Informacija dėl AB DNB lizingo ir AB DNB banko reorganizavimo
Gerbiamas kliente,
informuojame, kad 2015 m. baigėme AB DNB lizingo reorganizavimo procesą, šią bendrovę prijungdami prie AB DNB banko. 2015 10 23
visas AB DNB lizingo turtas, teisės ir pareigos (įskaitant teises ir pareigas pagal sandorius) buvo perduoti AB DNB bankui.
Prašome susipažinti su aktualiais dokumentais:
Turto teisių ir pareigų priėmimo–perdavimo aktas
Klausimai dėl AB DNB lizingo
reorganizavimo

Kodėl DNB lizingas buvo
reorganizuotas?

Atsakymai
Lizingo paslaugų integraciją pradėjome prieš kelerius metus, kai, norėdami užtikrinti mūsų
klientams šių paslaugų prieinamumą ir patogumą, lizingo ir veiklos nuomos paslaugas pradėjome
teikti visuose DNB banko skyriuose. Dabar mūsų individualūs ir verslo klientai gali patogiai
naudotis visomis finansinėmis paslaugomis, taip pat ir lizingo, vienoje vietoje.

Lizingo paslaugas teikiame įprasta tvarka, todėl gyventojai ir įmonės, kaip ir dabar, dėl lizingo ir
Kaip teikiamos lizingo paslaugos veiklos nuomos paslaugų gali kreiptis į bet kurį DNB klientų aptarnavimo skyrių ar pateikti
po reorganizavimo?
paraiškas internetu, o įsigydami lengvuosius automobilius – tiesiogiai per automobilių prekybos
partnerius.
Ar po reorganizavimo baigimo
pasikeitė klientų pasirašytų
lizingo sutarčių sąlygos?

Ne, reorganizavimo procesas neturi jokios įtakos galiojančių sutarčių sąlygoms. Sutarčių tęstinumą
užtikrina DNB bankas.

Ar dėl reorganizavimo reikia
pasirašyti lizingo sutarties
pakeitimą?

Ne, esamų lizingo sutarčių pakeitimų daryti nereikia. Sutartys, pasirašytos su DNB lizingu, ir toliau
galioja jose nustatytomis sąlygomis – visas teises ir įsipareigojimus pagal sutartis perėmė DNB
bankas.

Ar po reorganizavimo baigimo
pasikeitė klientų vadybininkai ir
(ar) kita klientams anksčiau
pateikta kontaktinė informacija?

Ne, jus aptarnaujantis vadybininkas nesikeitė ir dėl informacijos galite kreiptis į DNB banką visais
jums anksčiau nurodytais kontaktais.

Ar reikia perregistruoti DNB
lizingo vardu VĮ „Regitra“
registruotas transporto
priemones?

Taip, pagal Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisykles, pasikeitus
savininko duomenims, per 3 mėnesius nuo DNB lizingo prijungimo prie DNB banko turėjote kreiptis
į artimiausią VĮ „Regitra“ padalinį, teikiantį transporto priemonių registravimo paslaugas, dėl naujo
transporto priemonės registracijos liudijimo išdavimo.
Nespėję perregistruoti nurodytu laiku, prašom, atlikite tai nedelsdami, nes VĮ „Regitra“ teisės aktų
nustatyta tvarka transporto priemonių registre pradeda fiksuoti duomenis apie transporto
priemonės dalyvavimo viešajame eisme leidimo stabdymą, dėl ko galite patirti nepatogumų
(Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta
administracinė atsakomybė už nustatyta tvarka neperregistruotų transporto priemonių vairavimą).
VĮ „Regitra“ padalinių sąrašą ir jų darbo laiką galite rasti www.regitra.lt. (Juozapavičiaus g.
padalinyje, Vilniuje, neaptarnaujami pavieniai transporto priemones registruojantys klientai.)
VĮ „Regitra“ turite pateikti šiuos dokumentus:
•
transporto priemonės registracijos liudijimą;
•
asmens tapatybę liudijantį dokumentą (Lietuvos Respublikoje išduotą naujo pavyzdžio
vairuotojo pažymėjimą, asmens tapatybės kortelę arba Lietuvos Respublikos pasą);
•
darbuotojo pažymėjimą, jei kreipiatės juridinio asmens vardu.
VĮ „Regitra“, vadovaudamasi Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklėmis,
turi teisę pareikalauti pateikti ir kitus dokumentus.
Atkreipiame dėmesį, kad transporto priemonei perregistruoti DNB banko įgaliojimo nereikia.
Pateikdami dokumentus VĮ „Regitra“ darbuotojui, nurodykite, kad keičiami tik transporto priemonės
savininko duomenys.

Ar kainuos transporto priemonės Savininko duomenų keitimas ir naujo transporto priemonės liudijimo išdavimas jums nieko
perregistravimas VĮ „Regitra“?
nekainuos.

Kokios pasekmės gresia
klientui, jei jo lizinguojama
transporto priemonė nebus
perregistruota?

Neperregistravę AB DNB lizingui priklausančios transporto priemonės, vėliau galite patirti
papildomų nepatogumų, nes teisės aktų nustatyta tvarka transporto priemonė bus išregistruota:
• išregistruota transporto priemonė negali būti eksploatuojama (už tai gali būti skirta bauda);
• visus papildomus mokesčius už transporto priemonės registravimą iš naujo turėsite
padengti pats (pati).
Kviečiame skirti laiko ir pakeisti savo naudojamos transporto priemonės savininko duomenis kaip
įmanoma greičiau.

Ar reikia pasikeisti DNB lizingo
išduotą pažymėjimą, suteikiantį
teisę vykti į užsienį?

Jei jums buvo išduotas DNB lizingo pažymėjimas, suteikiantis teisę vykti į užsienį, ir jūs dar
ketinate vykti į šalis, kurių sieną kertant reikalingas transporto priemonės savininko išduotas
įgaliojimas (pvz., Rusijos Federaciją, Baltarusijos Respubliką ir pan.), rekomenduojame
perregistruoti transporto priemonę AB DNB banko vardu ir kreiptis į DNB banką dėl naujo
pažymėjimo, suteikiančio teisę išvykti į užsienį. Pažymėjimą išduosime nemokamai.

Pagal šiuo metu galiojančias Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimo
taisykles, pasikeitus savininko duomenims, turite kreiptis į savivaldybių administracijų Žemės ūkių
skyrius dėl registracijos duomenų, t. y. savininko, keitimo ir naujo turto registracijos liudijimo
išdavimo.
Prieš tai, prašome, kreipkitės į artimiausią DNB banko skyrių, kuriame išduosime savivaldybės
administracijai būtiną pateikti įgaliojimą ir DNB lizingo reorganizavimo užbaigimo faktą liudijantį
dokumentą.
Ar klientui reikia perregistruoti
Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriui reikia pateikti šiuos dokumentus:
DNB lizingo vardu įregistruotą
• DNB banke išduotą įgaliojimą perregistruoti turtą;
žemės ūkio techniką DNB banko
• DNB lizingo reorganizavimo faktą liudijantį dokumentą, išduotą DNB banke;
vardu?
• užpildytą prašymą (savivaldybės parengta forma);
• dokumentą apie jūsų sumokėtą valstybės rinkliavą;
• žemės ūkio technikos registracijos liudijimą;
• transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties
liudijimą.
Registro duomenų keitimas yra mokama paslauga, tačiau mes kompensuosime jūsų sumokėtą
rinkliavą. Todėl, sumokėję rinkliavą, mums pateikite prašymą kompensuoti patirtas išlaidas ir
rinkliavos mokėjimo faktą liudijantį dokumentą.
Ar būtina fiziškai važiuoti į VĮ
„Regitra“ ar savivaldybę ir ar
reikia perregistruojant pristatyti
lizinguojamą / nuomojamą
transporto priemonę? Gal
perregistruoti galima e. būdu?

Transporto priemonės pristatyti į VĮ „Regitra“ ar savivaldybę nebūtina.
Deja, perregistruoti elektroniniu būdu galimybės nėra.

Ar lizingo būdu įsigyto turto
Taip, kasko ir transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas galios iki draudimo
draudimo sutartis (kasko ir kitos) sutartyje nurodyto termino. DNB lizingo reorganizavimas neturi jokios įtakos turto draudimo
galioja ir toliau?
sutartims, jų terminams ir sąlygoms.
Ar klientui reikia pasikeisti
techninės apžiūros rezultatų
kortelę?

Ne, techninės apžiūros rezultatų kortelė galios iki joje nurodytos datos.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. tiesioginio debeto sutikimai lizingo / veiklos mokėjimams neteko galios
(tiesioginio debeto paslauga lizingo mokėjimams nebuvo pakeista į e. sąskaitos paslaugą).
Mokėjimai pagal lizingo / veiklos nuomos sutartis nuo 2016 m. sausio 1 d. vykdomi taip:
•
jei lizingo / veiklos nuomos sutartis sudaryta iki 2015 m. spalio 23 d. (imtinai) ir
•
iki 2015 m. gruodžio 30 d. DNB banke naudojotės tiesioginio debeto paslauga,
lizingo / veiklos nuomos įmokas nurašome iš jūsų DNB banko sąskaitų. Todėl iki
mokėjimo dienos savo sąskaitose DNB banke turite sukaupti reikiamą sumą
Kaip pasikeitė lizingo / veiklos
(pirmiausia suma nurašoma iš tos sąskaitos, iš kurios buvo vykdomi tiesioginio
nuomos įmokų mokėjimas nuo
debeto nuskaitymai);
2016 m. sausio 1 d.?
•
iki 2015 m. gruodžio 30 d. DNB banke nesinaudojote tiesioginio debeto paslauga
(t. y. naudojotės tiesioginio debeto paslauga kitame banke arba pervedėte lėšas į
DNB banko sąskaitą Nr. LT604010049500030310), lizingo / veiklos nuomos
įmokas turite sumokėti, lėšas pervesdami į DNB banko sąskaitą Nr.
LT604010049500030310. Jei pageidaujate, kad mokėjimai būtų nurašomi iš jūsų
DNB banko sąskaitų, turite mums pateikti nustatytos formos sutikimą
mokėjimams nurašyti;
•
jei lizingo / veiklos nuomos sutartis sudaryta po 2015 m. spalio 23 d., mokėjimai vykdomi

lizingo / veiklos nuomos sutartyje numatytomis sąlygomis.

