UAB „ANTIGRAVITY PAYMENT SYSTEMS“
P. Viliešio g. 17A, Vilnius

UAB „MOKILIZINGAS“

Kareivių g. 11B, Vilnius

AS „LHV PANK“
Tartu mnt. 2, Talinas, Estija

PRANEŠIMAS DĖL SUTARTIES ATSISAKYMO
PER APSISPRENDIMO LAIKOTARPĮ
Kliento informacija

Data

Kliento vardas, pavardė
Asmens kodas
Adresas
El. paštas

Telefonas

Pranešu, kad atsisakau vartojimo kredito sutarties (toliau – Sutartis):

Sutarties Nr. (pvz.: ABC12345ABCD)

Atsižvelgiant į tai, kad atsisakius Sutarties, nutrūksta ir su Sutartimi susijusios papildomų paslaugų teikimo sutartys,
nurodytos žemiau:
• mokėjimo ir kitų paslaugų teikimo sutartis, (toliau – Mokėjimo paslaugų sutartis), sudaryta su UAB „Antigravity
Payment Systems“, JA kodas 302552395, (toliau – APS):

Mokėjimo paslaugų sutartis Nr. (pvz.: 123456789012)

•

mokėjimo kortelės sutartis, (toliau – Kortelės sutartis), sudaryta su UAB „Mokilizingas“, JA kodas – 124926897,
(toliau – Bendrovė), ir AS „LHV Pank“, JA kodas 10539549, (toliau – Bankas)

Kortelės sutarties Nr. (pvz.: 123456789012)

prašau:
• APS uždaryti mano vardu atidarytą elektroninių pinigų sąskaitą ir nutraukti visų paslaugų, nurodytų Mokėjimo
paslaugų sutartyje, teikimą;
• Banko panaikinti man išduotos mokėjimo kortelės galiojimą bei nutraukti visų paslaugų, nurodytų Kortelės
sutartyje, teikimą.
Sutarties atsisakymo per apsisprendimo laikotarpį sąlygos:
1.

2.
3.

Klientas, norėdamas apsisprendimo laikotarpiu pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties, privalo ne vėliau kaip per 2 (dvi)
kalendorines dienas nuo pirmo vartojimo kredito sumos (ar jos dalies) pagal Sutartį išmokėjimo dienos:
1.1. pranešti apie tai Bendrovei, ir
1.2. grąžinti Bendrovei visą jam išmokėtą vartojimo kredito sumą.
Jei klientas nurodo mobiliojo telefono numerį – pranešimas dėl mokėtinos sumos siunčiamas SMS žinute.
Šis pranešimas dėl Sutarties atsisakymo per apsisprendimo laikotarpį privalo būti pasirašytas ne mažiau nei trimis
egzemplioriais.

PASTABA: praėjus 30 (trisdešimt) kalendorinių nuo šio prašymo pateikimo Bendrovei dienos, bus laikoma, kad visos šiame prašyme nurodytos sutartys yra
nutrauktos. Klientui nesumokėjus Bendrovei aukščiau, 1.2 papunktyje, nurodytos sumos, bus laikoma, kad klientas pradelsė įvykdyti piniginę prievolę, todėl
Bendrovė įgis teisę ginti savo pažeistas teises, tame tarpe, ir teisę skaičiuoti delspinigius bei inicijuoti pradelstų sumų išieškojimo procedūras.

Kliento vardas, pavardė ir parašas
Turite klausimų? Susisiekite el. paštu info@mokilizingas.lt arba telefonu +370 700 55 888

www.mokilizingas.lt

