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II. BENDROSIOS SĄLYGOS

INS Nr. _________

Sutartyje naudojamos sąvokos:
Administravimo mokestis – Lizingo gavėjo Lizingo davėjui mokamas Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas atlyginimas už Lizingo davėjo atliekamą
Lizingo gavėjo pateiktų dokumentų analizę ir Lizingo gavėjo finansinės būklės įvertinimą ir ruošiant Sutartį, taip pat už Sutarties bei jos įvykdymui būtinų
dokumentų parengimą.
Daiktas – Lizingo gavėjo pasirinktas ir Lizingo davėjui nurodytas kilnojamasis turtas, kurį Lizingo davėjas perka savo nuosavybėn ir Sutarties pagrindu
perduoda Lizingo gavėjo valdymui ir naudojimui.
Daikto pirkimo-pardavimo sutartis – neatskiriamas Sutarties priedas, kurio pagrindu Lizingo davėjas nuosavybės teise įsigyja iš Pardavėjo Lizingo gavėjo
pasirinktą Daiktą.
Daikto perdavimo-priėmimo naudotis ir valdyti aktas – neatskiriamas Sutarties priedas, pagal kurį Sutarties galiojimo laikotarpiui Lizingo gavėjo valdymui
ir naudojimui perduodamas Daiktas.
Grafikas – pagal Lizingo gavėjo pasirinktą mokėjimų principą (linijinį, anuiteto ar kitą Specialiosiose sąlygose nurodytą principą) sudarytas neatskiriamas
Sutarties priedas, kuriame nurodyta Lizingo gavėjo Lizingo davėjui mokėtina bendra, Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytais laikotarpiais sumokamos
Daikto vertės ir priskaičiuotų Palūkanų, suma. Grafikas pateikiamas Lizingo gavėjui Sutarties pasirašymo dieną ir gali būti keičiamas Sutartyje nurodytais
atvejais arba esant kintamoms palūkanoms. Jeigu palūkanos yra kintamos, Grafikas perskaičiuojamas ir keičiamas kintamų palūkanų perskaičiavimo dieną, ir
ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo palūkanų perskaičiavimo dienos pateikiamas Lizingo gavėjui Sutartyje aptartu būdu ir adresais.
Lizingo gavėjas turi teisę bet kada apie tai pranešęs prieš protingą terminą, bet ne mažiau nei prieš 1 (vieną) darbo dieną, Sutarties galiojimo laikotarpiu
nemokamai gauti Grafiką atvykęs į Lizingo davėjo buveinės vietą. Jeigu Lizingo gavėjas pageidauja gauti Grafiką paštu, jis privalo Lizingo davėjui atlyginti
Grafiko siuntimo išlaidas.
Linijinis principas – Specialiosiose sąlygose nurodytas Lizingo gavėjo pasirinktas mokėjimų metodas, pagal kurį Lizingo gavėjas moka Lizingo davėjui
vienodo dydžio Daikto vertės dengimo mokėjimus ir palūkanas, apskaičiuotas nuo Likutinės Daikto vertės. Neatsižvelgiant į tai, kad linijiniu metodu Lizingo
gavėjas moka vienodo dydžio Daikto vertės dengimo mokėjimus (kaip nurodyta ankstesniame sakinyje), Grafike, sudarytame pagal linijinį principą, gali būti
numatyti ir vienas ar keli padidinti Daikto vertės dengimo mokėjimai, o likę Daikto vertės dengimo mokėjimai bus vienodo dydžio.
Anuiteto principas – Specialiosiose sąlygose nurodytas Lizingo gavėjo pasirinktas mokėjimų metodas, pagal kurį Lizingo gavėjas moka Lizingo davėjui
vienodo dydžio mokėjimus, kuriuos sudaro Daikto vertės dengimo mokėjimo dalis ir apskaičiuotų palūkanų dalis.
Palūkanos – už pagal šią Sutartį Lizingo gavėjo pasirinkto Daikto įsigijimui suteiktą finansavimą Grafike ir Specialiosiose sąlygose nurodytas Lizingo gavėjo
Lizingo davėjui mokamas, procentais išreikštas atlyginimas, kuris gali būti nekintantis, nustatomas visam Sutarties galiojimo terminui arba kintantis, kurį
sudaro Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio kintama bazinė palūkanų norma (EURIBOR, USD LIBOR) ir Lizingo davėjo marža.
Jei kintamos palūkanos išreikštos USD LIBOR bazine palūkanų norma, kintamos palūkanos perskaičiuojamos du kartus per metus – kovo 30 (trisdešimtą) ir
rugsėjo 30 (trisdešimtą) dienomis. Jei kintamos palūkanos išreikštos EURIBOR palūkanų norma, kintamos palūkanos, perskaičiuojamos du kartus per metus –
kovo 30 (trisdešimtą) ir rugsėjo 30 (trisdešimtą) dienomis, jei Šalys Specialiosiose sąlygose susitarė dėl 6 mėn. EURIBOR bazinės palūkanų normos taikymo,
arba keturis kartus per metus - kovo 30 (trisdešimtą), birželio 30 (trisdešimtą), rugsėjo 30 (trisdešimtą) ir gruodžio 30 (trisdešimtą) dienomis, jei Šalys
Specialiosiose sąlygose susitarė dėl 3 mėn. EURIBOR bazinės palūkanų normos taikymo. Perskaičiuojant kintamas palūkanas, naudojama ta kintamų palūkanų
dalis, kuri galiojo likus dviem banko darbo dienoms iki anksčiau minėtų datų. Kintamos palūkanos pirmą kartą nustatomos Sutarties pasirašymo dieną. Jei yra
nutraukiamas ar sustabdomas kintamos bazinės palūkanų normos skelbimas ir/ar sustabdomas galiojimas, tai Sutarčiai taikytina bazinė palūkanų norma yra
nustatoma vadovaujantis instrukcijomis, kurias atitinkamos institucijos nustato naujai bazinei palūkanų normai. Nesant instrukcijų, bazinė palūkanų norma
nustatoma vadovaujantis Lizingo davėjo pasirinkta artimiausia keičiamai palūkanų normai bazine palūkanų norma. Atnaujinus bazinės palūkanų normos
skelbimą ir/ar galiojimą, Sutarčiai taikoma bazinė palūkanų norma atstatoma nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pakeitimus
sąlygojusių aplinkybių pasibaigimo apie palūkanų normos pakeitimus informuojant Lizingo gavėją rašytiniu pranešimu iki palūkanų normos įsigaliojimo ir
nurodant mokėtiną sumą įsigaliojus pakeistai palūkanų normai.
Jei kintamų palūkanų bazinės palūkanų normos reikšmė tampa neigiama, t.y. nukrenta žemiau nulio, Šalys susitaria laikyti, kad kintamų palūkanų kintama
dalis (bazinė palūkanų norma), prie kurios yra pridedama Lizingo davėjo marža, yra lygi nuliui.
EURIBOR – yra bazinė palūkanų norma, kuri yra naudojama eurozonos pinigų rinkoje ir kurią Sutarties pasirašymo metu administravo Europos Sąjungos
Bankų Federacija (FBE) ir Finansinių rinkų asociacija (ACI). EURIBOR norma yra nustatoma remiantis galiojančia tarptautine praktika.
USD LIBOR – yra Londono tarpbankinė palūkanų norma. Tai yra palūkanų norma indėliams JAV doleriais atitinkamam palūkanų laikotarpiui. USD LIBOR
norma yra nustatoma remiantis galiojančia tarptautine praktika.
Lizingo davėjo marža – Specialiosiose sąlygose nurodyta palūkanų dalis, kurią Šalys nustato visam Sutarties galiojimo laikotarpiui.
Finansuojama suma – Specialiosiose sąlygose nurodyta pinigų suma, kuria naudojasi ar gali naudotis Lizingo gavėjas, kuri lygi Daikto kainos bei Pradinio
įnašo skirtumui ir kurią Lizingo gavėjas įsipareigoja grąžinti Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.
Likutinė Daikto vertė – Grafike nurodyta neišmokėta Daikto vertė.
Pardavėjas – Lizingo gavėjo nurodytas juridinis ar fizinis asmuo, iš kurio perkamas Daiktas.
Bendra finansavimo kaina - visos išlaidos, įskaitant Palūkanas, Administravimo mokestį ir kitas išlaidas (pavyzdžiui, draudimo įmokos) ir bet kuriuos kitus
su Sutartimi susijusius mokesčius, kuriuos Lizingo gavėjas turi sumokėti, ir kurie yra žinomi Lizingo davėjui Sutarties sudarymo metu. Į Bendrąją finansavimo
kainą neįtraukiami Lizingo gavėjo mokami mokesčiai už Sutartyje nustatytų jo įsipareigojimų nevykdymą, mokesčiai dėl Sutarties keitimo, nutraukimo, su
Daikto priežiūra, naudojimu ir valdymu susijusios išlaidos, baudos, mokesčiai ir pan. (eksploatacijos išlaidos, atsakomybė už žalą, padarytą tretiesiems
asmenims, aplinkai, kurios priežastimi buvo Daiktas, administracinės nuobaudos ir pan.) ir su Daikto pirkimo-pardavimo sutartimi susijusios išlaidos, išskyrus
Daikto kainą, kurias jis privalo sumokėti nepriklausomai nuo to, ar už sandorį mokama Lizingo gavėjo lėšomis, ar iš suteiktos Finansavimo sumos lėšų.
Bendros finansavimo kainos metinė norma – Bendra kredito kaina, išreikšta metiniu procentiniu dydžiu, apskaičiuojamu nuo Bendros finansavimo kainos.
Ši norma yra nurodyta Sutarties Specialiosiose sąlygose ir apskaičiuota darant prielaidą, kad:
Sutartis galios sutartą laikotarpį;
Lizingo davėjas bei Lizingo gavėjas vykdys savo įsipareigojimus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir terminus;
Palūkanos ir kiti mokesčiai išliks tokie pat kaip ir Sutarties sudarymo metu ir bus toliau taikomi iki Sutarties pabaigos, kai į Sutartį įtrauktos sąlygos,
pagal kurias leidžiami palūkanų normos ir mokesčių, įskaičiuojamų į bendrą finansavimo kainos metinę normą, pakeitimai, kurių negalima kiekybiškai
įvertinti apskaičiavimo metu;
jeigu nustatytas Bendros finansavimo kainos grąžinimo įmokų mokėjimo grafikas, tačiau įmokų dydis gali kisti, laikoma, kad kiekviena įmoka yra
mažiausios Grafike nustatytos įmokos dydžio.
Bendra Lizingo gavėjo mokama suma – Finansuojamos sumos ir Bendros finansavimo kainos suma.
Mokėtinos sumos – Lizingo gavėjo Lizingo davėjui mokėtini Mokėjimai, Administravimo mokestis, draudimo įmokos, jeigu Lizingo davėjas yra Draudėjas,
įsipareigojimo mokesčiai (jei tokie taikomi) ir visos kitos pagal Sutartį mokėtinos sumos. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, kitų su Sutartimi susijusių mokesčių
dydis yra nurodytas Lizingo davėjo kainyne, kuris yra skelbiamas Lizingo davėjo internetinėje svetainėje www.nordea.lt, su juo taip pat galima susipažinti
Lizingo davėjo buveinės vietoje. Šalims susitarus dėl kitų, Sutartyje nenumatytų paslaugų, suteikimo, mokesčiai už jas yra nustatomi atskirais Šalių
susitarimais.
Mokėjimai – Lizingo gavėjo Lizingo davėjui sumokama Daikto vertės dengimo dalis ir Palūkanos pagal Grafiką.
Pradinis įnašas – nefinansuojama Daikto kainos dalis, Lizingo gavėjo mokama Lizingo davėjui arba Pardavėjui ir vėliau užskaitoma kaip pirmasis Daikto
vertės dengimo mokėjimas.
Perdavimo nuosavybėn aktas – Lizingo davėjo parengtas vienašalis dokumentas, kuriuo pažymima, kad Lizingo gavėjas įvykdė visas prievoles pagal Sutartį
ir liudijantis, kad nuosavybės teisė į Daiktą perduodama Lizingo gavėjui.
Sutartis – ši ilgalaikės išperkamosios nuomos sutartis, kurią sudaro Specialiosios sąlygos, Bendrosios sąlygos, priedai, taip pat susitarimai dėl Sutarties
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pakeitimo ir kiti dokumentai, sudaryti rašytine forma ir pasirašyti Lizingo gavėjo ir Lizingo davėjo tinkamai įgalioto atstovo.
Specialiosios sąlygos – neatskiriama Sutarties dalis, kurioje nurodomos individualiai aptartos ir su Lizingo gavėju suderintos sąlygos. Esant neatitikimui tarp
Specialiųjų sąlygų ir kitų Sutarties dalių, išskyrus Daikto priėmimo ir perdavimo naudotis ir valdyti Lizingo gavėjui aktą, kitus dokumentus, kaip nurodyta šios
sąvokos apibrėžime toliau, Sutarties Šalys vadovaujasi Specialiosiomis sąlygomis. Tuo atveju, jei Daiktas yra naujas ir registruotinas viešuosiuose registruose,
Daikto pirmos registracijos ar pagaminimo metai, nurodyti Specialiosiose sąlygose, gali būti tikslinami Daikto perdavimo naudotis ir valdyti Lizingo gavėjui
akte ar kituose dokumentuose, sudaromuose po Daikto įregistravimo atitinkamame registre, ir tokiu atveju Daikto perdavimo naudotis ir valdyti Lizingo
gavėjui akte ar kituose dokumentuose, sudaromuose po Daikto įregistravimo atitinkamame registre, nurodyti Daikto pirmos registracijos metai ar pagaminimo
metai turės pirmenybę Specialiosiose sąlygose nurodytų Daikto pirmos registracijos ar pagaminimo metų atžvilgiu.
Šalys – Lizingo gavėjas ir Lizingo davėjas.
Nuomos laikotarpis – Specialiosiose sąlygose ir Grafike mėnesiais nurodytas terminas, per kurį Lizingo gavėjas įsipareigoja įvykdyti Sutarties sąlygas.
Grafiko valiuta – Specialiosiose sąlygose nurodytas Lizingo gavėjo pasirinktas mokėjimų vienetas, kuriuo apskaičiuoti mokėjimai pagal Grafiką. Jeigu
Daikto kaina buvo sumokėta Pardavėjui kita valiuta nei Specialiosiose sąlygose nurodyta Grafiko valiuta, Lizingo davėjas be atskiro Lizingo gavėjo nurodymo
perskaičiuoja Pardavėjui sumokėtą sumą į Grafiko valiutą pagal mokėjimo dieną galiojusį oficialų, Lietuvos Banko nustatytą užsienio valiutos kursą. Jei
nustoja egzistuoti Sutarčiai taikoma užsienio valiuta, tai Sutarčiai taikytina užsienio valiuta yra nustatoma vadovaujantis Lizingo davėjo pasirinkta artimiausia
keičiamai užsienio valiutai užsienio valiuta.
Mokėjimo valiuta – Specialiosiose sąlygose nurodytas Lizingo gavėjo pasirinktas mokėjimų vienetas, kuriuo Lizingo gavėjas pageidauja atlikti mokėjimus.
Jeigu Grafiko valiuta ir Mokėjimo valiuta nesutampa, Lizingo davėjas be atskiro Lizingo gavėjo nurodymo perskaičiuoja mokėjimus iš Grafiko valiutos į
Mokėjimo valiutą, vadovaudamasis oficialiu, Lietuvos Banko nustatytu kursu.
Mokėjimo diena – Specialiosiose sąlygose nurodyta konkreti mėnesio diena, kurią Lizingo gavėjas atlieka mokėjimus pagal Grafiką, jeigu netaikoma
Bendrųjų sąlygų 3.3 punkto taisyklė.
Užtikrinimo priemonės – Specialiosiose sąlygose nurodytos Lizingo gavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymą užtikrinančios priemonės.
Tarpininkas – Specialiosiose sąlygose nurodytas asmuo, kuris pateikia arba siūlo Sutartį Lizingo gavėjui, padeda Lizingo gavėjui atlikti kitus su Sutarties
sudarymu susijusius veiksmus ir Lizingo davėjo vardu sudaro Sutartį su Lizingo gavėju.
Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės – Specialiosiose sąlygose nurodytos Lizingo gavėjo prievolių pagal Sutartį tinkamo įvykdymo užtikrinimo
priemonės (pvz. laidavimas, garantija, įkeitimas, hipoteka ir kt.), kurias Lizingo gavėjas įsipareigoja pateikti Lizingo davėjui Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais bei užtikrinti jų galiojimą, teisėtumą ir atitikimą Lizingo davėjo reikalavimams iki visiško Lizingo gavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.
1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Šia sutartimi Lizingo davėjas įsipareigoja Lizingo gavėjo prašymu įsigyti nuosavybės teise Daiktą iš Pardavėjo ir ilgalaikės išperkamosios nuomos pagrindu
Daiktą perduoti Lizingo gavėjui naudotis ir valdyti Lizingo gavėjo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams patenkinti. Lizingo gavėjui įvykdžius visas
prievoles pagal Sutartį, Lizingo davėjas įsipareigoja parengti Perdavimo nuosavybėn aktą, kurio pagrindu perduoda Lizingo gavėjui nuosavybės teisę į Daiktą,
Sutartyje nustatyta tvarka.
2. DAIKTO PERDAVIMAS LIZINGO GAVĖJUI NAUDOTIS IR VALDYTI
2.1. Lizingo gavėjas savo nuožiūra pasirenka Daiktą ir jo Pardavėją. Esant įvykdytoms Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.1. punkte išdėstytoms sąlygoms, Lizingo
davėjas Daikto pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu įsipareigoja įsigyti nuosavybės teise Lizingo gavėjo pasirinktą Daiktą, sumokant Daikto kainą
Pardavėjui. Lizingo davėjas su Pardavėju ir Lizingo gavėju sudaro Daikto pirkimo-pardavimo sutartį Lizingo gavėjo pateikto komercinio pasiūlymo ar kito
dokumento, kuriame nurodoma Lizingo gavėjo ir Pardavėjo suderintos Daikto įsigijimo sąlygos, pagrindu ir Lizingo gavėjui įvykdžius Sutarties Bendrųjų
sąlygų 3.1 punkte nustatytas sąlygas.
2.2. Lizingo gavėjas įsipareigoja visas Lizingo davėjo turėtas pagrįstas išlaidas, susijusias su Daikto pirkimo - pardavimo sutarties sudarymu ir vykdymu,
kompensuoti per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamos sąskaitos gavimo iš Lizingo davėjo dienos.
2.3. Jeigu prieš pasirašant Sutartį Lizingo gavėjas sudarė su Pardavėju susitarimą dėl Daikto pirkimo ir sumokėjo Pardavėjui avansinę įmoką, įsigaliojus Sutarčiai ir
joje aptartomis sąlygomis sudarius Daikto pirkimo-pardavimo sutartį, susitarimas dėl Daikto, sudarytas tarp Lizingo gavėjo ir Pardavėjo, pasibaigia, o Lizingo
gavėjo Pardavėjui sumokėta avansinė įmoka užskaitoma kaip Pradinio įnašo (jo dalies) ar Administravimo mokesčio (jo dalies) sumokėjimas Lizingo davėjui
pagal Sutartį.
2.4. Lizingo davėjas neatsako, jei Pardavėjas pažeidžia Daikto pirkimo-pardavimo sutartyje numatytus terminus, pateikia nekokybišką Daiktą, netinkamai vykdo,
įvykdo ar atsisako vykdyti kitas Daikto pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, išskyrus Sutartyje nurodytus atvejus. Bet kuri Šalis įsipareigoja nedelsiant, gavusi
atitinkamą pranešimą iš Pardavėjo apie bet kokius nukrypimus nuo Daikto pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų, informuoti apie tai kitą Šalį.
2.5. Daiktas perduodamas naudotis ir valdyti Lizingo gavėjui, pasirašant trišalį Daikto perdavimo-priėmimo naudotis ir valdyti aktą tarp Lizingo gavėjo, Lizingo
davėjo ir Pardavėjo. Daiktas laikomas priimtu pasirašius aktą visoms šalims.
2.6. Nepriklausomai nuo to, ar Daiktą pristatė Pardavėjas, ar Sutarties sudarymo momentu Daikto savininku buvo Lizingo davėjas, Lizingo davėjas neatsako už
Lizingo gavėjo pasirinktą Daiktą ir nesuteikia jokių garantijų dėl Daikto kokybės, kiekybės, komplektiškumo, būklės (užslėptų trūkumų), tinkamumo naudoti.
Lizingo gavėjas, priimdamas Daiktą, privalo kruopščiai patikrinti Daiktą bei jo atitikimą Daikto pirkimo-pardavimo sutarties sąlygoms, taip pat Pardavėjo jam
pateikiamus Daikto dokumentus. Pastebėjęs Daikto trūkumus, dėl kurių normali Daikto eksploatacija negalima, Lizingo gavėjas turi teisę nepriimti Daikto,
tačiau privalo nedelsiant informuoti Lizingo davėją ir Pardavėją. Visas pretenzijas, reikalavimus dėl Daikto kokybės, kiekybės, Daikto pristatymo ir pan.
Lizingo gavėjas reiškia Pardavėjui savo sąskaita ir, jeigu Lizingo davėjas nenurodys kitaip, dėl to kilusiuose ginčuose su Pardavėju, įskaitant ginčų nagrinėjimą
teisme, Lizingo gavėjas dalyvauja savo sąskaita.
2.7. Lizingo gavėjas privalo priimti Daiktą naudojimui, jei Pardavėjas Daikto pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais terminais pristatė Lizingo gavėjo
reikalavimus atitinkantį Daiktą. Jei Lizingo gavėjas atsisako priimti Daikto pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas atitinkantį Daiktą, Lizingo gavėjui tenka visa
Daikto žuvimo, praradimo, sugadinimo, priešlaikinio nusidėvėjimo, komplektiškumo ar kokybės pasikeitimo rizika. Lizingo gavėjui nepagrįstai atsisakius
priimti Daiktą, Lizingo davėjas turi teisę nutraukti Sutartį, o Lizingo gavėjas privalo atlyginti visus Lizingo davėjo dėl to patirtus nuostolius bei kompensuoti
Lizingo davėjui avansu Pardavėjui sumokėtą sumą, viršijančią Lizingo gavėjo sumokėto pradinio įnašo sumą. Nutraukus Sutartį šiame punkte aptartu
pagrindu, Lizingo gavėjo Lizingo davėjui sumokėti mokėjimai, įskaitant administravimo mokestį ir pradinį įnašą, negrąžinami.
2.8. Jeigu Daikto pirkimo-pardavimo sutartyje nėra susitarta kitaip, Lizingo gavėjas savo lėšomis atlieka visas su Daiktu susijusias muitinės, Daikto registravimo
kompetentingoje institucijoje ir kitas su Daikto priėmimu susijusias procedūras, atlieka Daikto pakrovimą, iškrovimą, montavimą, transportavimą ir pan.
Importo atveju Lizingo gavėjas per 2 (dvi) darbo dienas nuo muitinės procedūrų įforminimo ar Daikto įregistravimo privalo pateikti Lizingo davėjui importo
deklaracijas (jei importas ne iš Europos Sąjungos šalių), sąskaitas (originalus) ir registravimo dokumentus.
3. FINANSUOJAMOS SUMOS IŠMOKĖJIMAS, MOKĖJIMAI IR IŠLAIDOS
3.1. Jeigu Šalys raštu nesusitarė kitaip, Lizingo davėjas įsipareigoja sumokėti Daikto kainą Lizingo gavėjo pasirinktam Pardavėjui tik po to, kai yra įvykdytos visos
žemiau nurodytos sąlygos:
3.1.1.
Lizingo gavėjas sumokėjo Sutartyje nustatyta tvarka Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio Administravimo mokestį;
3.1.2.
Lizingo gavėjas sumokėjo Sutartyje nustatyta tvarka Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio Pradinį įnašą;
3.1.3.
sudarytos visos Specialiosiose sąlygose numatytos sutartys dėl Lizingo gavėjo prievolių užtikrinimo priemonių;
3.1.4.
yra įvykdytos kitos sąlygos, pagal Sutartį būtinos įvykdyti iki Daikto perdavimo Lizingo gavėjui momento (įskaitant, bet neapsiribojant, Daiktas
įregistruotas Lizingo davėjo vardu, Daiktas apdraustas Sutartyje nustatyta tvarka);
3.1.5.
Lizingo gavėjas tinkamai vykdo kitus finansinius įsipareigojimus pagal Sutartį ir kitas tarp Lizingo davėjo ir Lizingo gavėjo sudarytas sutartis ir tai nėra
pagrindas Lizingo davėjui pagrįstai manyti, kad Lizingo gavėjo mokumas yra sumažėjęs tiek, kad prieš sudarant Sutartį nustačius tokią Lizingo gavėjo
mokumo būklę, Lizingo gavėjas nebūtų sudaręs Sutarties, ar Lizingo gavėjas yra tapęs nemokiu.
Jei bet kuri šiame punkte nurodyta sąlygų neįvykdoma ar įvykdoma netinkamai, Lizingo davėjas turi teisę be jokių neigiamų sau pasekmių atsisakyti mokėti
Finansuojamą sumą. Tokiu atveju Lizingo gavėjo Lizingo davėjui sumokėtas Administravimo mokestis negrąžinamas, o jei Administravimo mokestis nebuvo
sumokėtas, Lizingo gavėjas privalo jį sumokėti Lizingo davėjui.
3.2. Lizingo gavėjas įsipareigoja visus Grafike nurodytus mokėjimus, taip pat mokesčius už Lizingo davėjo papildomas paslaugas, vykdant Sutartį, įskaitant, bet
neapsiribojant Administravimo mokestį, Sutarties sąlygų keitimo mokestį, mokestį už draudimą, kai Draudėjas yra Lizingo davėjas, mokėti Sutartyje
nustatytais dydžiais ir terminais. Grafike nurodytus mokėjimus Lizingo gavėjas privalo sumokėti Grafike aptartą mokėjimo dieną, nepriklausomai nuo
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sąskaitos gavimo, Daikto gedimo ar netekimo priežasties (įskaitant force majeure aplinkybes) ir nepaisant Pardavėjui pareikštų pretenzijų ar besitęsiančių
ginčų teismuose, išskyrus Sutartyje nurodytus atvejus. Palūkanos nuo Daikto priėmimo-perdavimo dokumentų pasirašymo dienos iki pirmojo laikotarpio pagal
Grafiką pradžios apskaičiuojamos ir pateikiamos atskirai sąskaitoje, nenurodant jų Grafike. Jas Lizingo gavėjas įsipareigoja sumokėti Lizingo davėjui ne vėliau
kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo sąskaitos pateikimo dienos.
3.3. Kol nėra galutinai įvykdytos Daikto pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos, laikoma, kad Grafikas yra preliminarus ir galioja iki naujo Grafiko sudarymo, kurį
Šalys pasirašys tik tuo atveju, jeigu Grafike nurodytas sumas reikia tikslinti. Sumos gali būti tikslinamos, jei: 1) pasikeitė Daikto įsigijimo kaina (pvz. dėl
teisės aktų pasikeitimų); 2) pasikeitė užsienio valiutos ir euro santykis. Jeigu Grafike nurodytų sumų tikslinti nereikia, naujas Grafikas nesudaromas. Tokiu
atveju grafoje „Periodo Nr.“ eilės tvarka nurodyti mokėjimai turi būti mokami kiekvieno mėnesio 1 dieną. Ši taisyklė netaikoma, jeigu Specialiose sąlygose
Šalys yra nurodžiusios konkrečią mėnesio dieną, kurią Lizingo gavėjas pageidauja atlikti mokėjimus pagal Grafiką.
3.4. Mokėjimai atliekami piniginiais pervedimais į Lizingo davėjo sąskaitą banke, nurodytą Sutartyje ar atskirame pranešime, pateiktame Sutartyje numatyta
tvarka.
3.5. Jei Lizingo davėjas, vykdydamas Daikto pirkimo-pardavimo sutartį, Pardavėjui avansu sumokėjo didesnę sumą, nei Lizingo gavėjo pradinis įnašas pagal šią
sutartį, Lizingo gavėjas įsipareigoja nuo Lizingo gavėjo pradinį įnašą viršijančios sumos mokėti Lizingo davėjui palūkanas, nurodytas Sutarties Specialiosiose
sąlygose, laikotarpiu nuo tokios sumos sumokėjimo Pardavėjui iki pirmojo mokėjimo pagal Grafiką laikotarpio pradžios ar šios sutarties nutraukimo dienos.
Šiame punkte nurodytos palūkanos apskaičiuojamos ir pateikiamos atskirai sąskaitoje, nenurodant jų Grafike.
3.6. Už Lizingo gavėjo pageidavimu teikiamas Lizingo davėjo papildomas paslaugas, vykdant Sutartį (Sutarties pakeitimo, reikalavimo teisių perleidimo
įforminimas, Daikto draudimo sutarties pratęsimo įforminimas ir pan.) Lizingo gavėjas įsipareigoja apmokėti per 3 (tris) darbo dienas po paslaugos atlikimo
pagal Lizingo davėjo patvirtintas kainas, galiojančias Lizingo davėjo įmonėje papildomų paslaugų atlikimo momentu, jei atitinkamame susitarime ar sutartyje
nenumatyta kitaip. Su galiojančiomis papildomų paslaugų vykdant Sutartį kainomis galima susipažinti Lizingo davėjo internetiniame puslapyje www.nordea.lt.
3.7. Lizingo gavėjas įsipareigoja sumokėti Lizingo davėjui pradinio įnašo ir Administravimo mokesčio sumas, nurodytas Specialiosiose sąlygose per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo. Lizingo davėjas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Daikto perdavimo-priėmimo naudotis ir valdyti akto
pasirašymo dienos ir, jei Daiktas turi būti įregistruotas viešuosiuose registruose, nuo Daikto įregistravimo Lizingo davėjo kaip Daikto savininko vardu
atitinkamuose viešuosiuose registruose bei registravimą patvirtinančių dokumentų pateikimo Lizingo davėjui, Lizingo gavėjui išsiunčia sąskaitą
Administravimo mokesčiui. Kas mėnesį, ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Grafike nustatytos mokėjimų datos, Lizingo davėjas pateikia arba
išsiunčia Sutartyje aptartu būdu Lizingo gavėjui sąskaitą palūkanų sumai ir priminimą sumokėti to mėnesio Daikto vertės su priklausančia PVM suma dalį,
nurodytą Grafike. Sąskaitą visai Daikto kainai Lizingo davėjas pateikia Lizingo gavėjui, gavęs raštišką Lizingo gavėjo prašymą.
3.8. Jeigu mokėjimo data, nurodyta Grafike, sutampa su poilsio ar oficialių švenčių diena, laikoma, kad mokėjimo data yra po poilsio ar oficialių švenčių dienos
einanti darbo diena.
3.9. Šalys įsipareigoja vadovautis susitarimu, kad mėnesį sudaro 30 (trisdešimt) dienų, o metus - 360 (trys šimtai šešiasdešimt) dienų.
3.10. Lizingo gavėjas prisiima visą su užsienio valiutos (Grafiko valiutos), nurodytos Specialiosiose sąlygose, pasikeitimu susijusią riziką ir įsipareigoja atlyginti
Lizingo davėjui dėl to turėtas išlaidas.
3.11. Jeigu Lizingo gavėjas ir Lizingo davėjas konkrečiu atveju nesusitaria kitaip, visos įmokos, Lizingo davėjo gautos vykdant prievoles pagal Sutartį, paskirstomos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.54 straipsnyje nustatyta tvarka, t.y.: 1) bet kokios Sutarties pagrindu Lizingo gavėjo Lizingo davėjui mokėtinos
sumos (tame tarpe draudimo įmokos, kai draudimo įmokas moka Lizingo davėjas), išskyrus Daikto vertės dengimą, palūkanas ir netesybas; 2) palūkanos pagal
jų mokėjimo terminų eiliškumą; 3) netesybos; 4) Daikto vertės dengimas. Suėjus mokėjimų terminams pagal kelias tarp Lizingo davėjo ir Lizingo gavėjo
sudarytas sutartis, įmokos paskirstomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.55 straipsnyje nustatyta tvarka.
3.12. Visos pagal šią Sutartį Lizingo davėjo Lizingo gavėjui išrašomos sąskaitos pateikiamos Lizingo gavėjui elektroninėje erdvėje, jei Lizingo gavėjas Sutarties
sudarymo metu pateikia Lizingo davėjui pasirašytą ir tinkamai užpildytą paraišką ar kitą jam prilyginamą dokumentą dėl sąskaitų gavimo elektroniniu būdu.
Lizingo gavėjui pateikus Lizingo davėjui raštišką prašymą Lizingo davėjo išrašomos sąskaitos gali būti siunčiamos Lizingo gavėjui paprastuoju paštu. Prašymą
dėl sąskaitų siuntimo paprastuoju paštu Lizingo gavėjas gali pateikti Lizingo davėjui tiek Sutarties sudarymo metu, tiek bet kuriuo metu galiojant Sutarčiai.
Lizingo davėjo išrašomų sąskaitų siuntimas paprastuoju paštu yra apmokestinamas. Sąskaitos siuntimo paprastuoju paštu mokestis yra nustatomas Lizingo
davėjo kainyne, kuris yra skelbiamas Lizingo davėjo internetinėje svetainėje www.nordea.lt, su juo taip pat galima susipažinti Lizingo davėjo buveinės vietoje.
Sąskaitos siuntimo paprastuoju paštu mokestis įtraukiamas ir nurodomas Lizingo gavėjui siunčiamoje sąskaitoje ir Lizingo gavėjas šį mokestį įsipareigoja
sumokėti kartu su kitomis sąskaitoje nurodytomis sumomis. Lizingo davėjo išrašytų sąskaitų pateikimas Lizingo gavėjui elektroninėje erdvėje yra nemokamas.
Jei Lizingo gavėjas, sudarydamas Sutartį, nepateikia Lizingo davėjui prašymo dėl sąskaitų siuntimo paprastuoju paštu, ne vėliau kaip Sutarties sudarymo dieną
Lizingo gavėjas privalo užpildyti ir pasirašyti Lizingo davėjo pateiktą sąskaitų gavimo elektroniniu būdu paraišką ar kitą jam prilyginamą dokumentą bei
užpildytą ir pasirašytą paraišką ar kitą jam prilyginamą dokumentą pateikti Lizingo davėjui. Lizingo davėjas informuoja Lizingo gavėją, kad sąskaitų gavimo
elektroniniu būdu paslaugos teikėjas yra ne Lizingo davėjas, bet trečiasis asmuo, nurodytas sąskaitų gavimo elektroniniu būdu paraiškoje ar kitame jam
prilyginamame dokumente ir Lizingo davėjas jokiais atvejais neatsako už sąskaitų gavimo elektroniniu būdu paslaugos teikėjo teikiamas paslaugas ir jų
kokybę, paslaugos aktyvavimą ir pan., neatsižvelgiant į tai, kad sąskaitų gavimo elektroniniu būdu paraiškos ar kito jam prilyginamo dokumento formą Lizingo
gavėjui teikia Lizingo davėjas. Tuo atveju, jei ne vėliau kaip Sutarties sudarymo dieną Lizingo gavėjas nepateikia Lizingo davėjui raštiško prašymo dėl
sąskaitų siuntimo paprastuoju paštu ar Lizingo gavėjas nepateikia Lizingo davėjui užpildytos ir pasirašytos sąskaitų gavimo elektroniniu būdu paraiškos ar kito
jam prilyginamo dokumento, Lizingo davėjas siunčia Lizingo gavėjui sąskaitas paprastuoju paštu už mokestį, kuris nurodytas Lizingo davėjo kainyne ir toks
mokestis įtraukiamas ir nurodomas Lizingo gavėjui siunčiamoje sąskaitoje ir Lizingo gavėjas šį mokestį įsipareigoja sumokėti kartu su kitomis sąskaitoje
nurodytomis sumomis. Tačiau tokiu atveju Lizingo gavėjas turi teisę bet kada Sutarties galiojimo metu pateikęs Lizingo davėjui prašymą gauti sąskaitas
elektroniniu būdu, užpildyti ir pasirašyti sąskaitų gavimo elektroniniu būdu paraišką ar kitą jam prilyginamą dokumentą. Lizingo gavėjui išsiuntus Lizingo
davėjui tinkamai užpildytą ir pasirašytą sąskaitų gavimo elektroniniu būdu paraišką ar kitą jam prilyginamą dokumentą ir sąskaitų gavimo elektroniniu būdu
paslaugos teikėjui aktyvavus sąskaitų gavimo elektroniniu būdu teikimo paslaugą Lizingo gavėjui, visos Lizingo davėjo pagal šią Sutartį išrašomos sąskaitos
Lizingo gavėjui bus pateikiamos elektroninėje erdvėje. Šalys aiškiai susitaria, kad kol sąskaitų gavimo elektroniniu būdu paraiška ar kitas jam prilyginamas
dokumentas neužpildyti ir nepasirašyti bei sąskaitų gavimo elektroniniu būdu teikimo paslauga Lizingo gavėjui neaktyvuota visos Lizingo davėjo pagal šią
Sutartį išrašomos sąskaitos bus siunčiamos Lizingo gavėjui paprastuoju paštu, už sąskaitų siuntimą Lizingo gavėjui mokant Lizingo davėjo kainyne nustatytą
mokestį.
3.13. Tuo atveju, jei Lizingo gavėjas ir Lizingo davėjas yra sudarę daugiau kaip vieną išperkamosios nuomos sutartį, Lizingo gavėjo raštiškai išreikštu pageidavimu,
Lizingo davėjas gali pateikti Lizingo gavėjui konsoliduotą sąskaitą-faktūrą, į kurią įtraukiamos atitinkamo kalendorinio mėnesio palūkanos pagal visas tarp
Šalių sudarytas išperkamosios nuomos sutartis bei pateikiami priminimai sumokėti to mėnesio daiktų vertės su priklausančia PVM suma dalis, nurodytas visų
tarp Šalių sudarytų išperkamosios nuomos sutarčių grafikuose. Už šiame punkte nurodytą sąskaitų konsolidavimo paslaugą Lizingo gavėjas įsipareigoja
sumokėti konsoliduotos sąskaitos-faktūros tvarkymo mokestį, nurodytą Lizingo davėjo kainyne, kuris yra skelbiamas Lizingo davėjo interneto svetainėje
www.nordea.lt, su juo taip pat galima susipažinti Lizingo davėjo buveinės vietoje.
4. DAIKTO IŠLAIKYMAS, REMONTAS IR PAGERINIMAI
4.1. Lizingo gavėjas privalo valdyti ir naudoti Daiktą, nepažeisdamas Lietuvos Respublikos ir kitų šalių, kuriose Daiktas naudojamas, teisės aktų bei šios sutarties
reikalavimų. Lizingo gavėjas negali naudoti Daikto Lietuvos Respublikos ir kitų šalių, kuriose Daiktas naudojamas, teisės aktų draudžiamai veiklai vykdyti ir
privalo atlyginti visus dėl Lizingo gavėjo neteisėtos veiklos Lizingo davėjo patirtus nuostolius.
4.2. Lizingo gavėjas turi teisę be jokių apribojimų disponuoti produkcija ir pajamomis, gautomis naudojant Daiktą.
4.3. Lizingo gavėjas savo lėšomis apmoka visas išlaidas, baudas ir pan., susijusias su Daikto naudojimu ir valdymu (eksploatacijos išlaidos, atsakomybė už žalą,
padarytą tretiesiems asmenims, aplinkai, kurios priežastimi buvo Daiktas, administracinės nuobaudos ir pan.).
4.4. Lizingo gavėjas įsipareigoja saugoti Daiktą ir su juo susijusią dokumentaciją, naudoti Daiktą pagal jo techninėje dokumentacijoje nurodytą paskirtį, savo
sąskaita rūpintis Daikto išlaikymu, palaikyti jį tokioje būklėje, kokioje jam buvo perduotas, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą bei Sutartyje nustatyta tvarka
padarytus Daikto pakeitimus ir atlikti Daikto remontą (einamąjį ir kapitalinį). Lizingo gavėjas visiškai ir besąlygiškai atsako už Daikto išsaugojimą nuo Daikto
perdavimo-priėmimo naudotis ir valdyti akto pasirašymo momento iki Sutarties galiojimo pabaigos arba Sutarties nutraukimo ir Daikto gražinimo Lizingo
davėjui.
4.5. Naudodamasis Daiktu, Lizingo gavėjas privalo laikytis Daikto gamintojo nustatytų Daikto garantijos, techninės priežiūros, naudojimo ir eksploatacijos
taisyklių reikalavimų, o jei tokių reikalavimų nėra nustatyta, Lizingo gavėjas turi tinkamai valdyti ir naudoti Daiktą, taip pat neleisti juo naudotis ir jį valdyti
asmenims, kurie neturi reikiamos kvalifikacijos, reikalingos, naudojantis Daiktu ar jį valdant ir(arba) neturi tinkamą kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų
(pvz. vairuotojo pažymėjimą, jei Daiktas – transporto priemonė). Lizingo gavėjas įsipareigoja atlyginti visus dėl Lizingo gavėjo šiame punkte nustatytų

4
įsipareigojimų nesilaikymo Lizingo davėjo patirtus nuostolius.
4.6. Lizingo gavėjas turi teisę pagerinti Daiktą tik iš anksto suderinęs numatomus daryti pakeitimus su Lizingo davėju ir gavęs iš jo raštišką sutikimą, išskyrus, jei
tai būtina Daikto išsaugojimui arba apsaugojimui nuo visiško ar dalinio sunaikinimo. Apie atliktus Daikto pagerinimus, kai tai buvo būtina Daikto išsaugojimui
arba apsaugojimui nuo visiško ar dalinio sunaikinimo, Lizingo gavėjas privalo nedelsiant pranešti Lizingo davėjui. Nutraukus Sutartį, visi pagerinimai, kuriuos
padarė Lizingo gavėjas, jei jų negalima atskirti nuo Daikto, nepadarant jam žalos, lieka Lizingo davėjo nuosavybė ir Lizingo davėjas su jais susijusių išlaidų
Lizingo gavėjui nekompensuoja. Lizingo davėjas turi teisę atsisakyti Daikto pagerinimų ir reikalauti, kad Lizingo gavėjas savo lėšomis juos pašalintų.
4.7. Lizingo davėjas Sutarties galiojimo laikotarpiu perleidžia Lizingo gavėjui teisę į Daikto garantinį aptarnavimą, taip pat teisę tiesiogiai reikšti pretenzijas
Pardavėjui dėl Daikto. Lizingo gavėjui suteikiama teisė tiesiogiai kreiptis į Pardavėją, jei išryškėjo Daikto defektai ar trūkumai, pareikalauti, kad Pardavėjas
juos savo sąskaita pašalintų, pakeistų Daiktą arba sumažintų Daikto pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytą Daikto kainą ar imtis kitų veiksmų, įgyvendinant
savo, kaip Daikto naudotojo teises. Apie tokį kreipimąsi į Pardavėją Lizingo gavėjas privalo tą pačią dieną informuoti Lizingo davėją.
5. DRAUDIMAS
5.1. Jeigu Šalys Specialiosiose sąlygose nesusitarė, kad Daikto draudėjas yra Lizingo davėjas ar, jei Daikto draudėjas nėra Lizingo davėjas pagal Sutarties bendrųjų
sąlygų 5.3 punkto nuostatas, Lizingo gavėjas įsipareigoja sudaryti Daikto draudimo sutartį su viena iš Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytų draudimo
bendrovių ar kita draudimo bendrove, dėl kurios Šalys raštu susitaria, (toliau vadinama – Draudikas) ir ne vėliau kaip iki Daikto perdavimo naudotis ir valdyti
akto pasirašymo pateikti Lizingo davėjui ar Lizingo davėjo nurodytam draudimo brokeriui galiojančios Daikto draudimo sutarties (poliso) kopiją. Daikto
draudimo sutartis turi atitikti žemiau nurodytus reikalavimus:
5.1.1.
turi įsigalioti ne vėliau kaip tą dieną, kai pasirašomas Daikto perdavimo-priėmimo naudotis ir valdyti aktas, bet ne vėliau nei Lizingo gavėjui ir/ar
Lizingo davėjui pereina atsitiktinio Daikto sugadinimo, sunaikinimo ar praradimo rizika;
5.1.2.
turi būti sudaryta Lizingo davėjo naudai, t.y. įvykus draudiminiam įvykiui, teisę gauti draudimo išmoką turės Lizingo davėjas;
5.1.3.
Daiktas turi būti apsaugotas nuo visų rizikų pristatant, valdant ir naudojant Daiktą, įskaitant ir Daikto valdytojo/ų civilinės atsakomybės draudimą,
atsižvelgiant į Daikto pobūdį ir jo naudojimo ypatumus;
5.1.4.
Daiktas turi būti apdraustas visai Daikto įsigijimo vertei (pirkimo kainai) su PVM, išskyrus draudimo nuo vagystės atveju, kai Daiktas iš draudimo sumos
atėmus pagal Draudimo sutartį taikytiną frančizę turi būti apdraustas ne mažesnei kaip Grafike nurodytai finansuojamai sumai su PVM;
5.1.5.
jei Daiktas bus eksploatuojamas užsienyje, Daikto draudimo sutartis turi galioti tose valstybėse, kur bus naudojamas Daiktas;
5.1.6.
įmokos pagal Daikto draudimo sutartį turi būti ne dažnesnės kaip kas:
5.1.6.1. 1 (vieną) mėnesį, jeigu Daikto draudimo sutartis sudaroma su Draudiku, nurodytu Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.1. punkte;
5.1.6.2. 3 (tris) mėnesius, jeigu Daikto draudimo sutartis sudaroma su Draudiku, nurodytu Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.2. punkte;
5.1.6.3. 3 (tris) mėnesius, jeigu Daikto draudimas sudaromas su kita draudimo bendrove nei Sutarties Specialiųjų sąlygų 5 punkte nurodytų Draudikų, jeigu Šalys
nesusitaria kitaip.
5.2. Lizingo gavėjas privalo tinkamai ir laiku mokėti visas įmokas Draudikui pagal Daikto draudimo sutartį ir, Lizingo davėjui pareikalavus, nedelsiant pateikti
apmokėjimą liudijančius dokumentus. Jeigu Šalys Specialiosiose sąlygose susitaria, kad Daikto draudėjas yra Lizingo davėjas ar, jei Daikto draudėjas yra
Lizingo davėjas pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 5.3 punkto nuostatas, tai draudimo įmokas Draudikui moka Lizingo davėjas, o Lizingo gavėjas draudimo
įmokas atitinkančią sumą moka Lizingo davėjui pagal pastarojo pateiktą sąskaitą ne vėliau kaip sąskaitoje nurodytą apmokėjimo dieną. Lizingo gavėjui
tinkamai vykdant Sutartį, Lizingo davėjas įsipareigoja atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos Lizingo gavėjas patyrė dėl to, kad Lizingo davėjas laiku
nesumokėjo Draudikui draudimo įmokų.
5.3. Daikto draudėju, Šalių susitarimu, nustatomas Lizingo davėjas ir tuo atveju, jei:
5.3.1.
Šalys Specialiosiose sąlygose susitarė, kad Daikto draudėjas yra Lizingo gavėjas, tačiau Lizingo gavėjas ne vėliau kaip iki Daikto priėmimo-perdavimo
naudotis ir valdyti akto pasirašymo dienos įteikė Lizingo davėjui rašytinį prašymą (t.y. tokį Lizingo gavėjo prašymą Lizingo davėjas gavo ne vėliau kaip
iki Daikto perdavimo naudotis ir valdyti akto pasirašymo dienos), nurodydamas, kad pageidauja, jog Daikto draudėju Sutarties galiojimo laikotarpiu būtų
Lizingo davėjas, ir Lizingo gavėjas nėra sudaręs Daikto draudimo sutarties iki šiame punkte nurodyto prašymo pateikimo Lizingo davėjui dienos.
Pateikdamas tokį prašymą Lizingo gavėjas užtikrina, kad Lizingo gavėjas nėra sudaręs Daikto draudimo sutarties, o tuo atveju, jei, Lizingo davėjui,
vadovaujantis Lizingo gavėjo prašymu apdraudus Daiktą, paaiškėtų priešingai, Lizingo gavėjas įsipareigoja anuliuoti Daikto draudimo sutartį bei
prisiima atsakomybę ir kaštus, susijusius su dvigubu Daikto draudimu. Šalys šiuo aiškiai susitaria, kad Lizingo gavėjo prašymas, pateiktas pagal šio
punkto sąlygas, išreiškia Lizingo gavėjo valią, kad Daiktą draustų Lizingo davėjas, o pastarasis, gavęs Lizingo gavėjo prašymą ir, Šalims pasirašius toliau
šiame punkte nurodytą Daikto draudimo priedą, sutinka Daiktą drausti, vadovaudamasis šio punkto nuostatomis. Tokiu būdu Lizingo gavėjo prašymas,
kad Daiktą apdraustų Lizingo davėjas, pakeičia iki prašymo pateikimo buvusį Šalių susitarimą Specialiosiose sąlygose, jog Daikto draudėjas yra Lizingo
gavėjas ir Daikto draudėju tampa Lizingo davėjas. Kai, vadovaujantis šio punkto sąlygomis, Daiktą draudžia Lizingo davėjas, Šalys įsipareigoja ne vėliau
kaip Daikto priėmimo-perdavimo dieną pasirašyti Sutarties priedą dėl Daikto draudimo, kuriame, be kita ko, nurodoma Daikto draudimo įmokos suma,
kurią Lizingo gavėjas mokės Lizingo davėjui.
5.3.2.
Lizingo davėjas ar jo įgaliotas draudimo brokeris atsiunčia pranešimą Lizingo gavėjui su pasiūlymu dėl draudimo sąlygų ir, jei Lizingo gavėjas
sutikdamas su Lizingo davėjo pasiūlymu sumokėjo Lizingo davėjo ar jo įgalioto draudimo brokerio siųstame pranešime nurodytą įmoką dėl draudimo
apsaugos įsigaliojimo per Lizingo davėjo pranešime nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip likus 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų iki Daikto draudimo
sutarties galiojimo laiko pabaigos. Tokiu būdu, įvykus šiame punkte aukščiau nurodytoms sąlygom, Šalių susitarimas Specialiosiose sąlygose ar Šalių
susitarimuose (jei tokie būtų sudaryti), jog Daikto draudėjas yra Lizingo gavėjas pakeičiamas į susitarimą, kad Daikto draudėjas yra Lizingo davėjas.
Lizingo gavėjas, sumokėjęs šiame punkte aukščiau nurodytą įmoką, susijusią su draudimo apsaugos įsigaliojimu, privalo per 5 (penkias) darbo dienas
informuoti Lizingo davėjo pasiūlyme nurodytą draudimo brokerį apie tai, kad Lizingo gavėjas sumokėjo aukščiau nurodytą įmoką ir, kad akceptavo
Lizingo gavėjui pateiktą draudimo pasiūlymą.
5.3.3.
Sutarties bendrųjų sąlygų 5.6 punkte nurodytu atveju, kai Daiktą apdraudžia Lizingo davėjas savo lėšomis. Tokiu būdu, Daiktą apdraudus Lizingo
davėjui, Šalių susitarimas Specialiosiose sąlygose ar Šalių susitarimuose (jei tokie būtų sudaryti), jog Daikto draudėjas yra Lizingo gavėjas pakeičiamas į
susitarimą, kad Daikto draudėjas yra Lizingo davėjas.
5.4. Lizingo gavėjas yra atsakingas už tai, kad Daiktas būtų apdraustas (nepertraukiamai galiotų Daikto draudimo sutartis) visą Sutarties galiojimo laiką,
skaičiuojant nuo tos dienos, kai pasirašytas Daikto perdavimo-priėmimo naudotis ir valdyti aktas iki Sutarties pasibaigimo, o Sutarties nutraukimo atveju - iki
Daikto grąžinimo Lizingo davėjui dienos. Jei Daiktas buvo apdraustas ne visam Sutarties galiojimo laikotarpiui, Lizingo gavėjas privalo pratęsti Daikto
draudimo sutartį (pratęsdamas ankstesnę Daikto draudimo sutartį ar sudarydamas naują) iki Daikto draudimo sutarties galiojimo laiko pabaigos likus ne
mažiau kaip 7 (septynioms) kalendorinėms dienoms, pratęsimą ar naujos Draudimo sutarties sudarymą suderinęs su Lizingo davėju ar Lizingo davėjo nurodytu
draudimo brokeriu ir pratęstos (sudarytos naujai) galiojančios Daikto draudimo sutarties kopiją, pateikdamas Lizingo davėjui ar Lizingo davėjo nurodytam
draudimo brokeriui. Pratęsiant Daikto draudimo sutartį, Lizingo davėjas turi teisę reikalauti, kad Lizingo gavėjas Daiktą apdraustų kitoje iš draudimo
bendrovių, nurodytų Sutartyje. Lizingo gavėjas, pratęsdamas Daikto draudimo sutarties galiojimą ar sudarydamas naują Daikto draudimo sutartį, privalo
užtikrinti, kad susitarimas dėl Daikto draudimo sutarties pratęsimo ar nauja Daikto draudimo sutartis įsigalios vėliausiai tuo momentu, kai pasibaigia
ankstesnės Daikto draudimo sutarties galiojimas. Jei Lizingo gavėjas nesudarė ar nepratęsė Daikto draudimo sutarties Sutartyje numatyta tvarka, įskaitant, bet
neapsiribojant tais atvejais, kai Lizingo gavėjas pratęsia seną Draudimo sutartį ar sudaro naują prieš tai Draudimo sutarties pratęsimo ar naujos Draudimo
sutarties sudarymo nesuderinęs su Lizingo davėju ar Lizingo davėjo nurodytu draudimo brokeriu ar kai, Lizingo gavėjas nepateikė Lizingo davėjui ar Lizingo
davėjo nurodytam draudimo brokeriui galiojančios Daikto draudimo sutarties šiame punkte nustatyta tvarka ir terminais, Lizingo gavėjui tenka visa su tuo
susijusi rizika bei prievolė atlyginti visus dėl to Lizingo davėjo patirtus nuostolius ir(ar) išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant, priverstinio Daikto apdraudimo
išlaidas, kai Lizingo gavėjui neįvykdžius šiame punkte nustatytų sąlygų, Lizingo davėjas pats apdraudžia Daiktą.
5.5. Lizingo gavėjas privalo susipažinti ir tinkamai vykdyti visas Daikto draudimo sutarties sąlygas, laikytis visų Draudiko reikalavimų, susijusių su Daikto
apsauga, saugumu ir Daikto praradimo, sugadinimo ar sunaikinimo rizikos sumažinimu. Lizingo gavėjas įsipareigoja neatlikti jokių veiksmų, kurių atlikimas
ir/ar neveikimas pagal Daikto draudimo sutartį gali suteikti teisę Draudikui nutraukti Daikto draudimo sutartį, padidinti draudimo įmokas ar vienašališkai
pakeisti Daikto draudimo sąlygas ar sutartį, mažinti draudimo išmokos dydį ar visai atsisakyti ją mokėti draudiminio įvykio atveju.
5.6. Jei prievolė mokėti visas įmokas Draudikui pagal Daikto draudimo sutartį tenka Lizingo gavėjui, t.y. Šalys nėra susitarusios, kad Daikto draudėjas yra Lizingo
davėjas, ir Lizingo gavėjas laiku nesumoka draudimo įmokos ar Sutarties bendrųjų sąlygų 5.4 punkte nustatytais terminais ir tvarka nepateikia Lizingo davėjui
ar Lizingo davėjo nurodytam draudimo brokeriui galiojančios Daikto draudimo sutarties (įskaitant ir Daikto draudimo sutarties pratęsimą) kopijos, patvirtintos
Lizingo gavėjo, Lizingo davėjas turi teisę savo lėšomis apdrausti Daiktą. Visas Lizingo davėjo išlaidas, susijusias su šiame punkte numatytu Daikto draudimo
sutarties vykdymu, Lizingo davėjui atlygina Lizingo gavėjas per 3 (tris) darbo dienas nuo Lizingo davėjo raštiško pranešimo gavimo dienos.
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5.7. Įvykus draudiminiam įvykiui, Lizingo gavėjas:
5.7.1.
Atstovauja Lizingo davėją derybose dėl išmokų pagal Daikto draudimo sutartį, Daikto remonto ar pakeitimo;
5.7.2.
Privalo laikytis Daikto draudimo sutarties reikalavimų, susijusių su nuostolių sumažinimu bei pranešimu apie draudiminį įvykį Draudikui, draudimo
brokeriui, policijai, kitoms įstaigoms bei įvykdyti kitus reikalavimus dėl draudiminio įvykio sureguliavimo ir draudimo išmokos išmokėjimo;
5.7.3.
Privalo pranešti Lizingo davėjui apie įvykį ir apie priemones, kurių buvo imtasi nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, skaičiuojant
nuo draudiminio įvykio datos.
5.8. Iš Draudiko išmokėtų su Daikto praradimu, sunaikinimu arba sugadinimu susijusių draudimo išmokų pirmiausia kompensuojamas Lizingo gavėjo
įsiskolinimas Lizingo davėjui pagal šią ir kitas su Lizingo davėju sudarytas sutartis, o likusias pinigines lėšas Lizingo davėjas, Lizingo gavėjo nurodymu,
įsipareigoja pervesti į Lizingo gavėjo sąskaitą arba užskaityti tolimesniems mokėjimams pagal Sutartį. Lizingo gavėjui pervestos draudimo išmokos turi būti
naudojamos tik Daikto remonto ir/ar atstatymo tikslais.
5.9. Jei Daiktas sugadinamas taip, kad pripažįstama, jog jį remontuoti nėra prasmės, Daiktas prarandamas ar sunaikinamas, tačiau draudimo išmokos nepakanka
Lizingo davėjo nuostoliams (skirtumui tarp Draudiko išmokėtos sumos ir Lizingo gavėjo pradelstų mokėjimų bei kitų įsiskolinimų pagal Sutartį (jei tokie būtų)
bei Daikto vertės dengimo mokėjimų (būsimų), kurie turi būti įvykdyti pagal Grafiką iki Nuomos laikotarpio pabaigos) apmokėti, tokius nuostolius Lizingo
gavėjas įsipareigoja kompensuoti Lizingo davėjui per 3 (tris) darbo dienas nuo Lizingo davėjo raštiško pranešimo gavimo dienos.
5.10. Jeigu Daiktas prarandamas, sunaikinamas arba sugadinamas būdu, kuris pagal draudimo sutartį nelaikomas draudiminiu įvykiu arba Draudikas padaro išskaitas
(įskaitant frančizę), atsisako mokėti visą draudimo išmoką ar jos dalį dėl to, kad Lizingo gavėjas nesilaikė draudimo sutarties reikalavimų ar dėl kitų
priežasčių, nepriklausančių nuo Lizingo davėjo, arba dėl kitų priežasčių nemoka visos draudimo išmokos ar jos dalies, Lizingo davėjui padarytus nuostolius
dėl tokio Daikto praradimo, sunaikinimo, sužalojimo atlygina Lizingo gavėjas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo atitinkamo Draudiko pranešimo, kartu
sumokėdamas visus pradelstus mokėjimus bei įsiskolinimus pagal Sutartį (jei tokie būtų) ir visus likusius nesumokėtus Daikto vertės dengimo mokėjimus
(būsimus), kurie turi būti įvykdyti pagal Grafiką iki Nuomos laikotarpio pabaigos.
NUOSAVYBĖS TEISĖ Į DAIKTĄ, LIZINGO GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI, SUSIJĘ SU DAIKTO APSAUGOJIMU, DAIKTO IŠANKSTINIS
IŠPIRKIMAS
6.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Daiktas nuosavybės teise priklauso Lizingo davėjui.
6.2. Lizingo gavėjas įsipareigoja užtikrinti, kad jo santykių su trečiaisiais asmenimis pagrindu nebūtų apribota Lizingo davėjo nuosavybės teisė į Daiktą ir imtis
visų priemonių, kad išvengtų Lizingo davėjo nuosavybės teisės į Daiktą apribojimo iš trečiųjų asmenų pusės, t.y. Lizingo gavėjas neturi teisės Daikto parduoti,
dovanoti, mainyti ar kitaip perleisti, likviduoti, įkeisti, laiduoti, garantuoti Daiktu, ar kitaip jį apsunkinti.
6.3. Lizingo gavėjas turi teisę subnuomoti (suteikti panaudai) Daiktą tik gavęs išankstinį raštišką Lizingo davėjo sutikimą. Subnuomojant (suteikiant panaudai)
Daiktą, už jį atsakingu prieš Lizingo davėją lieka Lizingo gavėjas. Lizingo davėjui raštu sutikus dėl Daikto subnuomos (panaudos), turi būti sudaroma rašytinė
Daikto subnuomos sutartis (susitarimas). Lizingo davėjui priimtinos formos ir turinio Daikto subnuomos sutartį parengs ir Lizingo gavėjui pateiks Lizingo
davėjas. Tokiu atveju Daikto subnuomos sutartis bus trišalė ir ją pasirašys Lizingo gavėjas, subnuomininkas ir Lizingo davėjas. Atskiru Lizingo davėjo
sprendimu subnuomos sutartis gali būti dvišalė, pasirašoma tik tarp subnuomininko ir Lizingo gavėjo. Tokiu atveju Lizingo gavėjas privalo pateikti Lizingo
davėjui subnuomos sutarties projektą, kurio sąlygas Lizingo davėjas įvertins. Lizingo davėjas, įvertinęs subnuomos sutarties projektą arba pritars jam raštu,
arba nurodys Lizingo gavėjui būtinus subnuomos sutarties pakeitimus, kuriuos atitinkamai įrašius į subnuomos sutartį, Lizingo davėjas pritars subnuomos
sutarties projektui su atitinkamais Lizingo davėjo nurodytais pakeitimais. Tuo atveju, jei Lizingo davėjas nepritars subnuomos sutarties projektui, ar jei
subnuomos sutarties projektas nebus pakeistas, atsižvelgiant į Lizingo davėjo nurodymus, ar jei subnuomos sutartis pasirašoma nesant Lizingo davėjo raštiško
pritarimo sutarties sąlygoms, ar jei pasirašyta subnuomos sutartis skiriasi nuo subnuomos sutarties projekto, kuriam pritarė Lizingo davėjas, Lizingo davėjo
duotas išankstinis raštiškas sutikimas dėl Daikto subnuomos (panaudos) be atskiro pranešimo automatiškai netenka galios ir Daikto subnuoma (panauda)
tretiesiems asmenims yra draudžiama. Šalys šiuo aiškiai susitaria, kad visais atvejais subnuomos sutartyje turi būti nurodyta, kad Daiktas nuosavybės teise
priklauso Lizingo davėjui bei kad subnuomos sutartis netenka galios pasibaigus ar nutraukus Sutartį. Lizingo gavėjas įsipareigoja supažindinti subnuomininką
su Daikto naudojimo sąlygomis ir reikalavimais, nustatytais šioje sutartyje. Sutarties sąlygų, reikalavimu, susijusių su Daikto naudojimu, atskleidimas
(supažindinimas) subnuomininkui šiame punkte nustatyta tvarka nėra laikoma Sutarties bendrųjų sąlygų 12.1 punkto pažeidimu.
6.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu visa atsakomybė už Daiktą ir Daikto atsitiktinio žuvimo, praradimo, komplektiškumo pasikeitimo, sugadinimo ar priešlaikinio
nusidėvėjimo rizika, nepriklausomai nuo priežasčių, įskaitant ir force majeure aplinkybes (išskyrus, jei yra Lizingo davėjo kaltė), atstatymo galimybių, taip pat
atsakomybė (tame tarpe ir didesnio pavojaus šaltinio) už nuostolius ir žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų Daiktui, gyvybei, sveikatai, taip pat aplinkai,
naudojant, valdant (eksploatuojant), saugant Daiktą besąlygiškai ir visa apimtimi tenka Lizingo gavėjui. Atsitiktinio Daikto žuvimo, praradimo ar sužalojimo
atveju, nepriklausomai nuo žuvimo ar sužalojimo priežasčių, Lizingo gavėjo atsakomybė Lizingo davėjui yra lygi likusių nesumokėtų Daikto vertės dengimo
mokėjimų, kurie turi būti įvykdyti pagal Grafiką, pradelstų nesumokėtų pagal Grafiką mokėjimų apmokėjimo momentu, nesumokėtų baudų bei netesybų ir
Lizingo davėjo patirtų nuostolių sumai.
6.5. Jeigu Lizingo gavėjas praranda Daikto valdymą prieš savo valią, apie tai jis turi nedelsiant informuoti Lizingo davėją ir savo sąskaita imtis visų įmanomų
teisėtų priemonių išreikalauti Daiktą iš svetimo neteisėto valdymo.
6.6. Lizingo gavėjui tinkamai įvykdžius Sutartį, Perdavimo nuosavybėn akto pagrindu nuosavybės teisė į Daiktą perduodama Lizingo gavėjui. Lizingo davėjas
įsipareigoja parengti Perdavimo nuosavybėn aktą ir, Lizingo gavėjui atvykus į Lizingo davėjo buveinę, įteikti asmeniškai arba per 5 (penkias) darbo dienas nuo
tinkamo Sutarties sąlygų įvykdymo dienos išsiųsti jį Lizingo gavėjui paštu. Jeigu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus Daiktui yra privaloma teisinė
registracija, Lizingo gavėjas privalo per Perdavimo nuosavybėn akte nustatytą ne trumpesnį nei 3 (trijų) darbo dienų terminą kreiptis į atitinkamą
kompetentingą instituciją dėl Daikto išregistravimo ir įregistravimo Lizingo gavėjo vardu. Perregistravimo procedūrų atlikimo išlaidas apmoka Lizingo
gavėjas.
6.7. Lizingo gavėjas turi teisę bet kuriuo metu išpirkti Daiktą arba sumokėti dalį Likutinės Daikto vertės anksčiau Sutartyje nustatyto termino. Apie ketinimą
pasinaudoti šiame punkte aptarta teise Lizingo gavėjas privalo raštu pranešti Lizingo davėjui ne vėliau nei prieš 30 (trisdešimt) darbo dienų iki numatomos
visos Likutinės Daikto vertės ar jos dalies sumokėjimo datos.
6.8. Išperkant daiktą anksčiau Sutartyje nustatyto termino, Lizingo gavėjas privalo sumokėti Lizingo davėjui visus iki išankstinio išpirkimo dienos nesumokėtus
mokėjimus (įskaitant priskaičiuotas palūkanas, delspinigius ir baudas) bei Grafike nustatytą Likutinę Daikto vertę išpirkimo dienai. Išpirkus Daiktą anksčiau
Sutartyje nustatyto termino Daiktas perduodamas Lizingo gavėjo nuosavybėn Sutarties Bendrųjų sąlygų 6.6. punkte nustatyta tvarka.
6.9. Lizingo gavėjui anksčiau Sutartyje nustatyto termino sumokėjus dalį Likutinės Daikto vertės sudaromas naujas Grafikas, kuriame proporcingai grąžintai
Likutinei Daikto vertei mažinamos mokėtinos pagal Sutartį Mokėjimų sumos, nekeičiant Sutartyje nustatyto termino.
6.10. Lizingo gavėjas sumokėdamas visą ar dalį Likutinės Daikto vertės ankščiau mokėjimo pagal Grafiką datos privalo sumokėti Lizingo davėjui Sutartyje
nustatytą kompensaciją. Kompensacija mokama, jeigu Lizingo davėjas ir Lizingo gavėjas Sutarties Specialiosiose sąlygose susitarė dėl fiksuotos palūkanų
normos ir jeigu anksčiau nustatyto termino grąžinama Likutinė Daikto vertė ar jo dalis viršija 2 320 eurų per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį. Esant šiame
punkte nurodytoms sąlygoms, Lizingo gavėjas įsipareigoja kartu su visos ar dalies Likutinės Daikto vertės grąžinimu sumokėti Lizingo davėjui: a)
kompensaciją, lygią 1 % (vienas procentas) nuo grąžinamos Likutinės Daikto vertės, jeigu laikotarpis nuo Likutinės Daikto vertės ar jos dalies grąžinimo
anksčiau nustatyto termino datos iki sutartos paskutinio mokėjimo pagal Grafiką datos yra ilgesnis kaip vieneri metai, arba b) kompensaciją, lygią 0,5 %
(penkios dešimtosios), jeigu laikotarpis nuo Likutinės Daikto vertės ar jos dalies grąžinimo anksčiau nustatyto termino datos iki sutartos paskutinio Mokėjimo
pagal Grafiką datos yra ne ilgesnis kaip vieneri metai. Jeigu Lizingo davėjas ir Lizingo gavėjas Sutarties Specialiosiose sąlygose susitarė dėl kintamos
palūkanų normos ir jeigu anksčiau nustatyto termino grąžinama Likutinė Daikto vertė ar jo dalis, kompensacija, nurodyta šiame punkte Lizingo davėjui
nemokama.
6.

7. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR BENDRI LIZINGO GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
7.1. Lizingo gavėjas privalo informuoti Lizingo davėją raštu nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, jei:
7.1.1.
pasikeitė Lizingo gavėjo ir/ar laiduotojo/ garanto vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono, fakso numeriai, jei laiduotojas/ garantas – juridinis
asmuo – pasikeitė laiduotojo/garanto pavadinimas;
7.1.2.
pasikeitė Lizingo gavėjo darbovietė, sąskaitos bankuose;
7.1.3.
pablogėjo Lizingo gavėjo finansinė būklė;
7.1.4.
Daiktas sunaikintas, sugadintas ar prarastas, taip pat jei Lizingo gavėjas gauna informaciją apie Daikto sunaikinimo, praradimo arba sugadinimo pavojų,
Daikto techninės ir (arba) garantinės dokumentacijos dingimą, praradimą, sunaikinimą ar sugadinimą;
7.1.5.
informaciją apie bet kokias teismines, arbitražo ar administracines procedūras, valstybės institucijų sankcijas, kurios galėtų smarkiai neigiamai paveikti
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Lizingo gavėjo turtą ar finansinę būklę, Lizingo gavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą;
įvyko kiti įvykiai, kurie turi ar gali turėti įtakos Lizingo gavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui;
bet kuriuo Sutarties galiojimo metu paaiškėja, kad bet kuris iš Lizingo gavėjo pareiškimų iš pradžių buvo ar vėliau tapo neteisingu, ir nurodyti kokie
konkrečiai Lizingo gavėjo pareiškimai ir dėl kokių priežasčių buvo ar tapo neteisingi.
7.2. Lizingo davėjas privalo informuoti Lizingo gavėją per 3 (tris) darbo dienas jei:
7.2.1.
pasikeitė Lizingo davėjo pavadinimas, adresas, el. pašto adresas, telefono, fakso numeriai;
7.2.2.
įvyko kiti įvykiai, kurie turi ar gali turėti įtakos Lizingo davėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui;
7.2.3.
keičiama metinė palūkanų norma ar Lizingo gavėjo mokėtini pagal šią Sutartį mokesčiai.
7.3. Jei Šalys Specialiosiose sąlygose susitaria dėl Lizingo gavėjo Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių pateikimo, Lizingo gavėjas įsipareigoja užtikrinti,
kad Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sandoriai būtų sudaryti ir galiotų Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais. Šiame punkte numatyti Lizingo
gavėjo įsipareigojimai apima ir visų dokumentų, reikalingų Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sandoriams tinkamai sudaryti, pateikimą. Šiame punkte
numatyti Lizingo gavėjo įsipareigojimai galioja ir tuo atveju, jei Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sandorius turi sudaryti tretieji asmenys. Šalys
susitaria, kad Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sandoriai turi būti sudaromi Lizingo davėjui priimtinomis sąlygomis ir tuo atveju, jei Lizingo gavėjas
ar tretysis asmuo, turintis sudaryti Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sandorį, atsisakys sudaryti jį Lizingo davėjui priimtinomis sąlygomis, bus
laikoma, kad Lizingo gavėjas neįvykdė savo įsipareigojimų dėl Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių pateikimo. Lizingo gavėjas įsipareigoja apmokėti
Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sandorių parengimo, sudarymo, pakeitimo, papildymo, įvertinimo, įregistravimo, išregistravimo ir visas kitas
išlaidas ir su tuo susijusius mokesčius. Šalys susitaria, kad išieškojimo atveju Lizingo davėjas turi teisę pasirinkti, kokiu eiliškumu ir kokias Lizingo gavėjo
pateiktas Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones realizuoti nepriklausomai nuo Lizingo gavėjo duodamo priešingo nurodymo.
7.1.6.
7.1.7.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS, SUTARTIES ATSISAKYMO, SUSTABDYMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS
8.1. Sutartis įsigalioja, nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki tinkamo visų įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo arba Sutarties nutraukimo. Ši sutartis
pasibaigia, kai Lizingo gavėjas visiškai ir besąlygiškai sumoka Lizingo davėjui Grafike ir kitus šioje Sutartyje numatytus mokėjimus, Lizingo davėjui parengus
ir pateikus (įskaitant, bet neapsiribojant, išsiuntus paštu) Lizingo gavėjui Perdavimo nuosavybėn aktą Sutartyje nustatyta tvarka.
8.2. Lizingo gavėjas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti Sutarties, raštu pranešdamas apie tai Lizingo davėjui per 2 (dvi) kalendorines dienas,
skaičiuojant nuo Finansuojamos sumos sumokėjimo Pardavėjui dienos, ir grąžindamas visą Finansuojamą sumą Lizingo davėjui. Finansuojamos sumos
sumokėjimo diena laikoma Daikto priėmimo-perdavimo akto sudarymo diena. Atsisakius Sutarties šio punkto pagrindu Lizingo gavėjas nemoka palūkanų ir
jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų, o Lizingo gavėjo sumokėtas Administravimo mokestis grąžinamas Lizingo gavėjui per 5 (penkias) darbo dienas
nuo Lizingo gavėjo pareikalavimo dienos.
8.3. Lizingo gavėjas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti Sutarties, raštu pranešdamas apie tai Lizingo davėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų,
skaičiuojant nuo Sutarties sudarymo dienos.
8.4. Jei Lizingo gavėjas pasinaudoja Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.3 punkte nustatyta teise iki Daikto perdavimo-priėmimo naudotis ir valdyti akto sudarymo
momento, Daikto pirkimo-pardavimo sutartis nutraukiama. Pradinis įnašas, išskyrus atvejį, jei Pradinį įnašą Lizingo gavėjas sumokėjo tiesiogiai Pardavėjui, ir
kitos Lizingo gavėjo Lizingo davėjui sumokėtos įmokos grąžinamos Lizingo gavėjui.
8.5. Tuo atveju, jei Daikto perdavimo-priėmimo naudotis ir valdyti aktas buvo pasirašytas anksčiau nei Lizingo gavėjas pasinaudojo Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.3
punkte nustatyta teise, Lizingo gavėjas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie atsisakymą pateikimo Lizingo davėjui dienos
grąžina Lizingo davėjui visą išmokėtą Finansuojamą sumą (Likutinę Daikto vertę) ir sumoka Sutartyje numatyto dydžio palūkanas priskaičiuotas nuo dienos,
kurią buvo išmokėta Finansuojama suma, iki dienos, kurią Finansuojama suma grąžinama. Lizingo gavėjui tinkamai įvykdžius šiame punkte nustatytas
sąlygas, Lizingo davėjas perduos Turto nuosavybės teises Klientui Sutarties Bendrųjų sąlygų 6.6 punkte nustatyta tvarka.
8.6. Lizingo gavėjui pasinaudojus Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.3 punkte nustatyta teise, sumokėtas Administravimo mokestis negrąžinamas. Lizingo gavėjas privalo
iki pasinaudojimo Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.3 punkte nustatyta teise nesumokėtą Administravimo mokestį sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka.
8.7. Lizingo davėjui pareikalavus, Lizingo gavėjas privalo kompensuoti Lizingo davėjui visus su Sutarties sudarymu ir vykdymu susijusius ir Lizingo davėjo
sumokėtus ir negrąžinamus mokesčius viešojo administravimo įstaigoms.
8.8. Lizingo davėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nepasibaigus jos galiojimo laikotarpiui, jei įvyksta bent vienas iš žemiau nurodytų įvykių, kurių
kiekvienas yra laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu:
8.8.1.
Lizingo gavėjas, pateikdamas dokumentus Lizingo davėjui, sąmoningai pateikė neteisingą informaciją, kuria remiantis buvo sudaryta Sutartis ar kuri
turėjo įtakos Lizingo davėjo sprendimui dėl Sutarties sudarymo ir finansinės nuomos paslaugų suteikimo, ar tokia neteisinga informacija buvo pateikta
garanto/ laiduotojo ar kito asmens, kuris pateikė Lizingo gavėjo Prievolių užtikrinimo priemones ar asmens, kuris yra Prievolių užtikrinimo priemonių
savininkas ar Sutarties galiojimo metu Lizingo davėjui pateiktuose dokumentuose (įskaitant pateiktuose garanto/ laiduotojo ar kito asmens, kuris pateikė
Lizingo gavėjo Prievolių užtikrinimo priemones, ar asmens, kuris yra Prievolių užtikrinimo priemonių savininkas) buvo nurodyta neteisinga ar nepateikta
Lizingo gavėjui žinoma informacija, ar pateikti dokumentai neatspindi faktinės padėties, o Lizingo davėjas, žinodamas tikrąją informaciją, faktinę padėtį,
nebūtų sudaręs Sutarties arba būtų sudaręs iš esmės kitomis sąlygomis;
8.8.2.
dėl Lizingo gavėjo veiksmų ar neveikimo žymiai mažėja Daikto vertė/blogėja Daikto būklė, Daikto nusidėvėjimas viršija nusidėvėjimą, kuris yra įprastas
tokio tipo Daiktui, naudojant ir valdant jį pagal paskirtį, taip pat, jei Lizingo gavėjas tyčia ar dėl neatsargumo blogina Daikto būklę ar Daikto būklė
žymiai blogėja dėl kitų, nuo Lizingo davėjo nepriklausančių priežasčių, ir Lizingo gavėjas Lizingo davėjo reikalavimu nepanaikina šiame papunktyje
nurodytų aplinkybių ir/ar nepateikia Lizingo davėjui papildomų užtikrinimo priemonių Sutartyje nustatyta tvarka;
8.8.3.
ne dėl Lizingo davėjo kaltės Pardavėjas atsisako parduoti, perduoti, perleisti Lizingo gavėjo užsakytą Daiktą, negali pateikti Daikto ar ne dėl Lizingo
davėjo kaltės Lizingo davėjui nepavyksta suderinti Daikto pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų su Pardavėju;
8.8.4.
Jei Lizingo gavėjas:
8.8.4.1. sudaro sutartis ar susitarimus, kurie riboja ar apsunkina Lizingo davėjo nuosavybės teisę į Daiktą;
8.8.4.2. nevykdo Pardavėjo ar gamintojo nustatytų techninių Daikto priežiūros, naudojimo, valdymo ir kitų Daikto eksploatacijai keliamų taisyklių reikalavimų,
dėl tokių veiksmų Daikto garantinio aptarnavimo sąlygos gali tapti negaliojančiomis ir Lizingo gavėjas Lizingo davėjo reikalavimu nepanaikina šiame
papunktyje nurodytų aplinkybių;
8.8.4.3. laiku nesumoka arba sumoka ne visą Grafike numatytą mokėjimą, kitus mokėjimus, kurių mokėjimo terminai yra suėję, pagal Sutartį, netesybas ir
nepadengia įsiskolinimo per vieną kalendorinį mėnesį nuo tos dienos, kai suėjo mokėjimo terminas, įsiskolinimo suma ne mažesnė kaip 10 (dešimt)
procentų nuo negrąžintos Finansuojamos sumos pagal šią Sutartį ar mokėjimas yra pradelstas ilgiau kaip tris mėnesius iš eilės ir Lizingo gavėjas
nesumokėjo įsiskolinimo per dvi savaites nuo pranešimo iš Lizingo davėjo gavimo dienos;
8.8.4.4. pablogėjo Lizingo gavėjo finansinė būklė ar paaiškėja kitos aplinkybės, leidžiančios pagrįstai manyti, kad iškilo reali grėsmė Lizingo gavėjo galimybėms
įvykdyti Sutartį ir Lizingo gavėjas nepateikė Lizingo davėjui papildomų užtikrinimo priemonių Sutartyje nustatyta tvarka;
8.8.4.5. pažeidžia Sutarties Bendrųjų sąlygų 5 skyriaus reikalavimus, keliamus Daikto draudimui, dėl tokių pažeidimų Draudikas turi teisę nemokėti Draudimo
sutartyje nustatytos išmokos, ją sumažinti ar tokią Draudimo sutartį nutraukti.
8.8.4.6. Lizingo gavėjas inicijuoja bankroto bylos iškėlimą savo atžvilgiu ir informuoja Lizingo davėją apie tai, kad ketina teikti pareiškimą teismui dėl bankroto
bylos iškėlimo arba Lizingo davėjui tapo žinoma apie bankroto bylos inicijavimą Lizingo gavėjo atžvilgiu arba Lizingo gavėjui yra iškeliama bankroto
byla.
8.9. Prieš nutraukdamas Sutartį Lizingo davėjas privalo raštu informuoti Lizingo gavėją apie Sutarties sąlygų pažeidimą, nurodydamas terminą, per kurį pažeidimas
turi būti pašalintas (jei pažeidimas gali būti pašalintas). Jeigu pažeidimas negali būti pašalinamas (pvz. 8.8.4.6 p. atveju), prieš nutraukdamas Sutartį Lizingo
davėjas privalo raštu informuoti Lizingo gavėją apie Sutarties sąlygų pažeidimą ir nurodo datą, kada Sutartis nutraukiama (Sutartis tokiu atveju nutrūksta
Lizingo davėjo pranešime nurodytą dieną). Jeigu po šiame punkte nurodyto pranešimo išsiuntimo Lizingo gavėjas nepašalina pažeidimo ir/ar nepateikia
Lizingo davėjui tai liudijančių dokumentų, laikoma, kad Sutartis nutrūksta Lizingo davėjo pranešime nurodytą dieną, o Lizingo gavėjas privalo arba išsipirkti
Daiktą, per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Lizingo davėjo pranešimo išsiuntimo Lizingo gavėjui dienos, sumokėjęs visus iki Sutarties nutraukimo datos,
nurodytos pranešime, pagal Sutartį susidariusius įsiskolinimus (įskaitant nesumokėtus mokėjimus, baudas, delspinigius), atlyginęs Lizingo davėjo nuostolius,
patirtus dėl Sutarties nutraukimo (įskaitant, bet neapsiribojant sumokėjęs visus likusius nesumokėtus mokėjimus (būsimus) pagal Grafiką iki Nuomos
laikotarpio pabaigos arba grąžinti Daiktą, sumokėti visus įsiskolinimus pagal Sutartį, susidariusius iki Sutarties nutraukimo datos, atlyginti dėl Sutarties
nutraukimo Lizingo davėjo patirtus nuostolius, kurie Lizingo davėją atstatytų į tokią padėtį, kurioje jis būtų buvęs, jeigu Lizingo gavėjas Sutartį būtų įvykdęs
tinkamai.
8.10. Nutraukus Sutartį, Lizingo gavėjo sumokėti administravimo mokestis, mokėjimai pagal Grafiką, kurie laikomi mokėjimais už naudojimąsi Daiktu atitinkamą
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mėnesį, kai Lizingo gavėjas naudojosi Daiktu, bei kiti mokėjimai pagal Sutartį jam negrąžinami.
8.11. Nutraukus Sutartį, Lizingo gavėjui Sutarties 8.9 punkte numatyta tvarka neišsipirkus Daikto, Lizingo gavėjas privalo ne ginčo tvarka ir nedelsiant grąžinti
Lizingo davėjui techniškai tvarkingą Daiktą tokios būklės ir komplektiškumo, kokios Daiktas buvo perduotas, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą. Jei Daikto
būklė neatitinka šiame punkte nurodytų sąlygų, Lizingo gavėjas privalo atlyginti visas su Daikto būklės atstatymu susijusias Lizingo davėjo išlaidas. Lizingo
gavėjas taip pat turi grąžinti Lizingo davėjui visus su Daiktu susijusius dokumentus.
8.12. Daiktas Lizingo gavėjo sąskaita turi būti grąžintas Lizingo davėjo nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku. Daikto grąžinimas įforminamas Daikto grąžinimo aktu,
kuriame detaliai aprašoma grąžinamo Daikto būklė. Visas išlaidas, susijusias su Daikto atsiėmimu iš Lizingo gavėjo bei Daikto realizavimu (išmontavimo,
transportavimo, draudimo, saugojimo, išregistravimo, teismines, vertinimo, varžytynių ir pan.) besąlygiškai įsipareigoja apmokėti Lizingo gavėjas per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo raštiško pranešimo iš Lizingo davėjo gavimo dienos. Lizingo gavėjui taip pat tenka visa su Daikto atsiėmimu/perdavimu
susijusi rizika.
8.13. Grąžinus Daiktą, jis realizuojamas. Šalys susitaria, kad Lizingo gavėjas po Daikto grąžinimo privalo aktyviai ieškoti Daiktui pirkėjo už Lizingo davėjo
nustatytą Daikto pardavimo kainą, paremtą Lizingo davėjui priimtino nepriklausomo turto vertintojo, turto vertinimą atliekant Lizingo gavėjo sąskaita. Tačiau
tai neįpareigoja Lizingo davėjo parduoti Daiktą Lizingo gavėjo surastam pirkėjui už mažesnę nei Lizingo davėjo nustatytą Daikto pardavimo kainą, paremtą
Lizingo davėjui priimtino nepriklausomo turto vertintojo, turto vertinimą atliekant Lizingo gavėjo sąskaita, ar, jei Lizingo davėjo surastas Daikto pirkėjas siūlo
didesnę kainą nei Lizingo gavėjo surastas pirkėjas ar, jei Lizingo gavėjo surastas pirkėjas (įskaitant, bet neapsiribojant pirkėjo akcininkais (dalyviais) ir pan.)
yra nepriimtinas Lizingo davėjui. Jei Lizingo davėjui nepavyksta Daikto realizuoti per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties nutraukimo dienos Lizingo gavėjo
įsiskolinimas Lizingo davėjui yra lygus skirtumui tarp Lizingo davėjo nuostolių, kurie Lizingo davėją atstatytų į tokią padėtį, kurioje jis būtų buvęs, jei Lizingo
gavėjas būtų tinkamai įvykdęs Sutartį (įskaitant, bet neapsiribojant mokėjimų, neįvykdytų pagal Sutartį, refinansavimo kaštų, jei palūkanos nekintamos),
sumos ir Daikto rinkos vertės (neatsižvelgiant į tai, kokius Daikto rinkos vertės nustatymo šaltinius Lizingo davėjas bepasirinktų), nustatytos Lizingo davėjui
pateikiant reikalavimą Lizingo gavėjui Lizingo gavėjui įvykdyti finansinius įsipareigojimus pagal Sutartį. Tuo atveju, jeigu vėliau Daiktas būtų realizuotas už
mažesnę kainą, nei Lizingo davėjo nustatyta Daikto vertė ir dėl to Lizingo davėjas patirtų papildomų nuostolių, Šalys aiškiai susitaria, kad Lizingo gavėjas
privalės atlyginti ir tokius Lizingo davėjo patirtus nuostolius.
8.14. Nutraukęs Sutartį, Lizingo davėjas turi teisę įeiti į Lizingo gavėjo patalpas ir paimti Daiktą iš Lizingo gavėjo bei laisvai juo disponuoti savo nuožiūra.
8.15. Lizingo gavėjas nuo Sutarties nutraukimo dienos netenka teisės naudotis Daiktu ir jo valdyti. Už šio reikalavimo nesilaikymą Lizingo gavėjas įsipareigoja
Lizingo davėjui mokėti 0,05 (penkios šimtosios) procento nuo Daikto vertės, nurodytos Grafike, dydžio baudą už kiekvieną dieną, kai Lizingo gavėjas
naudojosi Daiktu ir/ar jį valdė, neturėdamas tam teisės. Baudos skaičiavimas pradedamas nuo dienos, kurią įsigalioja Sutarties nutraukimas, ir baigiamas
Lizingo davėjui susigrąžinus Daiktą. Jei Daiktas negrąžinamas Sutartyje nustatytu terminu Lizingo gavėjo įsiskolinimas Lizingo davėjui yra lygus Lizingo
davėjo nuostolių, kurie Lizingo davėją atstatytų į tokią padėtį, kurioje jis būtų buvęs, jei Lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs Sutartį (įskaitant, bet
neapsiribojant mokėjimų, neįvykdytų pagal Sutartį, refinansavimo kaštų, jei palūkanos nekintamos, sumai), tačiau tokios sąlygos buvimas jokiais atvejais
neatleidžia Lizingo gavėjo nuo pareigos grąžinti Daiktą Lizingo davėjui.
8.16. Lizingo gavėjui mirus, paskelbus jį mirusiu, paskelbus jį neveiksniu ar paskelbus jį nežinia kur esančiu, Sutartis Lizingo davėjo iniciatyva gali būti nutraukta,
jeigu nėra paskiriamas paveldėtojas, globėjas, laikinasis administratorius ar nėra paskiriamas kitas teisės aktų nustatyta tvarka už Lizingo gavėjo turto valdymą
ir įsipareigojimų vykdymą atsakingas asmuo. Nutraukus Sutartį šiame punkte nustatyta tvarka, Lizingo davėjas turi teisę bet kuriuo metu atsiimti Turtą ir juo
disponuoti bei teisės aktų nustatyta tvarka išsireikalauti Sutarties bendrųjų sąlygų 8.9 punkte nustatytas sumas.
8.17. Lizingo gavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nepasibaigus jos galiojimo laikotarpiui, jei:
8.17.1.
Lizingo davėjas dėl aplinkybių, už kurias atsako Lizingo davėjas, nesudaro Daikto pirkimo-pardavimo sutarties;
8.17.2.
Pardavėjas nepristato Daikto pirkimo-pardavimo sutartyje nustatyta tvarka ar pristato jį tik iš dalies, arba jis neatitinka Daikto pirkimo-pardavimo
sutarties, per 1 (vieną) mėnesį nuo Lizingo gavėjo kreipimosi į Pardavėją dienos, Pardavėjas tinkamai neįvykdo Daikto pirkimo-pardavimo sutarties ir
Lizingo gavėjas pasinaudojo teise nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį;
8.17.3.
Pardavėjas negali įvykdyti kitų Daikto pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų;
8.17.4.
yra kiti įstatymų nustatyti atvejai.
8.18. Esant Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.17.2. punkte nurodytam atvejui ir įgyvendinus kitus Sutartyje nustatytus reikalavimus, Lizingo gavėjas turi teisę:
8.18.1.
sustabdyti savo prievolių pagal Sutartį vykdymą;
8.18.2.
reikalauti, kad Lizingo davėjas grąžintų Lizingo gavėjo sumokėtas sumas, išskyrus Administravimo mokestį ir Pradinį įnašą, sumokėtą Pardavėjui.
8.19. Lizingo gavėjas gali pasinaudoti Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.18. punkte nustatytomis teisėmis tik po to, kai jis pateikė Lizingo davėjui įrodymus, kad kreipėsi į
Pardavėją su prašymu tinkamai įvykdyti Daikto pirkimo-pardavimo sutartį, tačiau per 1 (vieną) mėnesį po tokio kreipimosi Daikto pirkimo-pardavimo sutarties
sąlygos nebuvo tinkamai įvykdytos, savo pasirinkimu valstybės ar savivaldybių institucijos arba kompetentingos trečiosios šalies (nepriklausomo eksperto)
išvadą dėl netinkamos Daikto kokybės, jeigu Daikto pirkimo-pardavimo sutartį Lizingo gavėjas nutraukė dėl to, kad Daiktas neatitinka Daikto pirkimopardavimo sutarties ir Lizingo gavėjas grąžino Daiktą ir su juo susijusią dokumentaciją Lizingo davėjui ar Pardavėjui (jeigu Lizingo davėjas raštu taip nurodo),
išskyrus atvejus, kai Daikto pirkimo–pardavimo sutartis nutraukiama dėl to, kad Pardavėjas nepristato Daikto ar pristato jį tik iš dalies.
8.20. Lizingo gavėjas, norėdamas pasinaudoti Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.18.1 papunktyje nustatyta teise, ne anksčiau nei praėjus Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.19
punkte nustatytam terminui, prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki prievolių pagal Sutartį vykdymo sustabdymo praneša apie tai Lizingo davėjui raštu, kartu
pateikdamas įrodymus, patvirtinančius kreipimosi į Pardavėją faktą, bei nurodo, dėl kokių priežasčių Daikto pirkimo-pardavimo sutartis yra laikoma
neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai. Prievolių pagal Sutartį vykdymas sustabdomas praėjus 10 (dešimt) darbo dienų po Lizingo gavėjo pranešimo gavimo
dienos, bet negali būti sustabdomas ilgesniam nei 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui. Pasibaigus Sutarties sustabdymo laikotarpiui, Lizingo davėjas turi teisę
nutraukti Sutartį šiame straipsnyje nustatyta tvarka.
8.21. Jeigu Sutartis buvo nutraukta Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.17.2 punkte nustatytais pagrindais, Pardavėjui tinkamai neįvykdžius Daikto pirkimo-pardavimo
sutarties, Lizingo davėjas Lizingo gavėjo pateiktą reikalavimą dėl sumokėtų sumų grąžinimo nagrinėja ne ilgiau nei 10 (dešimt) darbo dienų.
8.22. Lizingo davėjui priėmus sprendimą tenkinti Lizingo gavėjo reikalavimą dėl Lizingo davėjui sumokėtų sumų grąžinimo, Lizingo davėjas informuoja Lizingo
gavėją ir ne vėliau kaip paskutinę termino, nustatyto Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.21 punkte, dieną grąžina Lizingo gavėjo Lizingo davėjui sumokėtas sumas į
Lizingo gavėjo Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.
8.23. Lizingo davėjui nesutinkant tenkinti Lizingo gavėjo reikalavimo dėl sumokėtų sumų grąžinimo, Lizingo davėjas motyvuotą atsisakymą pateikia Lizingo
gavėjui per Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.21 punkte nustatytą terminą. Šiame punkte nustatytu atveju, Lizingo davėjas Lizingo gavėjo reikalavimą grąžinti
sumokėtas Lizingo davėjui įmokas tenkina tik tinkamai išsprendus ginčą dėl Daikto pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo ir atsiradus Lizingo davėjo pareigai
grąžinti Lizingo gavėjo sumokėtas sumas.
8.24. Paaiškėjus, kad Lizingo gavėjas nepagrįstai pasinaudojo Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.18 punkte nurodytomis teisėmis, Lizingo gavėjas privalo atlyginti visus
dėl tokių Lizingo gavėjo veiksmų patirtus Lizingo davėjo nuostolius.
8.25. Prieš nutraukdamas Sutartį Lizingo gavėjas privalo raštu informuoti Lizingo davėją apie Sutarties sąlygų pažeidimą ir raštu pareikalauti, kad Lizingo davėjas
per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo raštiško pranešimo iš Lizingo gavėjo gavimo dienos, pašalintų Sutarties sąlygų pažeidimą/-us, jei atsižvelgiant į
konkrečias aplinkybes, tai yra įmanoma.
8.26. Jeigu Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.25 punkte nustatytu terminu Lizingo davėjas nepašalina pažeidimo ir/ar nepateikia Lizingo gavėjui tai liudijančių
dokumentų, Lizingo davėjui siunčiamas raštiškas pranešimas apie Sutarties nutraukimą. Nutraukus Sutartį Lizingo davėjas privalo grąžinti Lizingo gavėjo
sumokėtus mokėjimus pagal Sutartį, išskyrus administravimo mokestį, jeigu Sutartis nutraukiama Sutarties 8.17.3 punkto pagrindu.
8.27. Sutartis pasibaigia Lizingo gavėjui Sutarties 6.8. punkte nustatyta tvarka išsipirkus Daiktą iš Lizingo davėjo.
8.28. Jeigu Šalys nesusitars kitaip, Sutartis pasibaigia, jeigu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos įsigaliojimo, dėl aplinkybių, už kurias neatsako nei
Lizingo davėjas, nei Lizingo gavėjas, nesudaroma Daikto pirkimo-pardavimo sutartis. Sutartis laikoma automatiškai pratęsta, jeigu praėjus šiame punkte
nurodytam terminui Lizingo davėjas sutinka sudaryti Daikto pirkimo-pardavimo sutartį su Pardavėju. Sutarčiai pasibaigus šiame punkte nurodytu pagrindu,
Lizingo davėjas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Sutarties pasibaigimo privalo grąžinti Lizingo gavėjo sumokėtą pradinį įnašą. Administravimo
mokestis Lizingo gavėjui negrąžinamas.
9. SUTARTIES PRATĘSIMAS, KEITIMAS, PILDYMAS IR ATNAUJINIMAS
9.1. Sutartis gali būti pakeista ar papildyta tik raštišku Šalių susitarimu, išskyrus Sutartyje aiškiai nustatytus atvejus, kai Sutarties sąlygos gali būti pakeičiamos ir
kita forma/ būdais. Sutarties pakeitimai ir papildymai yra neatskiriama Sutarties dalis.
9.2. Jei kuri nors Sutarties sąlyga tampa prieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems teisės aktams, tai neturi įtakos kitų Sutarties sąlygų
galiojimui. Šalys įsipareigoja pakeisti Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems teisės aktams prieštaraujančią Sutarties sąlygą kita teisės aktams
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neprieštaraujančia sąlyga, turinčia kiek įmanoma artimesnę teisinę ir ekonominę reikšmę teisės aktams prieštaraujančiai sąlygai.
9.3. Lizingo gavėjo vykdomų mokėjimų tvarka ir mokėjimų dydžiai gali būti keičiami, jei tai sąlygoja Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų
pasikeitimai ir tokių aktų pasikeitimas įtakotų Lizingo gavėją, jeigu jis būtų Daikto savininkas. Lizingo gavėjas įsipareigoja kompensuoti Lizingo davėjui
nuostolius, susijusius su Sutartimi, susidariusius dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų pasikeitimo ar naujų teisės aktų priėmimo kiek tai yra
susiję su Grafike numatytais mokėjimais, nuosavybės teisės į Daiktą įgyvendinimu ir/ar kitais su Sutarties santykiais susijusiais mokesčiais.
9.4. Sutarties šalims susitarus, nutrauktos Sutarties galiojimas gali būti atnaujintas raštišku Sutarties šalių susitarimu.
10. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)
10.1. Jei viena iš Šalių dėl force majeure aplinkybių nevykdo Sutarties ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, kita Šalis įgyja teisę nutraukti Sutartį. Force majeure aplinkybių
atvejais Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais reikalavimais.
11. LIZINGO DAVĖJO TEISĖ Į INFORMACIJĄ
11.1. Lizingo davėjas turi teisę:
11.1.1.
Bet kuriuo laiku, dienos metu, nuo 7 val. iki 22 val., tikrinti Daikto būklę pats, ar tai pavesti atlikti jo įgaliotiems asmenims. Lizingo gavėjas privalo leisti
ir sudaryti sąlygas Lizingo davėjui be kliūčių pasinaudoti šiame punkte įtvirtinta Lizingo davėjo teise patikrinti, apžiūrėti Daiktą, jo būklę, patikrinti kaip
naudojamas Daiktas. Lizingo gavėjas privalo suteikti Lizingo davėjo atstovui visą informaciją, reikalingą apžiūrint, tikrinant ir vertinant Daiktą ir visus
Lizingo davėjo atstovo reikalaujamus dokumentus. Jei Daiktą reikėjo tikrinti ir/ar vertinti dėl Lizingo gavėjo Sutarties sąlygų nevykdymo, netinkamo
vykdymo, ar Lizingo gavėjo Sutarties sąlygų nevykdymas ar netinkamas vykdymas paaiškėjo tikrinimo metu, Lizingo gavėjas privalo atlyginti visas
Lizingo davėjo išlaidas, susijusias su Daikto tikrinimu, ekspertizės darymu ar vertinimu per 3 (tris) darbo dienas nuo raštiško pranešimo iš Lizingo davėjo
gavimo dienos.
11.1.2.
Bet kuriuo laiku, dienos metu, nuo 7 val. iki 22 val., tikrinti dokumentus, susijusius su Daiktu ir jo naudojimu (įskaitant ir dokumentus, susijusius su
Daikto draudimo sutarties sąlygų vykdymu) ir taip pat pateikti užklausimus, susijusius su Lizingo gavėjo veikla, naudojant ir valdant Daiktą. Lizingo
davėjo reikalaujamus dokumentus, susijusius su Daikto naudojimu, valdymu ar kita Lizingo gavėjo veikla, Lizingo gavėjas privalo pateikti per 5
(penkias) darbo dienas nuo Lizingo davėjo prašymo gavimo dienos.
11.1.3.
Pateikti užklausimus Draudikui, susijusius su Daikto draudimu, gauti, dokumentus, informaciją ir pan. iš Draudiko bei juos tikrinti.
11.2. Lizingo gavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo reikalavimo iš Lizingo davėjo gavimo dienos, pateikti Lizingo davėjui Lizingo
gavėjo praėjusio laikotarpio (vėliausiai turimą) pajamų deklaraciją (jei tokią teisės aktų nustatyta tvarka privalo pildyti), pažymą apie darbo užmokestį ir pan.
Lizingo gavėjas visiškai ir besąlygiškai atsako už dokumentų, skaičiavimų ir kitos medžiagos, kurią jis pateikė Lizingo davėjui, teisingumą.
12. KONFIDENCIALI INFORMACIJA
12.1. Šalys įsipareigoja neskleisti informacijos apie Sutarties sudarymą ir jos sąlygas tretiesiems asmenims bei imtis visų nuo jų priklausančių priemonių išvengti
šios informacijos patekimo tretiesiems asmenims.
12.2. Informacijos apie Sutartį paskleidimu nelaikomas: Lizingo davėjo sudarymas sutarties dėl reikalavimo teisės perleidimo, informacijos apie Sutartį teikimas
Draudikui, Sutarties registravimas Lietuvos Respublikos Sutarčių registre, informacijos pateikimas valstybės ir kitoms institucijoms įstatymų ir kitų teisės aktų
numatytais atvejais, Sutarties kopijos pateikimas Pardavėjui Daikto pirkimo – pardavimo ar atpirkimo sutartyje numatytais atvejais, kitiems asmenims, kurie
kreipiasi į Lizingo davėją su reikalavimais, prašymais ir pan. dėl tretiesiems asmenims, aplinkai padarytos žalos (nuostolių), kurios (kurių) priežastimi buvo
Lizingo gavėjo naudojamas ir valdomas Daiktas ar Lizingo gavėjo veiksmai, įsipareigojimų tretiesiems asmenims nevykdymas, netinkamas vykdymas,
naudojant ir valdant Daiktą, ir pan.
13. GINČŲ SPRENDIMAS
13.1. Sudarydamos, vykdydamos, keisdamos, pratęsdamos ar pildydamos Sutartį, spręsdamos ginčus ir nesutarimus, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės
aktais ir šia sutartimi.
13.2. Jei iškyla ginčai, nesutarimai dėl Sutarties ar jos vykdymo, Šalys privalo iškilusius ginčus ir nesutarimus kiek įmanoma greičiau išspręsti tarpusavio derybų
keliu. Šalys, spręsdamos ginčus, įsipareigoja nepažeisti viena kitos Sutartyje numatytų teisių bei interesų. Šalių ginčai su trečiaisiais asmenimis, susiję su
Sutartimi, neatleidžia Lizingo gavėjo nuo Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų vykdymo.
13.3. Lizingo gavėjas, manydamas, kad Lizingo davėjas pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus ar dėl Lizingo davėjo veiksmų Lizingo gavėjas patyrė žalą,
turi teisę kreiptis raštu su prašymu į Lizingo davėją ir nurodyti savo pagrįstus reikalavimus.
13.4. Lizingo davėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Lizingo gavėjo prašymo gavimo dienos išnagrinėti Lizingo gavėjo
prašymą ir pateikti Lizingo gavėjui rašytinį atsakymą. Lizingo gavėjo prašymą Lizingo davėjas nagrinėja nemokamai.
13.5. Jeigu Lizingo davėjo atsakymas į Lizingo gavėjo prašymą netenkina Lizingo gavėjo arba jeigu nebuvo atsakyta per Sutarties bendrųjų sąlygų 13.4 punkte
nustatytą terminą, Lizingo gavėjas per 3 (tris) mėnesius nuo Lizingo davėjo atsakymo, pateikto per Sutarties bendrųjų sąlygų 13.4 punkte nustatytą terminą,
gavimo dienos ar, jei Lizingo davėjas atsakymo per Sutarties bendrųjų sąlygų 13.4 punkte nustatytą terminą nepateikė, - per 3 (tris) mėnesius nuo dienos, kai
pasibaigia 30 (trisdešimties) dienų terminas Lizingo davėjo atsakymui pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 13.4 punktą pateikti, turi teisę kreiptis su prašymu į
Lietuvos banką dėl išankstinio ginčų sprendimo ne teisme LR Vartojimo kredito įstatyme ir Lietuvos banko įstatyme nustatyta tvarka.
13.6. Jei iš Sutarties kylančių nesutarimų ar ginčų nepavyksta išspręsti Šalių tarpusavio derybų būdu, Šalių ginčai tarp Lizingo gavėjo ir Lizingo davėjo sprendžiami
Lietuvos Respublikos teismuose.

14. NETESYBOS, NUOSTOLIAI IR KITOS SUTARTIES NEVYKDYMO PASEKMĖS
14.1. Lizingo gavėjas įsipareigoja už kiekvieną uždelstą dieną Lizingo davėjui mokėti 0,05 (penkių šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo sumų, kurių
mokėjimo terminai yra suėję ir kurias jis įsiskolino pagal Sutartį. Delspinigių skaičiavimas pradedamas kitą dieną po to, kai pasibaigia atitinkamos sumos
sumokėjimo terminas (nustatytas Grafike ar Sutarties bendrosiose sąlygose, ar Lizingo davėjo raštiškame reikalavime, ar Lizingo gavėjui pateiktoje sąskaitoje)
ir baigiamas Lizingo gavėjui sumokėjus atitinkamas įsiskolinimų sumas. Netesybos skaičiuojamos už ne ilgesnį kaip 180 dienų laikotarpį.
14.2. Lizingo gavėjas negrąžinęs Daikto Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, kai Sutartis nutraukiama, moka Lizingo davėjui netesybas – baudą, nurodytą
Sutarties bendrųjų sąlygų 8.15 punkte.
14.3. Jeigu Lizingo gavėjas Sutartyje nustatytu laiku nepervedė Lizingo davėjui mokėjimų, mokesčių ar baudų bei delspinigių Sutartyje numatytais atvejais, vėliau
įmokamos lėšos pirmiausia nukreipiamos delspinigių, po to baudų sumokėjimui, o likutis nukreipiamas mokėjimų, kuriuos priklauso mokėti pagal Sutartį
(įskaitant Grafiką) sumokėjimui (pradedant nuo seniausių įsiskolinimų sumokėti palūkanas). Tuo atveju, jei Lizingo gavėjas ir Lizingo davėjas yra sudarę
daugiau kaip vieną sutartį Lizingo davėjas gautą įmoką nukreipia Lizingo gavėjo seniausiai skolai, susidariusiai pagal tarp Šalių pasirašytas sutartis dengti.
Esant kelioms tokio paties senumo skoloms Lizingo davėjas gautą įmoką paskirsto savo nuožiura.
15. PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS
15.1. Vartojimo kreditų (išperkamosios nuomos) teikimo priežiūrą atlieka Lietuvos bankas, Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius.
16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16.1. Sutarties žodžiai ir išsireiškimai, pateikti vienaskaitoje, gali turėti daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai, atsižvelgiant į Sutarties prasmę ir kontekstą.
16.2. Sutarties dalių, skirsnių, punktų pavadinimai yra skirti tik Sutarties nagrinėjimo patogumui ir neturi jokios įtakos bei nenaudojami Sutarties sąlygų ir nuostatų
aiškinimui. Atsiradus prieštaravimui tarp Bendrųjų ir Specialiųjų Sutarties sąlygų, taikomos Specialiųjų sąlygų nuostatos.
16.3. Visi Sutartyje nustatyti ar su Sutarties sąlygų vykdymu susiję pranešimai, įskaitant sąskaitas, turi būti raštiški. Pranešimai siunčiami paštu, faksu, elektroniniu
paštu Sutartyje nurodytais Šalių adresais ar numeriais, arba įteikiami tiesiogiai ar kitu Šalių sutarimu nustatytu būdu. Sąskaitos, laikantis Sutartyje aptartų
sąlygų, pateikiamos elektroninėje erdvėje, išskyrus, kai sąskaitos siunčiamos Lizingo gavėjui paprastuoju paštu, vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 3.12
punkto sąlygomis. Jei pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu ar faksu, laikoma, kad jį Šalis gavo tą pačią dieną, jei jis buvo išsiųstas darbo valandomis,
arba kitą darbo dieną, jei jis buvo išsiųstas ne darbo valandomis. Jei pranešimas (sąskaita) siunčiamas paštu, laikoma, kad jį adresatas gavo praėjus 5
(penkioms) kalendorinėms dienoms nuo išsiuntimo. Kai sąskaita pateikiama elektroninėje erdvėje, laikoma, kad sąskaitą Lizingo gavėjas gavo tą pačią dieną,
kai Lizingo davėjas ją pateikė Lizingo gavėjui elektroninėje erdvėje. Lizingo gavėjui nepranešus Lizingo davėjui apie rekvizitų pasikeitimą, laikoma, kad
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pranešimas, išsiųstas paskutiniais Lizingo gavėjo raštu nurodytais rekvizitais, yra išsiųstas tinkamai.
16.4. Lizingo davėjas turi teisę sudaryti sandorius su trečiaisiais asmenimis dėl skolos perkėlimo ir reikalavimų, kylančių pagal Sutartį, perleidimo, užtikrinant, kad
pagal Sutartį teikiamos garantijos Lizingo davėjui nesumažės. Toks teisių ir/ar įsipareigojimų perleidimas neatleidžia Lizingo gavėjo nuo įsipareigojimų pagal
Sutartį vykdymo.
16.5. Lizingo davėjo nepasinaudojimas šioje sutartyje numatytomis teisėmis nereiškia jų atsisakymo ir pasinaudojimas tomis teisėmis iš dalies nedraudžia toliau
tokiomis teisėmis naudotis.
16.6. Sutartis yra sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Lizingo gavėjui ir Lizingo davėjui.
16.7. Sutartį Šalys gali pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia elektroninio parašo formavimo įranga ir patvirtintu Sutarties pasirašymo metu
galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, išduotu kvalifikuoto sertifikatų centro, kuris registruotas Lietuvos ir Europos Sąjungos prižiūrimų ir akredituotų
sertifikavimo paslaugų teikėjų. Elektroniniu parašu pasirašyta Sutartis galioja, jei yra įvykdytos visos toliau nurodytos sąlygos: (i) Lizingo davėjo Lizingo
gavėjui pateiktas pasirašyti Sutarties tekstas nebuvo pakeistas; (ii) pasirašytoje Sutartyje nurodyta laiko žyma; (iii) iš sertifikate esančių duomenų ir atributų
galima vienareikšmiškai identifikuoti pasirašiusį asmenį (vardą, pavardę, asmens kodą).
16.8. Šalys aiškiai susitaria, kad Sutarties antspaudavimas Šalių antspaudais (kai Šalis turi antspaudą) nėra privalomas Sutarties reikalavimas ir Šalies antspaudo
buvimas/ nebuvimas Sutartyje neturi jokios įtakos Sutarties galiojimui. T.y. jei viena iš Šalių Sutartį patvirtintų antspaudu, o kita Šalis antspaudo nenaudotų
ar, jei abi Šalys Sutarties nepatvirtintų antspaudu, Sutartis bus laikoma sudaryta ir galiojančia, jei Sutartis bus Šalių tinkamai įgaliotų atstovų (ar atitinkamai
Šalies, kai Sutartį Šalis sudaro ne per atstovą), pasirašyta Sutartyje nustatyta tvarka.
LIZINGO DAVĖJAS:

LIZINGO GAVĖJAS:

_______________________________

_______________________________
(vardas,pavardė, parašas)

_______________________________
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Priedas prie Išperkamosios nuomos sutarties Nr. ________

LIZINGO GAVĖJO PAREIŠKIMAI, PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS
Aš _________________________________________________________, a/k ________________________________________________________,
(Vardas, pavardė)
(asmens kodas)
pasirašydamas (-a) šį dokumentą visiškai suvokiu (-a) savo veiksmus ir galimas mano pareiškimo pasekmes ir laisvai apsisprendęs (-us), patvirtinu, kad:
1.

LIZINGO GAVĖJO PATVIRTINIMAI DĖL STANDARTINĖS INFORMACIJOS APIE LIZINGĄ GAVIMĄ

1.1. Patvirtinu, kad prieš sudarant išperkamosios nuomos sutartį standartinę informaciją apie išperkamąją nuomą ir išperkamosios nuomos sutarties projektą
gavau, su šių dokumentų sąlygomis susipažinau ir jas supratau. Patvirtinu, kad pateikiami dokumentai parengti atsižvelgiant į mano pateiktą informaciją, Lizingo
davėjo atstovas aiškiai ir suprantamai paaiškino standartinę informaciją apie išperkamąją nuomą, siūlomo finansavimo pagrindines ypatybes ir galimą jo poveikį
(įskaitant, bet neapsiribojant valiutinę riziką) ir pasekmes, jei aš nevykdysiu sutartyje numatytų įsipareigojimų.
1.2. (Pasirinkti vieną iš variantų):
arba
Patvirtinu, kad nepageidauju palyginti skirtingų kelių lizingo (kredito) davėjų pasiūlymų prieš priimdamas informacija pagrįstą
sprendimą ir prašau išperkamosios nuomos sutartį sudaryti nedelsiant, t.y. iš karto po Standartinės informacijos apie
išperkamąją nuomą (vartojimo kreditą) ir išperkamosios nuomos sutarties projekto gavimo.
arba
Patvirtinu, kad turėjau pakankamai laiko palyginti skirtingus pasiūlymus, tam kad priimti kelių lizingo (kredito) davėjų
informacijos pagrindu pagrįsta sprendimą.
1.3. Man buvo suteikta galimybė iš anksto susipažinti su išperkamosios nuomos sutarties sąlygomis bei pareikšti savo pastabas bei pageidavimus, išperkamosios
nuomos sutarties specialiųjų sąlygų bei išperkamosios nuomos sutarties priede - mokėjimų grafike - nurodytos sąlygos bei bendrųjų sąlygų sąlygos, nurodytos
išperkamosios nuomos sutarties pakeitimuose ar išperkamosios nuomos sutarties specialiose sąlygose, su manimi buvo individualiai aptartos, jos yra aiškios,
suprantamos ir su jomis sutinku.
_________________________
(Lizingo gavėjo parašas)
2. LIZINGO GAVĖJO PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS DĖL TINKAMO SUTARTIES SĄLYGŲ SUPRATIMO
Aš sudarydamas Sutartį pareiškiu ir garantuoju, kad:
2.1. Man yra įteiktas vienas išperkamosios nuomos sutarties (toliau - Sutartis), sudarytos tarp manęs ir UAB „NORDEA FINANCE LITHUANIA” (toliau Lizingo davėju), egzempliorius;
2.2. susipažinau su Sutarties Bendrosiose sąlygose įtvirtintomis sąlygomis ir jas supratau;
2.3. visos Sutarties Specialios dalies, Mokėjimų grafiko ir Sutarties prieduose nurodytos sąlygos su manimi buvo individualiai aptartos ir paaiškintos prieš
pasirašant Sutartį, aš sutinku su visomis Sutarties sąlygomis, jos išreiškia mano valią;
2.4. susipažinau su pavėluotų mokėjimų pasekmėmis, įskaitant, bet neapsiribojant delspinigiais, Sutarties nutraukimo pagrindais.
2.5. esu informuotas (-a) ir sutinku padengti man tenkančius papildomus Sutarties vykdymo kaštus (išlaidos daikto draudimui, su daikto registracija,
išregistravimu bei eksploatavimu susijusios išlaidas ir kitas išlaidas, kurias galiu patirti kaip daikto naudotojas ir valdytojas) bei apsaugoti Lizingo davėją nuo bet
kokių su daikto naudojimu susijusių išlaidų (išlaidos daikto remontui, eksploatuojant daiktą padarytos žalos atlyginimas ir pan.);
2.6. suprantu, kad Lizingo davėjas tik finansuoja mano pasirinkto daikto įsigijimą ir nėra atsakingas už daikto kokybę, tinkamumą naudoti pagal paskirtį, taip pat
ir už daikto pardavėjo įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą.
2.7. esu išsamiai ir aiškiai susipažindintas (-a) su Lizingo davėjo taikomomis pagal Sutartį nuomojamo daikto įsigijimo Lizingo davėjo nuosavybėn, perdavimo
man valdyti ir naudoti, perdavimo mano nuosavybėn bei atsiėmimo iš manęs nutraukus Sutartį anksčiau termino sąlygomis.
_________________________
(Lizingo gavėjo parašas)
3. LIZINGO GAVĖJO PATVIRTINIMAI DĖL SĄSKAITŲ GAVIMO BŪDO IR SĄSKAITŲ SIUNTIMO MOKESČIO
Aš sudarydamas Sutartį patvirtinu, kad:
3.1. suprantu, kad sąskaitų, teikiamų man pagal Sutartį, gavimo elektroniniu būdu paslaugos teikėjas yra trečiasis asmuo, nurodytas sąskaitų gavimo elektroniniu
būdu paraiškoje ar kitame jam prilyginamame dokumente ir Lizingo davėjas tik pateikia man sąskaitų gavimo elektroniniu būdu paraiškos ar kito jam
prilyginamo dokumento formą, bet neatsako už sąskaitų gavimo elektroniniu būdu paslaugos aktyvavimą ir paslaugos teikimą ir pan.
3.2. suprantu, kad tais atvejais, jei ne vėliau kaip Sutarties sudarymo dieną nepateiksiu Lizingo davėjui tinkamai užpildytos ir pasirašytos paraiškos ar kito jam
prilyginamo dokumento dėl sąskaitų gavimo elektroniniu būdu, Lizingo davėjas siųs man sąskaitas paprastuoju paštu už mokestį, kuris nurodytas Lizingo
davėjo kainyne ir kuris bus įtraukiamas į siunčiamą sąskaitą ir šį mokestį įsipareigoju sumokėti kartu su kitomis man siunčiamoje sąskaitoje nurodytomis
sumomis. Esu informuotas, kad su Lizingo davėjo kainynu galiu susipažinti Lizingo davėjo internetinėje svetainėje www.nordea.lt, su juo taip pat galiu
susipažinti Lizingo davėjo buveinės vietoje.
_________________________
(Lizingo gavėjo parašas)
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4. LIZINGO GAVĖJO PATVIRTINIMAI DĖL PALŪKANŲ IR NETESYBŲ
Aš sudarydamas Sutartį patvirtinu, kad:
4.1. suprantu, jog Sutarties specialiosiose sąlygose, Sutarties priede mokėjimų grafike nurodytos palūkanos yra mokestis už Lizingo davėjo man, Lizingo gavėjui,
pagal Sutartį suteiktą finansavimą mano pasirinkto daikto įsigijimui (toliau – mokėjimo palūkanos). Su mokėjimo palūkanų norma, nurodyta Sutarties
specialiosiose sąlygose, Sutarties priede mokėjimų grafike, su mokėjimo palūkanų taikymo sąlygomis, nurodytomis Sutarties bendrųjų sąlygų sąvokos
„Palūkanos“ aprašyme, susipažinau, palūkanų taikymo sąlygos, mokėjimo palūkanų normos apskaičiavimo tvarka man yra suprantama ir aiški;
4.2. suprantu, kad Sutarties bendrųjų sąlygų 14.1 punkte nurodytos netesybos – delspinigiai yra taikomi man pažeidus finansinių įsipareigojimų pagal Sutartį
vykdymo terminus. Su Sutarties bendrųjų sąlygų 14.1 punkte nurodytų netesybų – delspinigių taikymo sąlygomis susipažinau, netesybų taikymo sąlygos,
apskaičiavimo tvarka, kaip nurodyta Sutarties bendrųjų sąlygų 14.1 punkte, man yra suprantama ir aiški;
4.3. suprantu, kad Sutarties bendrųjų sąlygų 8.15 punkte nurodytos netesybos – bauda yra taikoma man pažeidus įsipareigojimą po Sutarties nutraukimo grąžinti
daiktą Lizingo davėjui Sutartyje nustatytais terminais. Su Sutarties bendrųjų sąlygų 8.15 punkte nurodytų netesybų – baudos taikymo sąlygomis
susipažinau, netesybų taikymo sąlygos, apskaičiavimo tvarka, kaip nurodyta Sutarties bendrųjų sąlygų 8.15 punkte, man yra suprantama ir aiški;
4.4. suprantu, kad man pažeidus finansinių įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo terminus, už atitinkamą laikotarpį, kai mokėjimo palūkanos skaičiuojamos ir
mokamos pagal Sutarties priedą mokėjimų grafiką ir kai už tą patį laikotarpį taikomos netesybos - delspinigiai, nurodyti Sutarties bendrųjų sąlygų 14.1
punkte, kartu su mokėjimo palūkanomis bus taikomos ir privalėsiu mokėti ir netesybas - delspinigius, nurodytus Sutarties bendrųjų sąlygų 14.1 punkte;
4.5. suprantu, kad man pažeidus įsipareigojimą po Sutarties nutraukimo grąžinti daiktą Lizingo davėjui Sutartyje nustatytais terminais kartu su mokėjimo
palūkanomis, mokėtinomis pagal Sutarties priedą mokėjimų grafiką, bus taikomos ir privalėsiu sumokėti ir netesybas - baudą, nurodytą Sutarties bendrųjų
sąlygų 8.15 punkte, ir, jei pažeisiu finansinių įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo terminus, kartu ir netesybas - delspinigius, nurodytus Sutarties bendrųjų
sąlygų 14.1 punkte.
_________________________
(Lizingo gavėjo parašas)
5. LIZINGO GAVĖJO PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS DĖL PATEIKTOS INFORMACIJOS TEISINGUMO
Aš sudarydamas Sutartį pareiškiu ir garantuoju, kad:
5.1. visa Lizingo davėjui mano pateikta informacija yra išsami, tiksli ir neklaidinanti, o pateikti dokumentai yra tikri (autentiški), teisėti ir galiojantys bei
pasirašyti dokumentuose nurodytų asmenų.
5.2. Išperkamosios nuomos sutartimi prisiimtos mano prievolės neprieštarauja jokioms man taikytino teisės akto, sandorio sąlygoms, jokiam teismo, arbitražo ar
valdžios organo sprendimui, antstolio ar kitos institucijos privalomo vykdyti nurodymo nuostatoms.
5.3. neturiu jokių kitų finansinių įsipareigojimų pagal kredito, lizingo/išperkamosios nuomos ar kitokio finansavimo sutartis, sudaromas su kitomis įmonėmis,
kredito įstaigomis, ar fiziniais asmenimis, taip pat įsipareigojimų trečiųjų asmenų atžvilgiu pagal garantijų, laidavimo, hipotekos ar įkeitimo lakštus ar kitokias
panašaus pobūdžio sutartis ar bet kokias kitas finansines pretenzijas, tame tarpe, bet neapsiribojant, ir tokių, dėl kurių man būtų iškeltos civilinės, administracinės
ar baudžiamosios bylos (pradėtas ikiteisminis tyrimas), išskyrus tas sutartis, įsipareigojimus, civilines ir administracinės ar baudžiamąsias bylas (pradėtas
ikiteisminis tyrimas) apie kurias raštu informavau Lizingo davėją iki Sutarties sudarymo.
5.4. Sutartis sudaryta mano asmeninių ir šeimos poreikių tenkinimui ir prisiimtos prievolės neprieštarauja mano šeimos interesams (jei Lizingo gavėjas turi
šeimą).
5.5. nesu pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje asmeniu, ribotai veiksniu tam tikroje srityje asmeniu arba asmeniu, kuris sprendimus tam tikroje srityje priima
naudodamasis pagalba, ir nėra pagrindų, kuriais remiantis galėčiau būti pripažintas tokiu.
_________________________
(Lizingo gavėjo parašas)
6. LIZINGO GAVĖJO SUTIKIMAS DĖL MOKĖTINŲ SUMŲ NURAŠYMO NUO SĄSKAITŲ
6.1. Sutinku, kad Sutartyje nustatytais terminais nesumokėjus bet kokių mokėjimų pagal Sutartį, Lizingo davėjas turi teisę, tačiau neįsipareigoja be atskiro mano
nurodymo pagal Lizingo davėjo parengtus debeto mokėjimo nurodymus nurašyti nesumokėtas sumas iš visų mano sąskaitų (bet kuria valiuta) bankuose ir kredito
įstaigose. Šis sutikimas yra daugkartinis mano sutikimas atlikti nurodytus veiksmus bei mokėjimo operacijas.
6.2. Besąlygiškai ir neatšaukiamai sutinku, kad Lizingo davėjas gautų visą reikiamą informaciją apie bankuose ir kredito įstaigose mano turimas sąskaitas ir jose
esančias lėšas. Patvirtinu, kad Sutarties atskleidimas įgyvendinant šiame punkte numatytas sąlygas nėra laikomas konfidencialumo pareigos pažeidimu.
6.3. Man yra žinoma, kad valiutos konvertavimas nurašant nuo sąskaitų atliekamas lėšų nurašymo dieną pagal banko nustatytą kredito valiutos keitimo santykį ir
sutinku apmokėti visas valiutos keitimo išlaidas.
_________________________
(Lizingo gavėjo parašas)

7 LIZINGO GAVĖJO SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR KITI PATVIRTINIMAI
7.1. Sutinku, jog Lizingo davėjas ir išperkamosios nuomos sutartyje nurodytas tarpininkas (toliau – Tarpininkas) tvarkytų mano asmens duomenis (įskaitant ir
asmens kodą), reikalingus paslaugai teikti, visą išperkamosios nuomos sutarties galiojimo laikotarpį bei laikotarpį, kurį teisės aktai įpareigoja Lizingo davėją
saugoti informaciją, susijusią su sandoriu.
7.2. Sutinku, jog Lizingo davėjas ir Tarpininkas mano asmens duomenis tvarkytų išperkamosios nuomos sutarties sudarymo, administravimo ir kitais tikslais, t.y.
prašymų ir galimybių sudaryti Sutartį nagrinėjimui, analizei, kurios reikia sutarties sudarymo tikslingumui nustatyti ir sąlygų vykdymui, mano kreditingumo,
įsipareigojimų vykdymo rizikos įvertinimui, įsiskolinimo priežiūros analizei, Sutarties ir kitų sutarčių, susijusių su Sutartimi, tvarkymui ir jų sąlygų vykdymui,
informacijos apie Sutartį man teikimui, informacijos apie Lizingo davėjo paslaugas man teikimui.
7.3. Sutinku, kad Lizingo davėjas perduotų ir/ar teiktų mano asmens duomenis ir informaciją:
7.3.1. Nordea grupės įmonės (įskaitant asmens duomenų teikimą į užsienį), kad šios tvarkytų mano įsipareigojimų apskaitą, administruotų Sutartį, įvertintų,
ar esu tinkamas vykdyti finansinius įsipareigojimus ir naudotis finansinėmis paslaugomis;
7.3.2. Sutarties Specialiojoje dalyje nurodytam Tarpininkui, kuris atstovauja Lizingo davėją sudarant ir vykdant Sutartį ar išperkamosios nuomos sutartyje
nurodyto daikto, kurį pasirinkau, pardavėjui ar atpirkėjui pagal daikto atpirkimo sutartį, kai ji sudaroma;
7.3.3. kitiems asmenims, kurių veikla susijusi su skolų išieškojimu, daikto paieška ar skolininkų duomenų bazės kūrimu, administravimu ar naudojimu, kad
šie prireikus galėtų organizuoti skolų administravimą, išieškojimą, daikto paiešką;
7.3.4. kitiems asmenims, kurių veikla susijusi su draudimo paslaugų teikimu (įskaitant tarpininkavimą), kad šie asmenys galėtų vykdyti priežiūrą, kaip
laikomasi pagal Sutartį naudojamo daikto draudimo sutarčių sąlygų, bei esant reikalui siųsti pranešimus dėl draudimo sutarčių sąlygų vykdymo ir iš šių
asmenų gautų mano asmens duomenis ir informaciją.
7.3.5. kitiems asmenims, kurių veikla susijusi su Lizingo davėjo ataskaitų, kitokių pranešimų siuntimu (pateikimu) man, kad šie prireikus galėtų teikti
siuntimo, informavimo paslaugas;
7.3.6. kitiems asmenims, kurių veikla susijusi su sutarčių sudarymu, sutarčių ir dokumentų, susijusių su šiomis sutartimis, archyvavimu ir saugojimu;
7.3.7. Lizingo davėjo paskirtiems tretiesiems asmenims, kurie diegia ar tvarko Lizingo davėjo naudojamą programinę įrangą;
7.3.8. kitiems asmenims, kurie kreipiasi į Lizingo davėją su reikalavimais, prašymais ir pan. dėl padarytos žalos tretiesiems asmenims, aplinkai, kurios
priežastimi buvo Lizingo gavėjo naudojamas ir valdomas Daiktas;
7.3.9. asmenims, kurie pateikė Lizingo davėjui mano prievolių pagal išperkamosios nuomos sutartį tinkamo įvykdymo užtikrinimo priemones (laiduotojams,
garantams, įkaito davėjas ir kt.);
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7.3.10. kai Lizingo gavėjui pagal Sutartį perduodamas daiktas yra transporto priemonė - informacijos apie transporto priemonę, Lizingo gavėją ir sudarytą
Sutartį pateikimas tretiesiems asmenims, kurie Sutartį nutraukus prieš terminą, įsigis transporto priemonę iš Lizingo davėjo.
7.4. Sutinku, jog Lizingo davėjas, mano kreditingumo įvertinimo ir analizės, o taip pat įsiskolinimų priežiūros bei valdymo tikslais gautų mano asmens duomenis
ir informaciją bei kitą medžiagą (įskaitant duomenis apie daikto priklausomybę, sąskaitų apyvartą ir likučius, darbovietes, reikalavimus pareiškėjui ir kt.) apie
mane iš:
7.4.1. visų Nordea grupę sudarančių įmonių;
7.4.2. kitų kredito įstaigų ir finansų įmonių;
7.4.3. įstatymuose nustatytus registrus administruojančių asmenų;
7.4.4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos.
7.5. Sutinku, kad Sutarties galiojimo laikotarpiu ir jai pasibaigus visi duomenys apie Sutartį, Lizingo gavėją būtų pateikti Pardavėjui pagal Pardavėjo ir Lizingo
davėjo bendradarbiavimo sutartį, Daikto gamintojui / Daikto gamintojo grupės įmonėms pagal Daikto gamintojo/ Daikto gamintojo grupės įmonių ir Lizingo
davėjo sudarytas/-ą bendradarbiavimo sutartis/-tį, minėtų bendradarbiavimo sutarčių vykdymo tikslais.
7.6. Esu informuotas(-a) apie savo teisę reikalauti susipažinti su Lizingo davėjo tvarkomais mano asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti, sunaikinti mano
asmens duomenis arba sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos įstatymų, nesutikti, kad būtų tvarkomi
mano asmens duomenys.
7.7. Sutinku, kad mano asmens duomenys mano aukščiau nurodytuose sutikimuose dėl asmens duomenų tvarkymo nurodytais tikslais būtų tvarkomi tokį
laikotarpį, kiek reikia įgyvendinant nurodytus asmens duomenų valdymo/ tvarkymo tikslus.
_________________________
(Lizingo gavėjo parašas)

8. LIZINGO GAVĖJO SUTIKIMAS DĖL TIESIOGINĖS RINKODAROS
8.1. Sutinku, kad Sutarties galiojimo laikotarpiu ir vienerius metus po jos pabaigos Lizingo davėjo ar Nordea grupę sudarančių juridinių asmenų darbuotojai,
Pardavėjas, Daikto gamintojas, Daikto gamintojo grupės įmonės Sutarties galiojimo laikotarpiu ir 5 (penkerius) metus po jos pabaigos susisiektų su manimi
tiesioginės rinkodaros tikslais ir siūlytų finansines paslaugas, Pardavėjas, Daikto gamintojas siūlytų ir jo parduodamas prekes ir tuo tikslu tvarkytų mano asmens
duomenis, išskyrus asmens kodą, asmens duomenis saugant ne ilgiau kaip Sutarties galiojimo laikotarpiu ir vienerius metus po jos pabaigos.
8.2. Esu informuotas, kad mano asmens duomenis, išskyrus asmens kodą, Lizingo davėjas po Sutarties pasirašymo pateiks Nordea Bank AB, Lietuvos skyriui,
Pardavėjui, kad Nordea Bank AB, Lietuvos skyriaus darbuotojai, Pardavėjo darbuotojai susisiektų su manimi tiesioginės rinkodaros tikslais ir siūlytų finansines
paslaugas, Pardavėjo darbuotojai siūlytų ir Pardavėjo parduodamas prekes.
8.3. Esu informuotas ir suprantu, kad bet kuriuo metu, nenurodydamas nesutikimo motyvų, galiu atsisakyti savo sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros,
informuodamas apie tai Lizingo davėją raštu.

_________________________
(Lizingo gavėjo parašas)
9. LIZINGO GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI, SUSIJĘ SU DAIKTU - TRANSPORTO PRIEMONE
9.1. Jei Sutartimi Lizingo gavėjui perduodamas daiktas yra transporto priemonė (toliau - Transporto priemonė), Lizingo gavėjas įsipareigoja kaupti informaciją
apie visus eismo ir kitus įvykius, kurių metu Transporto priemonė buvo apgadinta. Lizingo gavėjas įsipareigoja neklastoti / nekeisti Transporto priemonės ridos bei
užtikrinti, kad Transporto priemonės ridos neklastotų / nekeistų bet kurie kiti asmenys. Lizingo gavėjas įsipareigoja informaciją apie visus eismo ir kitus įvykius,
kurių metu Transporto priemonė buvo apgadinta, o taip pat apie Transporto priemonės trūkumus ir /ar defektus, nurodytus LR Valstybinės kelių transporto
inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015-10-26 įsakymu Nr. 2B-231 (su galimais vėlesniais jo pakeitimais) patvirtintame sąraše, Transporto
priemonės ridos duomenis pateikti Lizingo davėjui raštu Transporto priemonės grąžinimo akto pasirašymo metu, o taip pat bet kuriuo metu Lizingo davėjui
pareikalavus, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo iš Lizingo davėjo gavimo momento. Lizingo gavėjas taip pat sutinka, kad Sutartį
nutraukus prieš terminą į jį kaip į faktinį Transporto priemonės valdytoją ir naudotoją kreiptųsi tretieji asmenys, įsigyjantys / įsigiję Transporto priemonę iš Lizingo
davėjo su tikslu gauti šiame punkte nurodytą informaciją apie Transporto priemonę, bei įsipareigoja tokią informaciją pateikti raštu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo atitinkamo kreipimosi. Lizingo gavėjas kaip faktinis Transporto priemonės naudotojas ir valdytojas neatšaukiamai ir besąlygiškai prisiima visą
atsakomybę prieš Lizingo davėją, trečiuosius asmenis, visą teisės aktuose numatytą atsakomybę (įskaitant ir baudžiamąją, jei tokia būtų taikoma), jei Lizingo
gavėjas pažeidžia šio punkto sąlygas, teikia klaidingą, tikrovės neatitinkančią informaciją apie Transporto priemonę ar jos iš viso nepateikia. Lizingo gavėjas
sutinka, kad tretieji asmenys, įsigyjantys / įsigiję Transporto priemonę iš Lizingo davėjo, reikštų visas su Transporto priemone susijusias pretenzijas tiesiogiai
Lizingo gavėjui kaip Transporto priemonės valdytojui / naudotojui ir tokios pretenzijos bus laikomos įpareigojančiomis Lizingo gavėją.
_________________________
(Lizingo gavėjo parašas)

