
 

 

"OP Finance" SIA klienta: 
 

_____________________________ 
Nosaukums  / vārds, uzvārds 

_____________________________ 
Reģistrācijas numurs / personas kods 

_____________________________ 
Tālrunis 

Iesniegums par saistību pirmstermiņa izpildi. 
 

Vēlos pirms termiņa izpildīt visas saistības, kas izriet no Finanšu līzinga līguma (-iem)  

Nr._____________________________. 
 
Lūdzu izrakstīt pēdējā maksājuma aprēķinu, ar samaksas datumu ________________, uz: 
□ līzinga ņēmēja vārda; 
□ trešās personas vārda: ____________________________________________________________________________ 

                               (juridiskai personai — nosaukums un reģistrācijas Nr. / fiziskai personai — vārds, uzvārds, pers. kods) 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
                               (juridiskai personai — juridiskā adrese / fiziskai personai — deklarētā adrese) 

 

Lūdzu nosūtīt pēdējā maksājuma aprēķinu: 

□ pa pastu, adrese:______________________________________________________ 

□ pa faksu, faksa nr._____________________________________________________ 

□ pa e-pastu, adrese: ____________________________________________________ 
 
Īpašuma tiesības uz līzinga objektu, kā arī visi ar to saistītie riski un atbildība pāriet līzinga ņēmējam vai attiecīgi trešajai personai 
(atkarībā no tā, uz kura vārda tika izrakstīts pēdējā maksājuma aprēķins) ar pēdējā maksājuma aprēķina samaksas brīdi. Gadījumā, ja 
pēdējā maksājuma aprēķins netiks samaksāts aprēķinā minētajā termiņā, Finanšu līzinga līguma darbība turpināsies un pēdējā 
maksājuma aprēķins tiks anulēts.  

Ja līzinga objekts ir VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) reģistrējams objekts, pēc pēdējā maksājuma aprēķina apmaksas 
"OP Finance” SIA izdara elektronisku atsavināšanas atzīmi CSDD transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā un atsevišķs 
pieņemšanas–nodošanas akts par īpašumu tiesību nodošanu netiek sagatavots. Līzinga objekta ieguvējam 5 (piecu) dienu laikā pēc 
atsavināšanas atzīmes veikšanas un uz tās pamata jāveic īpašuma tiesību pārreģistrācija CSDD. 

Brīdinām, ka esošā OCTA polise tiks izbeigta ar brīdi, kad “OP Finance” SIA veiks atzīmi CSDD par transportlīdzekļa īpašumtiesību 
nodošanu trešajai personai, kas nebija reģistrēta kā transportlīdzekļa turētājs. 
 
Rīgā, 20____.gada ____._______________     
 
__________________________________________  _______________________________________________ 
    (Klienta paraksts)           (Trešās personas paraksts) 

 

_____________________________________________ __________________________________________________ 
(Klienta nosaukums, amats, vārds, uzvārds / vārds uzvārds)  (Trešās pers.nosaukums, amats, vārds, uzvārds / vārds uzvārds) 
 
 
Ievērībai!  
Pie dokumentu saņemšanas līdzi jābūt oriģinālajam iesniegumam. Gala dokumenti tiek sagatavoti pēc visu saistību izpildes. 
Lai pārliecinātos, ka dokumenti ir sagatavoti, pirms ierašanās lūdzam zvanīt pa tālruni 67 777 007. 
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