Luminor Bank AS Lietuvos skyriui
Klientas:
(nurodomas Kliento pilnas pavadinimas / vardas, pavardė)

Kliento įmonės/asmens kodas:
PRAŠYMAS
202

m.

mėn.

d.

Šis prašymas (toliau – Prašymas) pateikiamas vadovaujantis 20
m.
mėn.
d. lizingo sutartimi Nr.
(toliau – Sutartis), sudaryta tarp Kliento ir Luminor Bank AS, atstovaujamo Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus (toliau Bankas).
Prašau leisti, nesuėjus Sutartyje numatytam terminui (-ams), padengti:
visą nepadengtą lizinguojamo turto vertę;
dalį nepadengtos lizinguojamo turto vertės:
(nurodyti dengiamos sumos dalį ir valiutą skaičiais ir žodžiais)

ir ankščiau laiko dengiamas mano mokėtinas sumas nurašyti iš sąskaitos, iš kurios buvo nurašomos lizingo įmokos, arba
iš kitos mano sąskaitos, esančios Banke (toliau – Sąskaita), nukreipiant jas nepadengtos lizinguojamo turto vertės ar jos
dalies dengimui Prašyme nustatyta tvarka.
Man pasirinkus ankščiau laiko dengti dalį nepadengtos lizinguojamo turto (toliau – Turto) vertės ir ją padengus, prašau
perskaičiuoti eilinius lizingo mokėjimus ir pakeisti mokėjimų grafiką žemiau nurodytu būdu (pasirinkti vieną):
padengiant dalį Turto vertės bei trumpinant galutinį lizingo terminą;
padengiant dalį Turto vertės bei mažinant lizingo įmokų sumas;
padengiant dalį Turto vertės, mažinant paskutinės lizingo įmokos sumą (taikoma tais atvejais, kai finansavimas
suteiktas su likutine verte).
Pakeistą lizingo įmokų grafiką Bankas pateikia Klientui Sutartyje nustatyta tvarka, Sutarties šalims jo nepasirašant.
Patvirtinu, jog iki Prašymo pateikimo Bankui dienos:
- tinkamai vykdau Sutartyje numatytus įsipareigojimus ir/arba
- nėra atsitikę jokio įvykio, kuris šiuo metu ar ateityje galėtų būti laikomas kaip Sutartyje numatytas pagrindas Sutarčiai
nutraukti ar dėl jo pasikeistų ar taptų neteisingi bet kurie Sutartyje numatyti mano patvirtinimai ir užtikrinimai, ir/arba
- neturiu jokių įsiskolinimų pagal Sutartį Bankui, kurių mokėjimo terminai būtų suėję.
Sutinku, kad, jei Prašyme nurodytų lėšų nurašymo iš Sąskaitos dieną turėsiu įsiskolinimų Bankui, kurių mokėjimo
terminai bus suėję, tai Bankas turės teisę savo nuožiūra pasirinkti, kokiems mokėjimams padengti būtų nukreipta iš
Sąskaitos nurašyta pinigų suma.
Žinau, kad už Turto nepadengtos vertės ar jos dalies dengimą anksčiau laiko gali būti taikomas Sutartimi nustatytas
mokestis, ir sutinku jį sumokėti bei sutinku, kad Sutartyje nurodytas mokestis būtų nuskaitytas iš Sąskaitos. Įsipareigoju
užtikrinti, kad per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio prašymo pateikimo Bankui dienos būtų sukaupta reikalinga suma ir
nebūtų kliūčių pagal Sutartį Bankui mokėtinam mokesčiui nurašyti.
Žinau, kad palūkanos apskaičiuojamos Turto nepadengtos vertės ar jos dalies išankstinio dengimo dieną, skaičiuojant
jas nuo nesumažintos nepadengtos Turto vertės. Palūkanos nuo anksčiau termino dengiama suma sumažintos Turto
vertės pradedamos skaičiuoti nuo kitos dienos po išankstinio Turto nepadengtos vertės ar jos dalies padengimo.
Jei Klientas neturi atsidaręs Banke sąskaitos, anksčiau laiko dengiamos mokėtinos sumos ir Sutartyje nurodytas
mokestis turi būti pervestas į Banko sąskaitą Nr. LT604010049500030310.
(Kliento pavadinimas)

(Klientą atstovaujančio asmens pareigos, vardas ir pavardė, atstovavimo pagrindas (įgaliojimas ir pan.))

(parašas)

A.V.

Prašau padengti šiuos sandorius:
(nurodomi sandorių numeriai)
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