksa par Līzinga līguma pirmstermiņa pārtraukšanu saskaņā ar cenrādi;
5. ir informēts, ka Līzinga objekta KASKO polise var zaudēt spēku pirms Līzinga objekta pārreģistrācijas CSDD uz 3.personu;
6. ir informēts, ka pēc elektroniskās atzīmes veikšanas CSDD uz 3.personu Līzinga objekta OCTA polise zaudē spēku;
7. ir informēts, ka pēc gala rēķina apmaksas, Līzinga ņēmējam ir jāpaziņo attiecīgajai kredītiestādei par pakalpojuma par elektroniska rēķina regulāru apmaksu (ERRA)
Līzinga līgumam slēgšanu (ja attiecīgs pakalpojums iepriekš saņemts);
8. apliecina, ka visa Iesniegumā norādītā informācija ir precīza un pilnīga;
9. apzinās, ka līzinga pakalpojuma nodrošināšanas ietvaros Luminor Līzings SIA/Luminor Līzings Latvija SIA (turpmāk - Luminor) un tie personas datu apstrādātāji, kas
iesaistīti līzinga pakalpojuma nodrošināšanā, veiks datu apstrādi;
10. apstiprina, ka ir iepazinies ar personas datu apstrādes kārtību un noteikumiem, kas ir norādīti Luminor Privātuma politikā (https://www.luminor.lv/lv/privatumapolitika) un Luminor Personas datu glabāšanas politikā (https://www.luminor.lv/lv/personas-datu-glabasanas-politika), kas pēc pieprasījuma pieejama arī jebkurā
Luminor klientu apkalpošanas vietā;
11. apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādes mērķiem un likumīgajiem pamatiem, personas datu apstrādātājiem un saņēmējiem, kā arī datu subjekta tiesību
īstenošanu un attiecīgajiem terminiem un definīcijām, kas norādīti Luminor Privātuma politikā. Luminor Personas datu glabāšanas politikā ir norādīts laikposms, kurā
personas dati tiks glabāti;
12.apliecina, ka ir informēts, ka līzinga pakalpojuma izpildes ietvaros veiktās personas datu apstrādes pārzinis ir Luminor. Luminor Datu apstrādes speciālists
(dataprotectionLV@ luminorgroup.com) pēc pieprasījuma sniegs papildu informāciju par personas datu apstrādi šī pakalpojuma izpildes ietvaros un palīdzēs īstenot
Līzinga ņēmēja tiesības;
13.apliecina, ka to personu personas dati, kas ir norādīti šajā dokumentā ir iegūti likumīgi un ka Līzinga ņēmējam ir tiesības šos personas datus izpaust Luminor līzinga
pakalpojuma nodrošināšanas nolūkā. Līzinga ņēmējs apstiprina un garantē, ka šādas personas ir informētas par Luminor veiktu personas datu apstrādi un ir
piekritušas vai citādi atļāvušas šādu datu apstrādi. Līzinga ņēmējs apliecina, ka šīs personas ir informētas par Luminor Privātuma politiku.

Vārds, uzvārds

Paraksts
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