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II daļa
VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
1. Termini un definīcijas
Amortizācijas metode – Transportlīdzekļa Ikmēneša Finansējuma
atmaksas maksājumi ir vienādi visā Līguma termiņā.
Anuitātes metode – Transportlīdzekļa Ikmēneša Finansējuma atmaksas
maksājumi un Procentu maksājumu kopsummas ir vienādas visā Līguma
termiņā.
Apdrošinātājs – juridiska persona, kura saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem ir tiesīga apdrošināt Transportlīdzekli.
Apstiprinājuma maksa – apstiprinājuma maksa vismaz 0,01 EUR (nulle
euro un 01 centa) apmērā, ko saskaņā ar Līguma Vispārējiem
noteikumiem Līzinga ņēmējs maksā Līzinga devējam par Līzinga ņēmēja
kā Līzinga devēja klienta identifikāciju un Līguma un/vai Līguma
grozījumu noslēgšanu.
Bullet metode – Transportlīdzekļa Finansējuma atmaksa un Procentu
par Finansējuma lietošanu samaksa tiek veikta vienā maksājumā Līguma
beigu termiņā.
CL – Latvijas Republikas Civillikums.
CSDD – VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, reģistrācijas Nr.
40003345734.
e-CSDD – CSDD uzturētais un vestais transportlīdzekļu un to vadītāju
valsts reģistrs elektroniskajā vidē.
Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija – Eiropas patēriņa kredīta
standartinformācija – saskaņā ar MK noteikumiem apstiprināta
standarta veidlapa svarīgākās informācijas sniegšanai patērētājam
pirms līguma noslēgšanas, dažādu kredītpakalpojumu piedāvājumu
salīdzināšanai.
Finansējums – Transportlīdzekļa pirkuma cenas daļa, ko Līzinga devējs
samaksā Transportlīdzekļa Pārdevējam no saviem līdzekļiem, piešķirot
Līzinga ņēmējam aizņēmumu, un kuru veido starpība starp
Transportlīdzekļa kopējo pirkuma cenu un Pirmo iemaksu.
Gada procentu likme (GPL) - Procentu likme, kas aprēķināta saskaņā ar
spēkā esošiem MK noteikumiem un tiek norādīta Speciālajos
noteikumos. Aprēķinot GPL, tiek pieņemts, ka sākotnēji noteiktā
Procentu likme tiek fiksēta uz visu Līguma termiņu, maksājumi tiek
veikti ik mēnesi saskaņā ar Maksājumu grafiku. Aprēķinā tiek ņemtas
vērā visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma noformēšanu. Aprēķinā nav
iekļautas Transportlīdzekļa apdrošināšanas izmaksas (OCTA un KASKO)
un izmaksas, kas saistītas ar Transportlīdzekļa reģistrāciju CSDD uz
Līzinga devēja vārda, Līgumsodi un Apstiprinājuma maksa par Līguma
izmaiņām kā arī citi Līguma Speciālajos noteikumos norādītie Papildus
maksājumi.
Klientu apkalpošanas centrs – Līzinga ņēmēja struktūrvienība.
Kopējais parāds – neatmaksātās Finansējuma summas, uzkrāto, bet
nesamaksāto Procentu, Likumisko procentu, aprēķinātā Līgumsoda,
nesamaksātās komisijas maksas, nedzēsto Līzinga devēja izdevumu
saistībā ar Līgumu un citu neizpildīto Līzinga ņēmēja saistību, kuriem jau
iestājies izpildes termiņš, kopsumma, kas aprēķināta uz Līguma
pārtraukšanas datumu, vai citu datumu saskaņā ar Līguma
noteikumiem.
Kredītinformācijas birojs – akciju sabiedrība, kura saskaņā ar
Kredītinformācijas biroju likumu veic kredītinformācijas apstrādi un
uzglabāšanu.
Likumiskie procenti – atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem noteikti procenti, kuru apmērs uz Līguma
noslēgšanas dienu ir 6% (seši procenti) gadā no simta un kas tiek
aprēķināti pēc Līguma izbeigšanas.
Līgums – šis Līzinga devēja un Līzinga ņēmēja starpā noslēgtais līgums,
kas sastāv no Speciālajiem un Vispārējiem noteikumiem, ar visiem tā
esošiem kā arī nākamajiem pielikumiem, grozījumiem un
papildinājumiem, kuri ir tā neatņemama sastāvdaļa.
Līguma termiņš – Līguma darbības laiks no Līguma spēkā stāšanās brīža
un līdz Līguma beigu termiņam.
Līguma beigu termiņš – Līguma Speciālajos noteikumos norādītais
Līguma beigu termiņš (pēdējais Līzinga maksājuma datums).

Līgumsods – Vispārējos noteikumos noteiktais līgumsods, kas Līgumā
noteiktajos gadījumos līdz Līguma beigu termiņam tiek aprēķināts par
Līgumā noteikto pienākumu neizpildi vai izpildes kavējumu.
Līzinga maksājums – ikmēneša Finansējuma atmaksas maksājuma un
Procentu maksājuma kopsumma.
Līzinga devējs – SIA “VITA CREDIT”, vienotās reģistrācijas
Nr. 40103463544, juridiskā adrese: Maskavas iela 240 – 3, Rīga, LV1063.
Līzinga pieteikums – atbilstoši Vispārējo noteikumu 3.1 vai 3.2 nodaļai
Mājas lapā, Klientu apkalpošanas centrā vai pie Sadarbības partnera
noformēts Līzinga ņēmēja izteikta griba saņemt no Līzinga devēja
Līzingu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
Līzings – finanšu pakalpojums, kura rezultātā Līzinga devējs nodod
Līzinga ņēmējam tiesības izmantot Transportlīdzekli apmaiņā pret
Līgumā noteiktajiem maksājumiem.
Mājas lapa – Līzinga devēja interneta vietne www.vitacredit.lv.
Maksājumu grafiks – Līzinga maksājumu, kas tiek sagatavots par visu
Finansējuma periodu (līdz Līguma beigu termiņam), pieņemot, ka
Procentu likme par Finansējuma lietošanu, Līguma termiņš un
Finansējuma summa šajā periodā nemainīsies.
Maksājumu kopējā summa – visu maksājumu kopsumma, ko Līzinga
ņēmējam jāsamaksā Līzinga devējam visā Līzinga periodā līdz Līguma
beigu termiņam un kas iekļauj sevī Komisiju, Finansējuma pamatsummu
un Procentu maksājumu kopsummu.
MK noteikumi – spēkā esošie Ministru kabineta 25.10.2016. noteikumi
Nr. 691 “Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”.
Patērētājs — saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu fiziska
persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties
vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās
saimniecisko vai profesionālo darbību.
Pārdevējs – Līzinga ņēmēja izraudzīts Transportlīdzekļa pārdevējs, no
kura Līzinga devējs, pamatojoties uz Pirkuma līgumu, iegādājas savā
īpašumā Līzinga ņēmēja lietošanai Līzinga ņēmēja izraudzītu
Transportlīdzekli.
Pilnvarotais pārstāvis – Līzinga devēja pilnvarota persona, kurai,
pamatojoties uz Līzinga devēja izsniegtu pilnvaru, ir tiesības Līzinga
devēja vārdā noslēgt Līgumu.
Pirkuma līgums – Transportlīdzekļa pirkuma līgums kas tiek noslēgts
starp Līzinga devēju kā Transportlīdzekļa pircēju, Pārdevēju kā
Transportlīdzekļa pārdevēju un Līzinga ņēmēju kā Transportlīdzekļa
turētāju, un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
Pirmā iemaksa – starpība starp Transportlīdzekļa pirkuma cenu un
Finansējuma summu (Līzinga ņēmēja finansējuma daļa no
Transportlīdzekļa pirkuma cenas).
Procenti – maksa par Finansējuma lietošanu, kas tiek aprēķināti no
neatmaksātās Finansējuma summas, saskaņā ar Līgumā noteikto likmi.
Procentu likme – Speciālajos noteikumos norādītā Procentu likme par
Finansējuma lietošanu (aizņēmuma likme) gadā.
PTAC – Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, adrese Brīvības iela 55,
Rīga, LV-1010, Latvija.
PTAL – spēkā esošais Patērētāju tiesību aizsardzības likums.
Regula – Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas
2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu
apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.
Sadarbības partneris – juridiska vai fiziska persona ar kuru Līzinga
devējam ir noslēgts sadarbības līgums par klientu piesaisti.
Puse/Puses – Līzinga devējs un/vai Līzinga ņēmējs.
Saimnieciskās darbības veicējs – fiziska persona, kas veic saimniecisko
darbību un, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ir
reģistrēta VID Nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības
veicējs vai patentmaksas maksātājs vai kas Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos var nereģistrēties VID kā
saimnieciskās darbības veicējs un ir paziņojis VID par saimnieciskās
darbības veikšanu.
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Speciālie noteikumi – šī Līguma I daļa.
Trešā persona – jebkura persona, kura nav Līguma puse.
VID – Valsts ieņēmumu dienests, reģistrācijas Nr. 90000069281.
Vispārējie noteikumi – šī Līguma II daļa, publicēta arī Mājas lapā.
Vita Lombards – Līzinga devēja Vita Lombards filiāles, kuru saraksts ir
atrodams interneta vietnē http://www.vitalombards.lv/lv/kontakti/.
2. Līguma priekšmets
2.1. Saskaņā ar šo Līgumu Līzinga devējs, pamatojoties uz Pirkuma
līgumu, iegādājas no Līzinga ņēmēja norādītā Transportlīdzekļa
pārdevēja savā īpašumā Līzinga ņēmēja lietošanai Līzinga ņēmēja
izraudzītu Transportlīdzekli, piešķirot Līzinga ņēmējam Finansējumu, un
Līzinga ņēmējs, veicot ikmēneša Līzinga maksājumus, atmaksā Līzinga
devējam Finansējuma summu un samaksā Procentus par Finansējuma
lietošanu.
2.2. Līzinga ņēmējs vienlaicīgi ar Līzinga devēja īpašuma tiesību
reģistrāciju uz Transportlīdzekli tiek reģistrēts kā Transportlīdzekļa
turētājs.
2.3. Transportlīdzeklis tiek nodots Līzinga ņēmēja lietošanā un
valdījumā līdz brīdim, kamēr nav iestājies kāds no Līgumā paredzētajiem
gadījumiem.
2.4. Par Finansējuma lietošanu Līzinga ņēmējs maksā Līzinga devējam
Procentus Līgumā noteiktajā apmērā.
2.5. Iestājoties Līguma beigu termiņam un pie nosacījuma, ka Līzinga
ņēmējs ir veicis visus Līzinga maksājumus, vai arī Finansējuma summas
atmaksas un visu no Līguma izrietošo Līzinga ņēmēja saistību izpildes
pirms termiņa gadījumā, Līzinga devējs nodod Transportlīdzekli Līzinga
ņēmēja īpašumā, parakstot attiecīgu nodošanas-pieņemšanas aktu.
Līzinga devēja pienākums par Transportlīdzekļa nodošanu Līzinga
ņēmējam izbeidzas Transportlīdzekļa bojāejas vai zādzības gadījumā.
Pēc Līzinga ņēmēja rakstiska pieprasījuma īpašuma tiesības uz
Transportlīdzekli var tikt nodotas Līzinga ņēmēja norādītajai trešajai
personai. Šajā gadījumā īpašuma tiesību nodošana tiek noformēta ar
divpusēju aktu, kuru paraksta Līzinga devējs un Transportlīdzekļa
ieguvējs. Līzinga devējs neuzņemas atbildību par Līzinga ņēmēja un
Transportlīdzekļa ieguvēja savstarpējo saistību izpildi. Līzinga ņēmējam
ir pienākums apmaksāt visus izdevumus saistībā ar Transportlīdzekļa
reģistrāciju uz trešās personas vārda.
2.6. Līzinga devējam nav pienākuma nodot īpašuma tiesības uz
Transportlīdzekli Līzinga ņēmējam kamēr Līzinga ņēmējs nav nokārtojis
visas saistības pret Līzinga devēju, tajā skaitā sedzis visus Līzinga devēja
izdevumus, samaksājis komisijas maksas un citus līdzīgus maksājumus.
3. Līzinga pieteikums
3.1. Pirms Līzinga pieteikuma iesniegšanas Līzinga ņēmējs var iepazīties
ar Eiropas patēriņa kredīta standartinformāciju.
3.2. Līzinga pieteikuma iesniegšanas laikā un Līguma noslēgšanas laikā
Līzinga ņēmējs vai tā pilnvarotā persona, ja Līgumu Līzinga ņēmēja vārdā
slēdz Līzinga ņēmēja pilnvarotā persona, ir rīcībspējīgs un neatrodas
alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošo vielu
ietekmē.
3.1 Līzinga pieteikuma iesniegšana klātienē
3.3. Lai noslēgtu Līgumu, Līzinga ņēmējs iesniedz Līzinga devējam
Līzinga pieteikumu, aizpildot to Klientu apkalpošanas centrā vai pie
Sadarbības partnera.
3.2 Līzinga pieteikuma iesniegšana attālināti
3.4. Lai noslēgtu Līgumu, Līzinga ņēmējs Mājas lapā aizpilda Līzinga
pieteikumu, norādot tajā visas pieprasītās ziņas. Apstiprinot Mājas lapā
aizpildīto Līzinga pieteikumu, Līzinga ņēmējs to iesniedz Līzinga devējam
un piekrīt Vispārējo noteikumu 16. nodaļā noteiktajai personas datu
apstrādei.
4. Līzinga piešķiršana un Līguma noslēgšana
4.1. Līzinga devējs ir tiesīgs atteikt Līzinga piešķiršanu Līzinga ņēmējam,
par to informējot Līzinga ņēmēju. Līzinga devējam nav pienākums
pamatot savu atteikumu. Ja Līzinga piešķiršanas atteikums pamatots ar
parādnieku datu bāzēs iegūtām ziņām, Līzinga devējs nekavējoties un

bez maksas informē Līzinga ņēmēju par šo faktu un izmantotās datu
bāzes ziņām.
4.2. Līzinga ņēmējam ir tiesības pieteikties Līzingam neierobežotu reižu
skaitu. Līzinga devējam ir tiesības neizskatīt Līzinga pieteikumu un
nepieņemt lēmumu par Līzinga piešķiršanu, ja Līzinga ņēmējs ir pārkāpis
kādu no iepriekš ar Līzinga devēju noslēgto līzinga līgumu noteikumiem.
4.3. Pirms Līguma noslēgšanas Līzinga ņēmējam ir pienākums
pārliecināties par Transportlīdzekļa kvalitāti un atbilstību Līzinga
ņēmēja prasībām un pārbaudīt Transportlīdzekļa tiesisko statusu.
Līzinga devējs neatbild par Transportlīdzekļa kvalitāti un tā atbilstību
Līzinga ņēmēja prasībām.
4.4. Noslēdzot Līgumu, Līzinga ņēmējs apliecina un garantē, ka
Transportlīdzeklim pēc pēdējās CSDD veiktās Transportlīdzekļa
tehniskās apskates vai tehniskā stāvokļa pārbaudes nav radušies nekāda
veida bojājumi un/vai defekti (izņemot Transportlīdzekļa slēptos
defektus), Transportlīdzeklis nav cietis ceļu vai ūdens satiksmes
negadījumā vai, ja bojājumi ir radušies vai Transportlīdzeklis ir cietis
satiksmes negadījumā, Līzinga ņēmējs ir novērsis Transportlīdzekļa
bojājumus un atjaunojis Transportlīdzekli līdz ne sliktākam stāvoklim,
kādā Transportlīdzeklis atradās pēdējās CSDD veiktās Transportlīdzekļa
tehniskās apskates vai tehniskā stāvokļa pārbaudes brīdī, un ar
Transportlīdzekli ir atļauts piedalīties ceļu vai ūdens satiksmē.
4.5. Ja Speciālajos noteikumos tas paredzēts, tad Līzinga ņēmējam ir
pienākums iesniegt Līzinga devējam izziņu par personiskās lietas (sava
īpašuma) pārdošanas apliecinājumu, kas noformēts atbilstoši Mājas
lapā esošajai izziņas formai: (a) nosūtot Līzinga devējam ieskenētu
izziņu uz Līgumā norādīto Līzinga devēja e-pasta adresi vai (b) iesniedzot
Klientu apkalpošanas centrā vai Sadarbības partnerim šīs izziņas
oriģinālu.
4.6. Līzinga ņēmējs apņemas Līguma noslēgšanas dienā samaksāt
Līzinga devējam vienreizēju Komisiju par Finansējuma piešķiršanu un
dokumentu noformēšanu, ieskaitot to Līzinga devēja norēķinu kontā. Ja
šajā termiņā Līzinga ņēmējs nav samaksājis Līzinga devējam Komisiju
par Finansējuma piešķiršanu un dokumentu noformēšanu, Līzinga
devējs ir tiesīgs, rakstveidā informējot par to Līzinga ņēmēju, vienpusēji
atkāpties no Līguma vai Līzinga ņēmējam ir tiesības pievienot Komisiju
par Finansējuma piešķiršanu un dokumentu noformēšanu
neatmaksātai Finansējuma summai, ko Līzinga ņēmējs samaksā Līzinga
devējam saskaņā ar Maksājumu grafiku vai nu kopā ar pirmo Līzinga
maksājumu, vai sadalot vienādos maksājumos, kas tiek pieskaitīti
katram Līzinga maksājumam.
4.7. Ne vēlāk kā Līguma un Pirkuma līguma noslēgšanas dienā Līzinga
ņēmējs samaksā Pirmo iemaksu Pirkuma līguma noteiktajā kārtībā.
4.1 Līzinga piešķiršana un Līguma noslēgšana klātienē
4.8. Nekavējoties pēc tam, kad Līzinga devējs ir saņēmis un izvērtējis
Līzinga pieteikumu un iepazinies ar Transportlīdzekļa vērtību, Līzinga
devējs pieņem lēmumu par Līzinga piešķiršanu un informē par to Līzinga
ņēmēju.
4.9. Līguma noteikumi tiek izskaidroti Līzinga ņēmējam un Līgums tiek
noslēgts uz vietas Klientu apkalpošanas centrā vai pie Sadarbības
partnera. Līzinga pieteikuma iesniegšana un Līguma noteikumu
izskaidrošana Līzinga ņēmējam nenozīmē Līguma noslēgšanu. Līgums
uzskatāms par noslēgtu, kad to ir parakstījušas abas Puses.
5. Transportlīdzekļa pieņemšanas un nodošana
5.1. Līzinga ņēmējs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma
spēkā stāšanās CSDD vai e-CSDD noņem Transportlīdzekli no uzskaites
atsavināšanai Latvijā un paziņo par to Līzinga devējam. Nekavējoties pēc
tam, kad Transportlīdzeklis ir noņemts no uzskaites atsavināšanai
Latvijā, Līzinga devējs e-CSDD izdara atzīmi par Transportlīdzekļa
pieņemšanu īpašumā un paziņo par to Līzinga ņēmējam.
5.2. Nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam,
kad Līzinga devējs ir paziņojis Līzinga ņēmējam par Līguma Vispārējo
noteikumu 5.1. punktā minētās atzīmes izdarīšanu, Līzinga ņēmējs
CSDD vai e-CSDD paziņo par Transportlīdzekļa nodošanu Līzinga
devējam, apstiprinot Līzinga devēja izdarīto atzīmi. Ja Līzinga ņēmējs
neapstiprina Līzinga devēja izdarīto atzīmi šī punkta norādītajā termiņā,
tad Transportlīdzekļa pārreģistrācijas process uz Līzinga devēju tiek
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pārtraukts un Līzinga devēja atzīme e-CSDD tiek dzēsta automātiski.
Šajā gadījumā Līzinga devējam ir tiesības vai nu izdarīt jaunu atzīmi par
Transportlīdzekļa pieņemšanu īpašumā, vai vienpusēji atkāpties no
Līguma Vispārējo noteikumu 12.2. punkta noteiktajā kārtībā.
5.3. Līzinga devējs e-CSDD izdara pilnvarojuma atzīmi Līzinga devēja
vārdā veikt visas darbības, kas nepieciešamas Līzinga devēja kā
Transportlīdzekļa īpašnieka un Līzinga ņēmēja kā Transportlīdzekļa
turētāja reģistrācijai CSDD.
5.4. Līzinga ņēmējam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas,
kad Līzinga ņēmējs ir apstiprinājis Līzinga devēja atzīmi par
Transportlīdzekļa pieņemšanu īpašumā, jāpiereģistrē Transportlīdzeklis
CSDD uz Līzinga devēja vārda, kā Transportlīdzekļa turētāju norādot
Līzinga ņēmēju, un, ja tas ir paredzēts Līguma Speciālajos noteikumos,
jāiesniedz Līzinga devējam Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības
kopija, uzrādot oriģinālu. Par šajā punktā minēto saistību izpildes
kavējumu Līzinga ņēmējs maksā Līzinga devējam līgumsodu 0,5% (nulle,
komats, pieci procentu) apmērā no atlikušā Finansējuma summas par
katru saistību izpildes kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit
procenti) no atlikušā Finansējuma summas. Papildus minētajam, līdz
šajā punktā minēto saistību pilnīgai izpildei Līzinga ņēmējam ir aizliegts
ar Transportlīdzekli piedalīties ceļu satiksmē, kā arī Līzinga devējam ir
tiesības noņemt Transportlīdzekli no uzskaites CSDD.
5.5. Līzinga devējs iegūst īpašuma tiesības uz Transportlīdzekli un
Līzinga devējs nodod, bet Līzinga ņēmējs pieņem un iegūst uz Līguma
noteikumiem faktiskajā valdījumā un lietošanā Transportlīdzekli brīdī,
kad Līzinga ņēmējs saskaņā ar Līguma Vispārējo noteikumu 5.2. punktu
ir apstiprinājis Līzinga devēja izdarīto atzīmi par Transportlīdzekļa
pieņemšanu īpašumā. Atsevišķs akts par Transportlīdzekļa nodošanu
Līzinga ņēmējam nav nepieciešams.
5.6. Līzinga ņēmējs uzņemas visus riskus, kas saistīti ar Transportlīdzekļa
reģistrāciju uz Līzinga devēja vārda.
5.7. Visus izdevumus saistībā ar Līzinga devēja īpašuma tiesību un
Līzinga ņēmēja turējuma tiesību uz Transportlīdzekli reģistrāciju sedz
Līzinga ņēmējs.
5.8. Pēc Līzinga devēja īpašuma tiesību uz Transportlīdzekli reģistrācijas
un, kad Līzinga ņēmējs ir reģistrēts kā Transportlīdzekļa turētājs, visus
riskus saistībā ar Transportlīdzekli, t.sk., bet neaprobežojoties ar
Transportlīdzekļa bojāšanās, bojāejas un zādzības risku uzņemas Līzinga
ņēmējs, tajā skaitā Līzinga ņēmējs atbild par zaudējumiem, kuri šā
Līguma darbības laikā var rasties trešo personu vainas dēļ, vai kuri ir
radušies trešajām personām, kā arī uzņemas nejaušības un vieglas
neuzmanības risku.
6. Finansējuma izsniegšana
6.1. Līzinga devējs apņemas Pirkuma līguma noteiktajā kārtībā un
apmērā pārskaitīt Transportlīdzekļa Pārdevējam Finansējuma summu
Transportlīdzekļa pirkuma cenas samaksai 3 (trīs) darba dienu laikā, ja
tiek izpildīti visi zemāk minētie noteikumi:
6.1.1. ir noslēgts Transportlīdzekļa Pirkuma līgums;
6.1.2. Līzinga ņēmējs ir reģistrējis Transportlīdzekli CSDD uz Līzinga
devēja vārda, kā Transportlīdzekļa turētāju norādot Līzinga ņēmēju, un,
ja tas ir paredzēts Speciālajos noteikumos, iesniedzis Līzinga devējam
CSDD izdotu Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju, kurā
noteikts, ka Līzinga devējs ir reģistrēts kā Transportlīdzekļa īpašnieks un
Līzinga ņēmējs kā – turētājs, uzrādot Līzinga devējam oriģinālu;
6.1.3. Līzinga ņēmējs ir iesniedzis Līzinga devējam vienu
Transportlīdzekļa rezerves atslēgas komplektu, ja tas ir paredzēts
Speciālajos noteikumos;
6.1.4. Transportlīdzeklim ir OCTA, izņemot, ja Speciālajos noteikumos
norādīts, ka OCTA apdrošināšana tiek segta no Finansējuma summas;
6.1.5. ja Transportlīdzeklim saskaņā ar Līguma noteikumiem ir
jānodrošina KASKO apdrošināšanas polise, Līzinga ņēmējs ir iesniedzis
Līzinga devējam tā pieprasītos dokumentus, kas apliecina, ka
Transportlīdzeklis ir apdrošināts KASKO saskaņā ar Līguma
noteikumiem, izņemot, ja Speciālajos noteikumos norādīts, ka KASKO
apdrošināšana tiek segta no Finansējuma summas;
6.1.6. ir parakstīts un stājies spēkā nodrošinājuma līgums, ja tāds
paredzēts Speciālajos noteikumos;

6.1.7. ir izpildīti citi Speciālajos noteikumos ietvertie priekšnoteikumi
Finansējuma izsniegšanai.
6.2. Ja Speciālajos noteikumos norādīts, ka Transportlīdzekļa OCTA
un/vai KASKO apdrošināšana tiek segta no Finansējuma, tad
Finansējums tiek izsniegts pa daļām Speciālajos noteikumos norādītajā
kārtībā un apmēros, daļu pārskaitot Apdrošinātājam kā OCTA
apdrošināšanas prēmiju un/vai KASKO apdrošināšanas prēmiju, bet daļu
saskaņā ar Līguma Vispārējo noteikumu 6.1. punktu pēc tam, kad
izpildīti visi Vispārējo noteikumu 6.1. punktā minētie noteikumi.
6.3. Ar Vispārējo noteikumu 6.1. un/vai 6.2. punktā noteikto
maksājumu veikšanas brīdi uzskatāms, ka Finansējums (tā attiecīgā
daļa) ir izsniegta atbilstoši Līguma noteikumiem.
6.4. Ja Līzinga ņēmējs 5 (piecu) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas nav
reģistrējis Līzinga devēja īpašuma tiesības uz Transportlīdzekli vai uz
Finansējuma izsniegšanas brīdi Transportlīdzeklis ir apgrūtināts ar trešo
personu lietu tiesībām, aizliegumiem, ierobežojumiem vai prasījumiem,
kas varētu apgrūtināt Līzinga devēja tiesību izlietošanu, Līzinga devējam
ir tiesības neizsniegt Finansējumu vai tā daļu. Šajā gadījumā uzskatāms,
ka Līgums ir izbeigts un Līzinga ņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no
Līguma izbeigšanas atmaksā no Līzinga devēja saņemto Finansējumu (tā
daļu), ja tāds ir ticis izsniegts un pārreģistrē Transportlīdzekli CSDD uz
Transportlīdzekļa Pārdevēja vai sava vārda. Ja Līzinga ņēmējs minētā
termiņa ietvaros nepārreģistrē Transportlīdzekli CSDD uz
Transportlīdzekļa Pārdevēja vai sava vārda, tad Līzinga devējam ir
tiesības noņemt Transportlīdzekli no uzskaites CSDD.
6.5. Līguma izbeigšanas gadījumā Apstiprinājuma maksa netiek
atgriezta Līzinga ņēmējam.
7. Transportlīdzekļa apdrošināšana
7.1. Visu Līguma darbības laiku Līzinga ņēmējs apņemas apdrošināt
Transportlīdzekļa vadītāja obligāto civiltiesisko atbildību (OCTA) un, ja šī
Līguma noteikumi to paredz, apdrošināt Transportlīdzekli, saskaņojot ar
Līzinga devēju Apdrošinātāju, pret bojājumiem (KASKO), pilnīga zuduma
gadījumiem, zādzības un laupīšanas riskiem saskaņā ar Apdrošinātāja
noteikumiem, ievērojot, ka apdrošināšanas summa nav mazāka kā
neatmaksātā Finansējuma summa. Kā apdrošināšanas atlīdzības
saņēmējs ir jānorāda Līzinga devējs. Līzinga ņēmēja pienākums ir
nekavējoties iesniegt Līzinga devējam šādu faktu, t. sk., apdrošināšanas
prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu kopijas.
7.2. Līzinga ņēmējs apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu
laikā, pēc Līzinga devēja pieprasījuma iesniegt Līzinga devējam derīgu
OCTA un/vai KASKO polisi.
7.3. Ja Līzinga ņēmējs neizpilda savas saistības par Transportlīdzekļa
apdrošināšanu, Līzinga devējam ir tiesības apdrošināt Transportlīdzekli
un izrakstīt attiecīgu rēķinu Līzinga ņēmējam un/vai ir tiesības pieprasīt
līgumsoda samaksu un/vai rīkoties saskaņā ar šī Līguma Vispārējo
noteikumu 8.14. punkta noteikumiem, un/vai vienpusēji pirms termiņa
atkāpties no Līguma saskaņā ar Vispārējo noteikumu 12.2. punktu.
7.4. Līzinga ņēmējs, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apņemas
nekavējoties informēt Līzinga devēju un Apdrošinātāju, 12 (divpadsmit)
stundu laikā pēc negadījuma iesniedzot Līzinga devējam un
apdrošināšanas kompānijai negadījumu apstiprinošus dokumentus.
7.5. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, Līzinga ņēmējs pilnvaro
Līzinga devēju saņemt apdrošināšanas atlīdzību un izlietot to sekojošā
kārtībā:
7.5.1.
apdrošināšanas
atlīdzība
pirmkārt
tiek
izmantota
Transportlīdzekļa iepriekšējā stāvokļa atjaunošanai (remontam);
7.5.2. ja Transportlīdzekļa iepriekšējais stāvoklis objektīvu iemeslu dēļ
nevar tikt atjaunots, vai Transportlīdzekļa bojāejas vai zādzības
gadījumā Līzinga devējs un Līzinga ņēmējs cenšas vienoties par abpusēji
pieņemamu saņemtās apdrošināšanas atlīdzības izlietošanas kārtību. Ja
Līzinga devējs un Līzinga ņēmējs nespēj vienoties par saņemtās
apdrošināšanas atlīdzības izlietošanas kārtību ilgāk kā 10 (desmit) darba
dienas skaitot no dienas kad Līzinga devējs ir izsniedzis attiecīgu
paziņojumu Līzinga ņēmējam vienā vai vairākos no Līguma Vispārējo
noteikumu 18.5. punkta norādītajos veidos, vai Līzinga ņēmējs ignorē
Līzinga devēja centienus sazināties ar Līzinga ņēmēju, tad Līzinga
devējam ir tiesības novirzīt saņemto apdrošināšanas atlīdzību pilnā

II daļa Vispārējie noteikumi 3. lapa no 8

Līguma Vispārējie noteikumi Nr. FLL 1.1 (24.05.2018.)
apmērā Līzinga ņēmēja no Līguma izrietošo saistību izpildei (kā esošo,
tā arī nākamo).
7.6. Līzinga ņēmējs nepieciešamības gadījumā pārstāv Līzinga devēju
strīdos ar Apdrošinātāju par jautājumiem saistībā ar Transportlīdzekli,
kas saistīti ar apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai apmēru. Strīdi par
apdrošināšanas atlīdzības neizmaksāšanu vai apdrošināšanas atlīdzības
apmēru neatbrīvo Līzinga ņēmēju no Līguma izrietošo saistību izpildes.
8. Pušu tiesības un pienākumi
8.1. Līzinga ņēmējs apņemas lietot Transportlīdzekli saudzīgi un pēc
iespējas uzmanīgi, kā krietns un rūpīgs saimnieks. Līzinga ņēmējs
apņemas ievērot visas instrukcijas, ekspluatācijas noteikumus un
prasības attiecībā uz Transportlīdzekļa lietošanu, tajā skaitā savlaicīgi
veikt Transportlīdzekļa kārtējo remontu un tehnisko apkopi, kā arī
normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā veikt
Transportlīdzekļa tehnisko apskati.
8.2. Līzinga ņēmējam ir pienākums risināt ar Transportlīdzekli saistītus
strīdus, novērst visas Transportlīdzeklim konstatētās nepilnības un
trūkumus, kā arī vērsties pret Trešajām personām, ja tās kaut kādā veidā
radījušas zaudējumus Līzinga devējam, bojājot Transportlīdzekli vai
prettiesiski to lietojot. Minēto pienākumu izpildei Līzinga devējs izsniedz
Līzinga ņēmējam pilnvaru saskaņā ar Vispārējo noteikumu 13.1. punktu.
8.3. Līzinga ņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem veikt
pasākumus Transportlīdzekļa nepārtrauktai uzturēšanai labā tehniskā
kārtībā, tajā skaitā garantijas un/vai Transportlīdzekļa tehniskajā
dokumentācijā noteiktajā kārtībā un termiņā veikt tehniskās un
garantijas apkopes un remontu, kā arī savlaicīgi iziet Transportlīdzekļa
valsts tehnisko apskati. Līzinga ņēmējs apmaksā arī citus izdevumus, kas
saistīti ar Transportlīdzekļa lietošanu, tajā skaitā, bet neaprobežojoties
ar apdrošināšanu, komplektēšanu.
8.4. Šā Līguma darbības laikā Līzinga ņēmējs nav tiesīgs atsavināt, ieķīlāt
vai citādi apgrūtināt Transportlīdzekli, tā daļu vai atliekas, kā arī
izmantot to kā maksājuma līdzekli.
8.5. Šā Līguma darbības laikā bez Līzinga devēja iepriekšējās rakstiskas
piekrišanas Līzinga ņēmējs nedrīkst:
8.5.1. izdarīt izmaiņas Transportlīdzekļa tehniskajā komplektācijā un
veikt uzlabojumus, kas ir pretrunā ar Transportlīdzekļa tehniskajā
dokumentācijā vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām vai kurus nav iespējams noņemt bez Transportlīdzekļa
bojāšanas, un apņemas neļaut to darīt Trešajām personām (jebkuri
uzlabojumi (aprīkojums un detaļas), kas izdarīti Transportlīdzeklim un
kurus nav iespējams noņemt bez Transportlīdzekļa bojāšanas,
Transportlīdzekļa pārņemšanas gadījumā ir Līzinga devēja īpašums);
8.5.2. nodot Transportlīdzekli lietošanā trešajām personām, izņemot
Līzinga ņēmēja pilngadīgos ģimenes locekļus, kuriem ir atbilstošas
kategorijas autovadītāja apliecība. Iepriekš minētie ģimenes locekļi šī
Līguma ietvaros netiek uzskatīti par trešajām personām. Nododot
Transportlīdzekli lietošanā šajā punktā minētajām personām, Līzinga
ņēmējs ir atbildīgs, ka minētās personas ievēro Latvijas Republikas
normatīvajos aktos transportlīdzekļa vadītājam, lietotājam, turētājam
vai īpašniekam noteiktos pienākumus, kā arī Līzinga ņēmējs paliek
pilnībā atbildīgs pret Līzinga devēju par Līguma noteikumu izpildi;
8.5.3. izbraukt ārpus Latvijas Republikas robežām;
8.5.4. jebkādā veidā atsavināt Transportlīdzekli, tā daļu vai tā atliekas.
8.6. Līzinga ņēmēja pienākums ir apmaksāt visus Speciālajos
noteikumos norādītos Papildus maksājumus un citus ar
Transportlīdzekļa reģistrāciju un tehnisko apskati CSDD saistītos
izdevumus, tajā skaitā apdrošināšanas izdevumus, kā arī Latvijas
Republikas normatīvajos aktos paredzētos nodokļus un nodevas. Līzinga
ņēmējam ir pienākums normatīvajos aktos noteiktā termiņa ietvaros
apmaksāt piespriestos administratīvos sodus vai citus naudas sodus un
citus maksājumus, kas attiecas uz Transportlīdzekli vai kurus ir
pienākums veikt Transportlīdzekļa vadītājam, lietotājam, turētājam vai
īpašniekam.
8.7. Līzinga ņēmējam ir pienākums Līguma darbības laikā glabāt
Transportlīdzekļa tehnisko, garantijas un ar Transportlīdzekļa lietošanu
saistīto dokumentāciju. Dokumentu nozaudēšanas gadījumā Līzinga

ņēmējam ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai dokumentus atjaunotu,
vai jāsaņem attiecīgais dublikāts.
8.8. Līzinga ņēmējs apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu
laikā, pēc Līzinga devēja pieprasījuma uzrādīt Transportlīdzekli un, ja
Līzinga devējs to uzskata par nepieciešamu, ļaut pārbaudīt
Transportlīdzekļa stāvokli, un/vai sniegt Līzinga devējam informāciju par
Transportlīdzekļa stāvokli un izmantošanu veidā kādā to pieprasa
Līzinga devējs.
8.9. Līzinga ņēmējam ir pienākums segt visus izdevumus un
zaudējumus, kā arī samaksāt uzliktos sodus un līgumsodus, kas sakarā
ar Līgumu vai Transportlīdzekli un Līzinga ņēmēja darbības vai
bezdarbības rezultātā radušies trešajām personām vai Līzinga devējam.
8.10. Transportlīdzekļa lietošanas daļējs vai pilnīgs ierobežojums sakarā
ar Transportlīdzekļa bojājumu, zudumu vai pilnīgu bojāeju, ar
Transportlīdzekli saistīti strīdi, kā arī strīdi ar Apdrošinātāju neatbrīvo
Līzinga ņēmēju no pienākuma pildīt ar Līgumu pielīgtās saistības.
8.11. Līzinga ņēmējam ir pienākums nodot Transportlīdzekli ar ražotāja
komplektāciju (tajā skaitā, Transportlīdzekļa atslēgas) Līgumā
noteiktajos gadījumos Līzinga devējam nekavējoties pēc tā pirmā
pieprasījuma. Par Transportlīdzekļa nodošanas pilnā ražotāja
komplektācijā kavējumu Līzinga ņēmējs maksā Līzinga devējam
Līgumsodu 0,2% (nulle, komats, divi procenti) apmērā no atlikušās
neatmaksātās Finansējuma summas par katru Transportlīdzekļa
nodošanas pilnā ražotāja komplektācijā kavējuma dienu, bet ne vairāk
kā 10% (desmit procenti) no atlikušās neatmaksātās Finansējuma
summas. Nodotajam Transportlīdzeklim jābūt ar ražotāja
komplektāciju, tam nedrīkst būt tādi trūkumi vai defekti, kas nav saistīti
ar Transportlīdzekļa parasto nolietojumu Līguma darbības laikā, pretējā
gadījumā Līzinga ņēmējam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc
Līzinga devēja pieprasījuma segt remontdarbu un materiālu izdevumus,
kas nepieciešami Transportlīdzekļa stāvokļa atjaunošanai tādā stāvoklī,
kādā tas atradās Līguma noslēgšanas dienā. Līzinga ņēmēja pienākums,
Līgumā noteiktajos gadījumos, ir atgriezt arī bojātu Transportlīdzekli vai,
Transportlīdzekļa bojāejas gadījumā, tā atliekas.
8.12. Ja Līzinga devējs ir veicis maksājumu vai maksājumus par
Transportlīdzekļa apdrošināšanu, vai ir sedzis Līguma Vispārējo
noteikumu 5.7. punktā minētos izdevumus, kā arī visos citos gadījumos,
kad Līzinga devējam ir radušies izdevumi saistībā ar Transportlīdzekli,
tajā skaitā saistībā ar Transportlīdzekļa izņemšanu no Līzinga ņēmēja
valdījuma, Līzinga ņēmējam tiek nosūtīts rēķins veiktā maksājuma
apmērā samaksai. Šādā gadījumā Līzinga devējs ir tiesīgs aprēķināt
procentus no attiecīgajā rēķinā norādītās summas, kas atbilst 36%
(trīsdesmit sešiem procentiem) gadā par katru kavējuma kalendāro
dienu, sākot no dienas, kad Līzinga devējs ir veicis maksājumu saistībā
ar Transportlīdzekli līdz dienai, kad Līzinga ņēmējs ir to atmaksājis
Līzinga devējam pilnā apmērā, nepieciešamības gadījumā par to
izsniedzot atsevišķu rēķinu Līzinga ņēmējam samaksai.
8.13. Līzinga ņēmēja valdījuma tiesības uz Transportlīdzekli izbeidzas, ja
Līzinga devējs saskaņā ar Līguma noteikumiem ir pieprasījis
Finansējuma pirmstermiņa atmaksu un Līzinga ņēmējs nav izpildījis
visas no Līgumā izrietošās saistības Līzinga devēja noteiktajā termiņā
vai, iestājoties Līguma beigu termiņam, Līzinga ņēmējs nav atmaksājis
Finansējumu pilnā apmērā un nav nokārtojis citas no Līguma izrietošās
saistības.
8.14. Līzinga devējs ir tiesīgs pārtraukt Līzinga ņēmēja valdījuma tiesības
uz Transportlīdzekli arī sekojošos gadījumos:
8.14.1. Līzinga ņēmējs neveic vai neveic pilnā apmērā maksājumus
saskaņā ar Maksājumu grafiku, kavējot apmaksas termiņu ilgāk kā 10
(desmit) kalendārās dienas un izvairās no saistību pildīšanas, tai skaitā,
no kontakta ar Līzinga devēju (piemēram, neatbild uz Līzinga devēja
telefona zvaniem un/vai e-pasta vēstulēm);
8.14.2. Līzinga ņēmējs nepilda Līguma Vispārējos noteikumus, tajā
skaitā, bet neaprobežojoties ar noteikumiem par Transportlīdzekļa
apdrošināšanu, tehniskās apskates veikšanu Transportlīdzeklim, un/vai
nesedz Līzinga devēja izdevumus saistībā ar Transportlīdzekļa
apdrošināšanu Līgumā noteiktajā kārtībā.
8.15. Līguma Vispārējo noteikumu 8.13. un 8.14. punkta noteiktajā
gadījumā (izņemot gadījumu, kad Finansējuma pirmstermiņa atmaksas
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pieprasīšanas dienā Transportlīdzeklis jau atrodas Līzinga devēja
valdījumā) Līzinga ņēmēja pienākums ir nogādāt Transportlīdzekli
Līzinga devēja norādītajā vietā un norādītajā laikā. Šī noteikuma
neizpildes gadījumā Līzinga devējs ir tiesīgs bez papildus brīdinājumiem
pārņemt Transportlīdzekli savā valdījumā, turējumā un lietojumā.
Pārņemot Transportlīdzekli savā valdījumā, Līzinga devējs ir tiesīgs veikt
jebkuras likumīgas darbības, lai izņemtu Transportlīdzekli no Līzinga
ņēmēja valdījuma, tajā skaitā vērsties ar iesniegumu tiesību aizsardzības
iestādēs, un šajā sakarā Līzinga ņēmējs ar šo Līgumu piešķir tiesības
Līzinga devējam iekļūt Līzinga ņēmēja telpās, kur atrodas
Transportlīdzeklis. Līzinga ņēmējam ir pienākums apmaksāt visus
Līzinga devēja izdevumus, kas saistīti ar Transportlīdzekļa pārņemšanu,
tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar Transportlīdzekļa transportēšanas
izdevumiem.
8.16. Līguma Vispārējo noteikumu 8.14. punktā minētajā gadījumā
Līzinga devējs atjauno Līzinga ņēmēja valdījumu uz Transportlīdzekli pēc
tam, kad Līzinga ņēmējs pienācīgā kārtā ir novērsis konstatētos Līguma
pārkāpumus, tai skaitā, veicis parādu samaksu, ja vien Puses nav
vienojušās savādāk. Līzinga devējs nav atbildīgs par jebkādiem Līzinga
ņēmēja zaudējumiem un/vai izdevumiem, kas tam varētu rasties sakarā
ar Transportlīdzekļa lietošanas ierobežojumiem. Līzinga ņēmējam ir
pienākums apmaksāt visus Līzinga devēja izdevumus, kas var rasties
saistībā ar Transportlīdzekļa izņemšanu no Līzinga ņēmēja valdījuma un
atrašanos Līzinga devēja glabāšanā, tajā skaitā saistībā ar
Transportlīdzekļa apdrošināšanu.
8.17. Ja Līzinga ņēmējs atbilstoši šī Līguma Vispārējo noteikumu
8.16. punktā minētajam nav novērsis konstatētos Līguma pārkāpumus,
tai skaitā, nav veicis parādu samaksu, tad Līzinga devējs ir tiesīgs paturēt
Transportlīdzekli savā valdījumā un pieprasīt Finansējuma pirmstermiņa
atmaksu. Ja Līzinga ņēmējs neizpilda no Līguma izrietošās saistības
Līzinga devēja noteiktajā termiņā, Līzinga ņēmēja valdījuma tiesības
izbeidzas.
8.18. Līguma pirmstermiņa pārtraukšanas gadījumā vai gadījumā, ja
iestājoties Līguma beigu termiņam, Līzinga ņēmējs nav pilnībā izpildījis
savas saistības pret Līzinga devēju, Līzinga devējam ir tiesības pārdot
Transportlīdzekli trešajai personai, nesaskaņojot to ar Līzinga ņēmēju.
8.19. Ja Transportlīdzekļa pārdošanā saņemtā ienākumu summa ir
mazāka par visu Līzinga ņēmēja no Līguma izrietošo saistību apmēru,
ieskaitot Līzinga devēja izdevumus Transportlīdzekļa pārdošanai
(Kopējo parāda summu), Līzinga ņēmējs apņemas pēc Līzinga devēja
pieprasījuma un Līzinga devēja noteiktajā termiņa samaksāt radušos
starpību Līzinga devējam.
8.20. Līzinga ņēmēja pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs)
dienu laikā rakstiski informēt Līzinga devēju, ja:
8.20.1. Transportlīdzeklis pazūd, tiek bojāts, iet bojā, tiek konfiscēts vai
kļūst zināms par šādu apstākļu iestāšanās iespējamību;
8.20.2. mainās Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs;
8.20.3. tiek nozaudēta Transportlīdzekļa tehniskā un/vai cita
dokumentācija;
8.20.4. Transportlīdzeklim ir reģistrēta aizlieguma atzīme;
8.20.5. ir uzsākts un/vai pasludināts Līzinga ņēmēja maksātnespējas
process.
8.21. Līzinga ņēmējam ir pienākums veikt Transportlīdzekļa tehnisko
apskati ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pēc Transportlīdzekļa pirmreizējās
reģistrācijas un turpmāk ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā. Ja
pamatpārbaudē Transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un tā aprīkojums
novērtēts ar "2", tad Līzinga ņēmējam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu
laikā pēc pamatpārbaudes ir jānovērš visi defekti, kas pamātpārbaudē
tika novērtēti ar "2", par saviem līdzekļiem un atkārtoti jāveic
pamatpārbaude. Ja Līzinga ņēmējs 5 (piecu) dienu laikā pēc
Transportlīdzekļa pirmreizējās reģistrācijas nav veicis Transportlīdzekļa
tehniskās apskates pamatpārbaudi vai 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc
Transportlīdzekļa tehniskās apskates pamatpārbaudes nav novērsis
defektus, kas Transportlīdzekļa tehniskās apskates pamātpārbaudē tika
novērtēti ar "2", un nav veicis atkārtotu Transportlīdzekļa tehniskās
apskates pamatpārbaudi līdz ieguvis atļauju piedalīties ceļu satiksmē,
tad Līzinga devējs ir tiesīgs, rakstiski informējot, vienpusēji atkāpties no
Līguma, ievērojot pārējos Līguma punktus.

8.22. Līzinga ņēmējs ir atbildīgs par patiesu ziņu sniegšanu Līzinga
devējam saistībā ar šo Līgumu un tā izpildi. Līzinga ņēmējam ir
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā jāpaziņo
Līzinga devējam par sava vārda, uzvārda, personas apliecinoša
dokumenta, deklarētās/faktiskās dzīvesvietas adreses, elektroniskā
pasta adreses un telefona numura izmaiņām.
8.23. Pēc Līguma Vispārējo noteikumu 2.5. punktā minētā akta
parakstīšanas Līzinga ņēmējam vai Transportlīdzekļa ieguvējam ir
pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā reģistrēt CSDD savas
īpašumtiesības uz Transportlīdzekli.
8.24. Līzinga ņēmējs apņemas pilnībā atmaksāt Līzinga devējam
Finansējuma summu līdz Līguma beigu termiņam.
8.25. Par visām darbībām, tai skaitā, izmaiņām, kas veiktas saistībā ar
Līgumu, Līzinga ņēmējs maksā Līzinga devējam komisijas maksu saskaņā
ar spēkā esošo Līzinga devēja pakalpojumu cenrādi.
8.26. Puses vienojas, ka Līzinga devējs visus rēķinus Līguma ietvaros
sagatavo un izraksta elektroniski. Līzinga ņēmējs piekrīt, ka Līzinga
devēja elektroniski izrakstītie rēķini tiek uzskatīti par derīgiem bez
paraksta un zīmoga. Līzinga devējs elektroniski sagatavojot rēķinu
iekļauj tajā visu nepieciešamo informāciju atbilstoši Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām. Rēķinu apmaksa veicama rēķina norādītajā
kārtībā un termiņos.
8.27. Līzinga ņēmējam ir tiesības jebkurā brīdī Līguma darbības laikā pēc
pieprasījuma un bez maksas saņemt izrakstu ar Finansējuma atmaksas
tabulu papīra formātā.
9. Atteikuma tiesības
9.1. Līzinga ņēmējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā drīkst izmantot
atteikuma tiesības un atkāpties no Līguma, nesniedzot nekādu
pamatojumu. Atteikuma termiņu skaita no Līguma parakstīšanas dienas
vai no dienas, kad patērētājs saņem normatīvajos aktos par patērētāja
kreditēšanas līgumu noteikto informāciju, Līguma noteikumus un
nosacījumus, ja tie saņemti pēc Līguma noslēgšanas dienas. Par
atteikuma tiesību izmantošanu Līzinga ņēmējs paziņo Līzinga devējam
rakstveidā, nosūtot paziņojumu uz Līgumā norādīto Līzinga devēja
adresi vai iesniedzot paziņojumu personīgi. Termiņš ir ievērots, ja
Līzinga ņēmējs paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta
vai iesniedz Līzinga devējam pirms šajā Līguma punktā norādītā termiņa
beigām.
9.2. Līzinga ņēmējam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30
(trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad nosūtīts paziņojums par
atteikuma tiesību izmantošanu, atmaksāt Līzinga devējam saņemto
Finansējumu un par Finansējuma izmantošanu no Finansējuma
saņemšanas dienas līdz dienai, kad tas atmaksāts, uzkrātos Procentus.
9.3. Līzinga devējam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30
(trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad nosūtīts paziņojums par
atteikuma tiesību izmantošanu, atmaksāt Līzinga ņēmējam saņemto
Komisijas summu.
9.4. Realizējot atteikuma tiesības, Līzinga ņēmējs patstāvīgi kārto visas
formalitātes, kas ir saistītas ar Transportlīdzekļa lietošanu saistīto
apdrošināšanas līgumu laušanu.
9.5. Lai atkāptos no šī Līguma saskaņā ar PTAL 31. panta pirmās daļas
noteikumiem, Līzinga ņēmējs rakstveidā paziņo Līzinga devējam par to,
ka viņš izmanto tiesības atteikties no līguma par Transportlīdzekļa
iegādi, un par Transportlīdzekļa atdošanu vai nosūtīšanu Pārdevējam,
izpildot PTAL 12. panta piektajā daļā noteikto pienākumu, un pievieno
paziņojumam pierādījumus par Transportlīdzekļa atdošanu vai
nosūtīšanu.
9.6. Šis Līgums tiek izbeigts dienā, kad Līzinga devējs saņēmis šī Līguma
Vispārējo noteikumu 9.5. punktā minēto Līzinga ņēmēja paziņojumu un
pierādījumus par Transportlīdzekļa atdošanu vai nosūtīšanu. Izbeidzot
šo Līgumu, Līzinga devējs un Līzinga ņēmējs nekavējoties, bet ne vēlāk
kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no šī Līguma izbeigšanas dienas,
atmaksā saskaņā ar šo Līgumu saņemtās naudas summas. Līzinga
ņēmēja pienākums ir veikt Līzinga maksājumus tikai par laikposmu līdz
šī Līguma izbeigšanas dienai.
9.7. Ja Līzinga ņēmējam ir tiesības izmantot PTAL 28. panta pirmās daļas
4. punktā, 29. panta pirmajā daļā un 30. panta otrajā daļā minētās
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tiesības atprasīt par Transportlīdzekli samaksāto naudas summu, bet
viņš, veicot normatīvajos aktos noteiktās darbības, nevar panākt, lai
Pārdevējs izpilda tā likumīgās prasības, Līzinga ņēmējam ir tiesības vērst
prasījumu pret Līzinga devēju sešu mēnešu laikā no preces vai
pakalpojuma saņemšanas dienas vai dienas, kad Līzinga ņēmējam
saskaņā ar Līgumu bija jāsaņem Transportlīdzeklis. Līzinga devēja
pienākums ir izskatīt Līzinga ņēmēja prasījumu 30 (trīsdesmit)
kalendāro dienu laikā.
9.7. Ja Līzinga ņēmējam ir tiesības izmantot PTAL 28. panta pirmās daļas
4. punktā, 29. panta pirmajā daļā un 30. panta otrajā daļā minētās
tiesības atprasīt par Transportlīdzekli samaksāto naudas summu, bet
viņš, veicot normatīvajos aktos noteiktās darbības, nevar panākt, lai
Pārdevējs izpilda tā likumīgās prasības, Līzinga ņēmējam ir tiesības vērst
prasījumu pret Līzinga devēju sešu mēnešu laikā no preces vai
pakalpojuma saņemšanas dienas vai dienas, kad Līzinga ņēmējam
saskaņā ar Līgumu bija jāsaņem Transportlīdzeklis. Līzinga devēja
pienākums ir izskatīt Līzinga ņēmēja prasījumu 30 (trīsdesmit)
kalendāro dienu laikā.
10. Finansējuma summas atmaksa un Procentu samaksa
10.1. Līzinga ņēmējs apņemas atmaksāt Finansējumu un maksāt
Procentus par Finansējuma lietošanu Maksājumu grafikā noteiktajā
termiņā, apmērā un valūtā. Puses vienojoties var sastādīt jaunu
Maksājumu grafiku un noteikt citu Ikmēneša Finansējuma atmaksas un
Procentu samaksas datumu.
10.2. Līzinga ņēmējs maksā Līzinga devējam Procentus par Finansējuma
lietošanu, kas tiek aprēķināti, pamatojoties uz Procentu likmi par
Finansējuma lietošanu.
10.3. Līzinga ņēmējs samaksu veic ar pārskaitījumu uz Līzinga devēja
norēķinu kontu vai skaidrā naudā jebkurā Vita Lombards filiālē.
10.4. Līzinga ņēmējam ir pienākums, veicot jebkādu maksājumu ar
pārskaitījumu saskaņā ar Līgumu, pārskaitījuma mērķī norādīt Līguma
numuru.
10.5. Ja Līzinga ņēmējs veic maksājumu neatbilstoši Vispārējo
noteikumu 10.4. punktā noteiktajam, tad Līzinga ņēmējam ir tiesības
šādu maksājumu uzskatīt par nesaņemtu līdz tā identifikācijas brīdim.
Iestājoties šajā punktā minētajiem apstākļiem Līzinga devējs apņemas
informēt par to Līzinga ņēmēju.
10.6. Līzinga maksājums ir veikts savlaicīgi, ja Līzinga maksājums ir
ieskaitīts Līzinga devēja norēķinu kontā vai saņemts skaidrā naudā
jebkurā Vita Lombards filiālē ne vēlāk kā Ikmēneša Finansējuma
atmaksas un Procentu samaksas datumā. Par Līzinga maksājuma
samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Līzinga maksājums ir saņemts
Līzinga devēja norēķinu kontā.
10.7. Ja kāda Līzinga maksājuma termiņš sakrīt ar brīvdienu, tad Līzinga
maksājumu bez soda sankciju aprēķināšanas var izdarīt nākamajā darba
dienā.
10.8. Jebkuru Līzinga ņēmēja veikto maksājumu, ja Līzinga ņēmējs nav
pilnībā savlaicīgi izpildījis samaksas pienākumu, neatkarīgi no tajā
norādītā maksājuma mērķa, Līzinga devējs ieskaita vispirms procentu,
tad Finansējuma pamatsummas dzēšanai un pēc tam aprēķinātā
līgumsoda samaksai (CL 1843. pants), un zaudējumu atlīdzināšanai. Ja
Līzinga ņēmējs ir nokavējis vairākus maksājumus saskaņā ar Maksājumu
grafiku, tad Līzinga devējs saņemto maksājumu ieskaita vispirms laika
ziņā vecākajā parādā, ievērojot šajā Līguma punktā noteikto secību.
10.9. Līzinga ņēmējam ir pienākums veikt Līzinga maksājumus
neatkarīgi no tā, vai Transportlīdzeklis ir lietošanai derīgā stāvoklī vai
remontā.
10.10. Ja Līguma darbības laikā stājas spēkā nodokļi vai nodevas, vai
tiesību aktu un/vai pārvaldes iestāžu lēmumu rezultātā iestājas apstākļi,
kas Līzinga devējam uzliek papildus maksājumus vai samazina
maksājumus sakarā ar Līgumu vai Transportlīdzekli, tad Līzinga devējam
ir tiesības attiecīgi palielināt vai samazināt no Līguma izrietošos
maksājumus, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš informējot Līzinga ņēmēju
par izmaiņām, nosūtot Līzinga ņēmējam attiecīgu paziņojumu par
ikmēneša maksājumu vai jaunu Maksājumu grafiku.
11. Procenti

11.1. Līzinga ņēmējs maksā Līzinga devējam Procentus par Finansējuma
lietošanu, kas tiek aprēķināti no atlikušās neatmaksātās Finansējuma
summas par visu faktisko Finansējuma izmantošanas laiku līdz Līguma
izbeigšanai vai līdz saistību pilnīgai izpildīšanai. Pēc Līguma izbeigšanas,
ja Līzinga ņēmējs nav pilnā apmērā izpildījis visas savas no šī Līguma
izrietošās saistības pret Līzinga devēju, Līzinga ņēmējs maksā Līzinga
devējam Likumiskos procentus.
11.2. Procenti, Likumiskie procenti un Līgumsods tiek aprēķināti
pieņemot, ka gadā ir 12 (divpadsmit) mēneši un mēnesī ir 30
(trīsdesmit) dienas.
11.3. Līzinga devējs aprēķina Procentus par Finansējuma lietošanu,
pamatojoties uz Procentu likmi.
11.4. Procenti tiek aprēķināti sākot ar Līguma parakstīšanas dienu, jo
Līzinga devējs rezervē naudas līdzekļus Finansējuma apmērā, no
atlikušās neatmaksātās Finansējuma summas.
11.1 Gada procentu likme
11.5. Gada procentu likme tiek aprēķināta saskaņā ar MK noteikumiem,
ievērojot visas izmaksas, kas Līzinga ņēmējam rodas saistībā ar Līgumu.
Gada procentu likmes aprēķinā nav ņemtas vērā iespējamās ar Līguma
saistību neizpildi, ar Transportlīdzekļa iegādi vai uzlabojumu, ar Līguma
maksājumu izpildi, ar dalību asociācijā vai grupā, kā arī
Transportlīdzekļa cenas izmaksu saistītie izdevumi. Gada procentu
likmes aprēķinā tiek pieņemts, ka Līguma izpilde notiks Līgumā
paredzētajā kārtībā un termiņos un ka Procentu likme par Finansējuma
lietošanu Līguma darbības laikā nemainīsies. Gada procentu likmes
apmērs var mainīties, Pusēm iepriekšēji rakstveidā vienojoties par
grozījumiem Līgumā, tādā gadījumā attiecīgi tiek veikti grozījumi arī
Līguma punktā, kas reglamentē gada procentu likmes apmēru.
12. Finansējuma pirmstermiņa atmaksa un Līguma pārtraukšana
12.1. Līzinga ņēmējam ir tiesības, iesniedzot Līzinga devējam ne vēlāk
kā 3 (trīs) darba dienas iepriekš attiecīgu rakstisku pieteikumu, atmaksāt
Finansējuma summu pilnībā vai daļēji pirms Līguma beigu termiņa.
Gadījumā, ja Līzinga ņēmējs, veicot Finansējuma summas pirmstermiņa
atmaksu, neievēro šajā Līguma punktā noteikto termiņu pieteikuma
iesniegšanai vai nokavē izrakstītajā aprēķinā norādīto samaksas
termiņu, Līzinga devējam nav pienākuma ieskaitīt Līzinga ņēmēja veikto
maksājumu Finansējuma summas atmaksai, līdz brīdim, kamēr nav
nokārtotas visas formalitātes un nav noskaidrots maksājuma mērķis, un
Līzinga ņēmēja ieskaitītie naudas līdzekļi tiek uzskatīti par avansa
maksājumu un novirzīti kārtējo Līzinga maksājumu dzēšanai atbilstoši
Maksājumu grafikam. Ja šāds maksājums ir vismaz 2 (divas) reizes lielāks
kā ikmēneša Līzinga maksājums, tad pirms iepriekš minētā maksājuma
novirzīšanas, Līzinga devējs sazinās ar Līzinga ņēmēju nosūtot Līzinga
ņēmējam attiecīgu paziņojumu ar lūgumu precizēt maksājuma mērķi uz
Līzinga pieteikumā norādīto Līzinga ņēmēja e-pasta adresi. Līzinga
ņēmējam ir pienākums sniegt izsmeļošu atbildi uz šādu Līzinga devēja
pieprasījumu 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīga pieprasījuma
nosūtīšanas dienas un precizēt maksājuma mērķi.
12.1.1 Atmaksājot Finansējumu pilnībā pirms Līguma beigu termiņa,
Līzinga ņēmējs samaksā Procentus par Finansējuma lietošanu, kas
aprēķināti līdz faktiskai Finansējuma atmaksai un nokārto visas saistības
pret Līzinga devēju saskaņā ar Līgumu.
12.1.2 Ja Līzinga ņēmējs atmaksā daļu no Finansējuma summas pirms
Līguma beigu termiņa, Puses paraksta jaunu Maksājumu grafiku.
12.1.3 Līzinga devējam nav tiesību prasīt kompensāciju par saistību
daļēju vai pilnīgu pildīšanu pirms Līguma beigu termiņa.
12.2. Līzinga devējs ir tiesīgs, nosūtot Līzinga ņēmējam attiecīgu
rakstisku paziņojumu, pārtraukt Līgumu pirms Līguma beigu termiņa un
prasīt, lai Līzinga ņēmējs pirms termiņa atmaksā Finansējumu,
Procentus par Finansējuma lietošanu un izpilda visas no Līguma
izrietošās saistības (samaksā Kopējo parādu) sekojošos gadījumos:
12.2.1. ja Līzinga ņēmējs ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas
neveic vai neveic pilnā apmērā Līzinga maksājumus saskaņā ar
Maksājumu grafiku;
12.2.2. ja Līzinga ņēmējs kavē Finansējuma vai Procentu par
Finansējuma lietošanu samaksu biežāk kā trīs reizes gada laikā, katru
reizi ilgāk par 10 (desmit) kalendārajām dienām;

II daļa Vispārējie noteikumi 6. lapa no 8

Līguma Vispārējie noteikumi Nr. FLL 1.1 (24.05.2018.)
12.2.3. ja Līzinga ņēmējs neizmanto Finansējumu Līgumā paredzētajam
mērķim, ja tāds ir noteikts;
12.2.4. ja Līzinga ņēmējs nepilda saistības par Transportlīdzekļa
apdrošināšanu (OCTA un/vai KASKO);
12.2.5. ja Līzinga ņēmējs pārkāpj jebkuru no šī Līguma Vispārējo
noteikumu 7.2., 7.4., 8.4., 8.5. un 8.21. punktā minētajiem
noteikumiem;
12.2.6. ja Līzinga ņēmējs ir sniedzis maldinošas vai nepatiesas ziņas
Līzinga devējam Pieteikumā līzinga saņemšanai un/vai šajā Līgumā
saistībā ar Finansējuma piešķiršanu;
12.2.7. ja lietojot Transportlīdzekli ir pārkāpti Latvijas Republikas
normatīvie akti;
12.2.8. ja Līzinga ņēmējs neievēro šī Līguma Vispārējo noteikumu 8.1.,
8.6. un 8.22. punktu;
12.2.9. ja Līzinga ņēmējs neievēro šī Līguma Vispārējo noteikumu
8.9. punktu un šāds sods vai zaudējumi pārsniedz EUR 100 (simts eiro);
12.2.10. ir pasludināts Līzinga ņēmēja maksātnespējas process;
12.2.11. ja Līzinga ņēmējs ir pametis (ilgstoši atstājis uz ceļa)
Transportlīdzekli;
12.2.12. ja Līzinga devējs neizpilda Līguma Vispārējo noteikumu 5.1. un
5.2. punktā noteiktos pienākumus;
12.2.13. Transportlīdzekļa zādzības, piesavināšanās un/vai bojāejas
gadījumā.
12.3. Saņemot Līzinga devēja pieprasījumu, kas minēts Vispārējo
noteikumu 12.2. punktā, Līzinga ņēmēja pienākums ir Līzinga devēja
pieprasījumā norādītajā termiņā, kurš jebkurā gadījumā nevar būt īsāks
par 10 (desmit) darba dienām, samaksāt Līzinga devējam Kopējo
parādu, pretēja gadījumā, Līzinga ņēmēja valdījuma tiesības uz
Transportlīdzeklis izbeidzas, un Līzinga ņēmējam jānodod
Transportlīdzeklis Līzinga devēja valdījumā saskaņā ar Līguma
noteikumiem.
12.4. Līzinga ņēmējs ir tiesīgs, brīdinot Līzinga devēju ne vēlāk kā 3 (trīs)
darba dienas iepriekš, līdz Līguma beigu termiņam nodot
Transportlīdzekli Līzinga devēja valdījumā, parakstot attiecīgu
Transportlīdzekļa nodošanas-pieņemšanas aktu, un pārtraukt Līgumu.
Šajā gadījumā Līzinga ņēmēja valdījuma tiesības uz Transportlīdzekli
izbeidzas un Līgums tiek uzskatīts par pārtrauktu ar Transportlīdzekļa
nodošanu Līzinga devēja valdījumā ar nodošanas-pieņemšanas aktu un
attiecīgas vienošanās par Līguma pārtraukšanu parakstīšanas brīdī.
Līzinga devējs aprēķina Līzinga ņēmēja Kopējo parādu uz valdījuma
tiesību un uz Transportlīdzekļa nodošanas brīdi, un Līzinga ņēmēja
pienākums ir samaksāt to 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma
pārtraukšanas dienas.
12.5. Ja Līzinga ņēmējs nodod Līzinga devējam Transportlīdzekli Līguma
Vispārējo noteikumu 12.4. punkta noteiktajā kārtībā un neievēro vai
ignorē Līguma Vispārējo noteikumu 12.4. punktā noteikto Līguma
pārtraukšanas un Transportlīdzekļa nodošanas kārtību, tad
Transportlīdzeklis tiek uzskatīts par pamestu (ilgstoši atstātu uz ceļa).
12.6. Ja ir iestājies Līguma Vispārējo noteikumu 7.5.2. punktā minētais
gadījums, un Līzinga devējam izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība nav
pietiekoša visu Līzinga ņēmēja no Līguma izrietošo saistību izpildei (ir
mazāka par Kopējā parāda summu uz atlīdzības saņemšanas brīdi) vai
Līzinga devējs saņem apdrošināšanas sabiedrības atteikumu izmaksāt
apdrošināšanas atlīdzību, Līgums tiek pārtraukts, un Līzinga ņēmējs
apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā no Līzinga devēja pieprasījuma
saņemšanas izpildīt visas no Līguma izrietošās saistības un samaksāt
Kopējo parādu, ja vien Puses nav rakstveidā vienojušas par citu no
Līguma izrietošo saistību samaksas kārtību.
12.7. Līzinga ņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma,
vienlaicīgi nodrošinot Līzinga devēju ar jaunu līzinga ņēmēju savā vietā,
kurš pārņems visas Līzinga ņēmēja tiesības un pienākumus, kas izriet no
šī Līguma. Šajā gadījumā Līzinga ņēmējam ir pienākums iesniegt Līzinga
devējam rakstveida iesniegumu, ko paraksta Līzinga ņēmējs un jaunais
līzinga ņēmējs. Līzinga devējs izvērtē finansējuma izsniegšanas iespēju
jaunam līzinga ņēmējam un finansējuma nosacījumus, kā arī izvērtē
jaunā līzinga ņēmēja maksātspēju un pieņem lēmumu par jaunā līzinga
ņēmēja pieņemšanu Līzinga ņēmēja vietā atbilstoši Līzinga devēja
iekšējām procedūrām. Līzinga devējs ir tiesīgs atteikt finansējuma

piešķiršanu jaunajam līzinga ņēmējam, nesniedzot papildus
paskaidrojumus. Līzinga ņēmēja tiesību un pienākumu pārņemšana tiek
noformēta ar pārjaunojuma līgumu. Līzinga devējs noslēdz ar jauno
līzinga ņēmēju jaunu līzinga līgumu un vienojas par jauniem līzinga
noteikumiem. Līzinga ņēmēja atmaksātā Finansējuma daļa un
samaksātie Procenti par Finansējuma lietošanu paliek pie Līzinga
devēja, un Līzinga ņēmējs apņemas neizvirzīt pret Līzinga devēju
nekādas pretenzijas šajā sakarā un patstāvīgi risināt jautājumu par
samaksāto Finansējuma daļu ar jauno līzinga ņēmēju.
12.8. Līzinga devējam ir tiesības nodot parādu piedziņai, kā arī cedēt no
Līguma izrietošos prasījumus jebkurai trešajai personai, un šāda
prasījuma cesija var ietvert sevī arī Līzinga ņēmēja personas datu
apstrādi un Līzinga ņēmēja personas datu nodošanu prasījuma
ieguvējam (cesionāram/ piedzinējam).
12.9. Ja Līzinga ņēmēja neizpildītās saistības pret Līzinga devēju tiek
nodotas parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējam, visas izmaksas un
zaudējumus, kas saistītas ar parāda piedziņas procesa virzību un pašu
procesu, sedz Līzinga ņēmējs.
13. Pilnvarojums
13.1. Līzinga devējs, pamatojoties uz Līzinga ņēmēja rakstveida
iesniegumu, izsniedz Līzinga ņēmējam pilnvaru sekojošos gadījumos:
13.1.1. Vispārējo noteikumu 7.6., 8.2., 8.4. un 8.5. punktā noteiktajos
gadījumos;
13.1.2. Transportlīdzekļa izbraukšanai un lietošanai ārpus Latvijas
Republikas teritorijas, ja Transportlīdzeklis ir attiecīgi apdrošināts un
Līzinga ņēmējam nav neizpildītu un/vai kavētu saistību pret Līzinga
devēju.
13.2. Līzinga devējam ir tiesības atteikt Vispārējo noteikumu
13.1. punktā noteiktās pilnvaras izsniegšanu Līzinga ņēmējam, par to
informējot Līzinga ņēmēju. Līzinga devējam nav pienākums pamatot
šādu atteikumu.
14. Līguma darbības laiks
14.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdī un tiek noslēgts līdz
Līguma beigu termiņam.
14.2. Līgums darbojas līdz pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei un ir
uzskatāms par izpildītu ar brīdi, kad Līzinga ņēmējs ir atmaksājis
Finansējuma summu, samaksājis Procentus par Finansējuma lietošanu,
kuri aprēķināti uz Finansējuma atmaksas dienu, Komisijas maksas, kā arī
soda sankcijas, ja tādas tikušas piemērotas, un apmierināti visi Līzinga
devēja blakus prasījumi, ja tādi radušies vai pēc Pušu rakstveida
vienošanās, tajā skaitā – atmaksāti visi izdevumi, kurus Līzinga devējs
saskaņā ar Līgumu veicis Līzinga ņēmēja vietā.
15. Pušu atbildība
15.1 Katra Puse ir atbildīga par zaudējumiem, kas radušies attiecīgās
Puses vainas dēļ otrai Pusei.
15.2. Gadījumā, ja Līzinga ņēmējs nav pilnībā vai daļēji atmaksājis
Līzinga maksājumu Līzinga devējam Līgumā un Maksājumu grafikā
noteiktajos termiņos, tad Līzinga ņēmējs maksā Līzinga devējam
Līgumsodu šajā Līgumā noteiktajā apmērā, kas tiek aprēķināts no
termiņā nesamaksātās Līzinga maksājuma summas par katru kavējuma
dienu.
15.3. Gadījumā, ja Līzinga ņēmējs nepilda savas saistības par
Transportlīdzekļa OCTA un/vai KASKO apdrošināšanu un/vai
Transportlīdzekļa tehnisko apskati ilgāk par 5 (piecām) darba dienām no
dienas kad Transportlīdzeklim OCTA un/vai KASKO apdrošināšanas
polisei un/vai tehniskajai apskatei ir beidzies derīguma termiņš, tad
Līzinga ņēmējs maksā Līzinga devējam līgumsodu 0,1% (nulle, komats,
viena procenta) apmērā kas tiek aprēķināts no atlikušā neatmaksātā
Finansējuma par katru dienu kad Transportlīdzeklim nav bijusi derīga
OCTA un/vai KASKO apdrošināšanas polise un/vai tehniskā apskate. Šajā
punktā noteiktais līgumsods tiek piemērots par katru atsevišķu
pārkāpumu.
15.4. Gadījumā, ja 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma Vispārējo
noteikumu 2.5. punktā minēto nodošanas-pieņemšanas aktu
parakstīšanas par Transportlīdzekļa nodošanu Līzinga ņēmējam vai
Transportlīdzekļa ieguvējam par Transportlīdzekļa īpašnieku netiek
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reģistrēts Līzinga ņēmējs vai attiecīgi Transportlīdzekļa ieguvējs (Līguma
Vispārējo noteikumu 8.23. punkts), tad Līzinga ņēmējam ir tiesības
noņemt Transportlīdzekli no uzskaites CSDD.
15.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līzinga ņēmēju no neizpildītās
saistības izpildes pienākuma.
16. Datu apstrāde
16.1. Šis Līgums satur fizisko personu datus atbilstoši Regulai. Iesniegtie
fizisko personu dati ir izmantojami tikai atbilstoši mērķim, kādam tie
iesniegti, un ievērojot tiesību aktos noteiktās fizisko personas datu
apstrādes drošības prasības. Personas datu saņēmējs ir atbildīgs par
fizisko personas datu aizsardzību, apstrādi, glabāšanu un dzēšanu
atbilstoši tiesību aktu prasībām.
16.2. Līzinga devējs ir tiesīgs veikt Līzinga ņēmēja personas datu
apstrādi, kā arī nodot un saņemt Līzinga ņēmēja datus un citu
informāciju no trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām
(t.sk., bet neaprobežojoties ar Iedzīvotāju reģistru) un apstrādāt tos,
kuras mērķis ir maksātspējas izvērtēšana, Līzinga ņēmēja sniegto ziņu
atbilstības patiesībai pārbaude, klientu uzskaite, pakalpojumu
piedāvāšana, sniegšana un uzturēšana.
16.3. Līzinga ņēmējs piekrīt savu datu apstrādei un Līzinga devēja
tiesībām gan saņemt datus par Līzinga ņēmēju no trešām personām,
gan nodot Līzinga ņēmēja datus par Līzinga ņēmēju un viņa saistībām
(t.sk. aktīvajām saistībām, pienācīgi izpildītajām saistībām, kā arī par
nepienācīgi izpildītajām saistībām) ar mērķi izvērtēt Līzinga ņēmēja
maksātspēju, vienlaikus ņemot vērā Līzinga ņēmēja saistības pret citiem
kreditoriem, veidot Līzinga ņēmēja kredītvēsturi gan par izpildītajām,
gan neizpildītajām saistībām, kā arī nodrošināt citiem līzinga ņēmēja
kreditoriem iespēju iepazīties ar līzinga ņēmēja kredītvēsturi un
saistībām pret Līzinga devēju.
16.4. Līzinga ņēmējs ir informēts, ka, Līzinga devējs, lai nodrošinātu šī
Līguma izpildi, ir tiesīgs Līzinga ņēmēja kredītspējas pārbaudei un
Līzinga devēja kredītriska pārvaldībai, pieprasīt un saņemt no jebkurām
trešajām personām Līzinga ņēmēja personas datus (t.sk., bet ne tikai to
raksturojošu kredītinformāciju kā arī datus par personas ienākumiem
no Valsts ieņēmumu dienesta).
16.5. Līzinga ņēmējs piekrīt, ka Līzinga devējs nodos Līzinga ņēmēja
personas datus un informāciju par Līzinga ņēmēja saistībām pret Līzinga
devēju, kas izriet no šī Līguma, Kredītinformācijas biroja datu bāzēm
saskaņā ar Kredītinformācijas biroju likuma normu prasībām.
16.6. Līzinga ņēmējs piekrīt, ka Līzinga devējs sniedz galviniekam (-iem)
informāciju, kas saistīta ar šo Līgumu, tajā skaitā, par Līzinga ņēmēja
saistību apmēru, pamatu un būtību.
17. Līguma grozījumi
17.1. Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi mutiski
papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuras
izmaiņas Līguma noteikumos stāsies spēkā tikai tad, kad tās tiks
noformētas rakstveidā un tās klātienē vai attālināti parakstīs abas
Puses.
17.2. Lai grozītu Līgumu, Līzinga ņēmējs iesniedz Līzinga devējam
iesniegumu, kurā norāda vēlamo grozījumu būtību un iemeslus. Šajā
punktā minēto iesniegumu Līzinga ņēmējs var aizpildīt ierodoties
Klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot to uz Līgumā norādīto Līzinga
devēja e-pasta adresi.
17.3. Jebkuri šī Līguma rakstveida grozījumi vai papildinājumi ir
neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.

17.1 Līguma grozīšana klātienē
17.4. Nekavējoties pēc tam, kad Līzinga devējs ir saņēmis un izvērtējis
Līguma Vispārējo noteikumu 17.1. punktā minēto Līzinga ņēmēja
iesniegumu, Līzinga devējs pieņem lēmumu un informē par to Līzinga
ņēmēju.
17.5. Līguma grozījumi tiek parakstīti uz vietas Klientu apkalpošanas
centrā. Līguma grozījumi tiek uzskatīti par noslēgtiem, kad to ir
parakstījušas abas Puses.
17.2 Līguma grozīšana attālināti
17.6. Pēc tam kad Līzinga ņēmējs un Līzinga devējs ir savstarpēji
vienojušies par Līguma grozījumiem, Līzinga devējs sagatavo Līguma
grozījumus un informē par to Līzinga ņēmēju nosūtot Līzinga ņēmējam
uz Līgumā norādīto Līzinga ņēmēja e-pasta adresi Līguma grozījumus.
17.7. Līguma grozījumu noslēgšanai pēc Vispārējo noteikumu
17.6. punktā minēto grozījumu saņemšanas Līzinga ņēmējs apstiprina
Līguma grozījumus no Līzinga ņēmēja konta, kas atvērts Latvijā
reģistrētā kredītiestādē un ir norādīts Līgumā, pārskaitot uz Līzinga
devēja kontu Apstiprinājuma maksu un maksājuma mērķī norādot
„Piekrītu (norādot Līguma noslēgšanas datumu formātā dd.mm.gggg.
līguma Nr. (norādīt Līguma numuru) Grozījumiem Nr. (norādīt
grozījumu numuru)”.
17.7. Līguma grozījumi redakcijā, kāda ir nosūtīta Līzinga ņēmējam uz
Līgumā norādīto Līzinga ņēmēja e-pasta adresi, stājas spēkā brīdī, kad
Līzinga devējs ir saņēmis Apstiprinājuma maksu.
18. Papildu noteikumi
18.1. Līgumā noteiktās saistības stājas spēkā ar brīdi, kad Līgumu ir
parakstījušās abas Puses. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds
juridiskais spēks.
18.2. Ja Speciālie noteikumi ir pretrunā ar Vispārējiem Līguma
noteikumiem, Speciālie noteikumi ir noteicošie.
18.3. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas ir starp Pusēm, tai skaitā,
izriet no Līguma, skar Līgumu, Līguma grozīšanu, pārkāpšanu, laušanu,
izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu, tiks izšķirts Pusēm
vienojoties, bet, ja vienošanās nav panākta, - tiesā.
18.4. Pušu savstarpējām attiecībām, Līgumam, kā arī Pušu savstarpējām
attiecībām pirms Līguma noslēgšanas ir piemērojamas Latvijas
Republikas tiesību normas, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar CL,
PTAL, MK noteikumiem, Regulu.
18.5. Līzinga ņēmējs piekrīt, ka Līzinga devējs ir tiesīgs sazināties ar
Līzinga ņēmēju, izmantojot šādus saziņas līdzekļus: nosūtot īsziņu vai
zvanot uz Līzinga ņēmēja mobilā tālruņa numuru; zvanot uz citiem
Līzinga ņēmēja tālruņu numuriem; nosūtot e-pasta vēstuli uz Līzinga
ņēmēja e-pasta adresi; nosūtot Līzinga ņēmējam parastu vai ierakstītu
vēstuli uz Līzinga ņēmēja norādīto deklarēto vai faktisko dzīvesvietas
adresi, šāda veida nosūtīta vēstule uzskatāma par saņemtu 5. (piektajā)
kalendārajā dienā pēc tās nodošanas pastā.
18.6. Patērētāja tiesību, PTAL un MK noteikumu ievērošanas uzraudzību
veic PTAC.
18.7. Gadījumā, ja Līguma noteikumi pilnībā vai daļēji nokļūst un ja tie
varētu nokļūt pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību
normām, tad Pusēm ir pienākums veikt tādus grozījumus Līgumā, kas
pēc iespējas saglabātu esošos Līguma noteikumus, Līguma jēgu un garu.
18.8. Šis Līgums ir sagatavots un parakstīts latviešu valodā 2 (divos)
vienādos eksemplāros. Vienu eksemplāru saņem Līzinga ņēmējs, otru Līzinga devējs.
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