UAB „MOKILIZINGAS“
Kareivių g. 11B, Vilnius

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

PRANEŠIMAS DĖL SUTARTIES ATSISAKYMO PER
APSISPRENDIMO LAIKOTARPĮ
Data

Kliento informacija
Kliento vardas, pavardė:
Asmens kodas:
Adresas:
El. paštas:

Telefonas:

Pranešu, kad atsisakau žemiau nurodytos vartojimo kredito sutarties (toliau – „Sutartis“), sudarytos tarp manęs ir UAB „Mokilizingas“, JA kodas – 124926897
(toliau – „Bendrovė“):

Sutarties Nr. (pvz.: ABC12345ABCD)

Pasiskolintą sumą ketinu grąžinti

2

0

m.

mėn.

d.

Atsižvelgdamas į tai, kad, atsisakius Sutarties, nutrūksta ir su Sutartimi susijusios papildomų paslaugų teikimo sutartys, nurodytos žemiau:
• mokėjimo kortelės sutartis (toliau – „Kortelės sutartis“), sudaryta tarp manęs ir Bendrovės ir AS „LHV Pank“, JA kodas 10539549 (toliau –
„Bankas“):

Kortelės sutarties Nr. (pvz.: 123456789012)

• mokėjimo ir kitų paslaugų teikimo sutartis (toliau – „Mokėjimo paslaugų sutartis“), sudaryta tarp manęs ir Bendrovės:

Mokėjimo paslaugų sutartis Nr. (pvz.: 123456789012)

prašau:
• Bendrovės 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 tvarka:
1.
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:
a)
pranešti apie tai Bendrovei pateikiant šį pranešimą, ir
b)
grąžinti Bendrovei visą jam išmokėtą vartojimo kredito sumą (ar jos dalį, jei išmokėta tik dalis vartojimo kredito sumos).
2.
Po šio pranešimo gavimo Bendrovė informuoja klientą apie mokėtiną sumą pranešime nurodytu telefonu. Jei klientas nurodo mobiliojo telefono numerį
– pranešimas dėl mokėtinos sumos siunčiamas SMS žinute.
3.
Klientui negrąžinus Bendrovei vartojimo kredito sumos ar jos dalies (jei Klientui buvo išmokėta tik dalis vartojimo kredito sumos) per aukščiau nurodytą
terminą, laikoma, kad Klientas savo teise apsisprendimo laikotarpiu atsisakyti Sutarties nepasinaudojo.
4.
Šis pranešimas privalo būti pasirašytas ne mažiau kaip dviem egzemplioriais.

Kliento vardas, pavardė ir parašas

Turite klausimų? Susisiekite el. paštu kortele@mokilizingas.lt arba telefonu +370 700 55 888

www.mokilizingas.lt

