
JURIDISKAS PERSONAS LĪZINGA

PIEPRASĪJUMS

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU

Pilns nosaukums

Reģistrācijas numurs Reģistrācijas datums Reģistrācijas vieta

Juridiskā adrese Pasta indekss

Faktiskā adrese Pasta indekss

Uzņēmuma vadītājs: amats, vārds, uzvārds Tālrunis Mobilais tālrunis

Kontaktpersonas līzingam: amats, vārds, uzvārds Tālrunis Mobilais tālrunis

Galvenais grāmatvedis: vārds, uzvārds Fakss Tālrunis Mobilais tālrunis

Galvenie darbības virzieni

Apkalpojošā banka (bankas), konta numurs (numuri), valūtas

Apkalpojošā apdrošināšanas sabiedrības (sabiedrības)

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMA ĪPAŠNIEKIEM

Īpašnieka nosaukums vai vārds, uzvārds Reģistrācijas numurs vai personas kods Līdzdalības procents

ESOŠĀS SAISTĪBAS (Saņemtie aizdevumu, līzingi, faktoringi, u.c. / izsniegtās garantijas un galvojumi)

Kreditors Darījuma veids Līguma summa Atlikusī summa Valūta Spēkā no Termiņš

NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI

Īpašuma sastāvs, adrese, reģistrācija zemesgrāmatās, ieķīlājumi

KUSTAMIE ĪPAŠUMI
(Pamatlīdzekļi, kuru bilances vērtība pārsniedz 1400 EUR)

Īpašuma veids, modelis, izlaiduma gads, bilances vērtība, ieķīlājumi



LĪZINGA PRIEKŠMETS

Transporta līdzekļa tips Marka Modelis Izlaiduma gads

Šasijas numurs (ja ir informācija) Reģistrācijas numurs (ja reģistrēts CSDD) Jauns vai lietots (uzrādīts nobraukuma km)

Dzinēja tiplums Degvielas veids Drošības iekārtas - imobilaizers, signalizācija, marķējums, u.c.

Transporta līdzekļa aprīkojums

LĪZINGA PRIEKŠMETA PĀRDEVĒJS

Pilns nosaukums

Reģistrācijas numurs Reģistrācijas datums Reģistrācijas vieta

Adrese Pasta indekss

Pārstāvis: amats, vārds, uzvārds Fakss Tālrunis Mobilais tālrunis

Apkalpojošā banka, konta numurs, valūta

IESPĒJAMIE LĪZINGA NOSACĪJUMI

Līzinga priekšmeta  cena bez PVN (cipariem un vārdiem) un valūta

Pirmā iemaksa procentuāli Līzinga darījuma temiņš Vēlamā ikmēneša maksājuma summa (cipariem un vārdiem) un valūta

LĪZINGA PRIEPRASĪJUMAM PIEVIENOTOE DOKUMENTI

Reģistrācijas apliecība Organizācijas dibināšanas līgums Īss līzinga priekšmeta izmantošanas apraksts

PVN maksātāja apliecība Paraksta tiesības apliecinoši dokumenti Pēdējā finansu gada bilance, peļņas / zaudējumu aprēķins

Nodokļu maksātāja apliecība Amatpersonu pases Jaunākā bilance, peļņas / zaudējumu aprēķins

Organizācijas statūti Īss uzņēmuma apraksts Bilances, peļņas / zaudējumu aprēķina posteņu atšifrējums

LĪZINGA PIEPRASĪTĀJA APLIECINĀJUMS

Ar savu parakstu apstiprinu, ka: 

1. Visas šajā dokumentā sniegtās ziņas atbilst patiesībai, un līzinga līguma noslēgšanas gadījumā apņemos nekavējoties informēt akciju 

sabiedrību "MTB Finance" par jebkurām izmaiņām, kas attiecas uz manis sniegto informāciju.  

2. Nepatiesas informācijas sniegšana vai patiesas informācijas noklusēšana, aizpildot šo dokumentu, ir uzskatāma par krāpšanu un nepatiesu 

ziņu sniegšanu LR likumdošanas izpratnē.

3. Pirms šī dokumenta saņemšanas esmu saņēmis AS "MTB Finance" iesniedzamo dokumentu sarakstu, kā arī esmu informēts

par AS "MTB Finance" līzinga ņēmējam izvirzītajām prasībām.

4. Man nav pretenziju un iebildumu, ka, pamatojoties, uz šo dokumentu, AS "MTB Finance" ievāks kredītriska novērtēšanai

nepieciešamo informāciju no jebkurām trešajām personām.

5. Lūdzu AS "MTB Finance" iegādāties šajā dokumentā minēto transporta līdzekli manām vajadz ìbām, manā uzdevumā un 

manās interesēs un nodot to manā faktiskajā valdījumā un lietošanā.

6. Ar visu savu mantu bez jebkādiem ierobežojumiem apliecinu un garantēju AS "MTB Finance", ka līzinga līguma noslēgšanas 

gadìjumā pieņemšu faktiskajā valdījumā un lietošanā manām vajadzībām iegādāto transporta līdzekli. 

Amats Paraksts un zīmoga nospiedums Vārds, uzvārds Datums

AS "MTB Finance" ATZĪMES


