Dažnai užduodami klausimai (D.U.K.)
1. Ar galiu subnuomoti Sutarties objektą kitam juridiniam asmeniui?
Sutarties objektas gali būti naudojamas trečiojo asmens, tačiau tokiu atveju reikia rašytinio VFS
leidimo. Klientas, norintis subnuomoti sutarties objektą, turėtų atsiųsti Klientų aptarnavimo skyriui
(KAS) užpildytą prašymą* ir papildomus prašymo formoje nurodytus dokumentus. Jeigu Kredito
komitetas ir draudimo bendrovė patenkina Kliento prašymą, VFS išsiunčia rašytinį sutikimą ir leidimą
naudoti Sutarties objektą trečiajam asmeniui. Klientas, su kuriuo VFS pasirašė Sutartį, lieka atsakingas
už finansinių prievolių vykdymą pagal Sutartį. Už Sutarties objekto subnuomą mokamas
administravimo mokestis pagal galiojančią Įkainių lentelę.
2. Ar gali Nuomininkas įsigyti Veiklos nuomos objektą?
Prašymas turi būti išsiųstas Klientų aptarnavimo skyriui (KAS). Vadovaujantis Bendrųjų sąlygų
nuostatomis, kiekvienas prašymas nagrinėjamas atskirai.
3. Ar galima perleisti Sutartis Trečiajam asmeniui (Teisių ir Pareigų perleidimas)?
Taip, galima. Prašymas* (pildoma speciali forma) turėtų būti išsiųstas Klientų aptarnavimo skyriui
(KAS) ir patvirtintas VFS Kredito komiteto.
4. Ar galima sumokėti didesnę įmoką pagal Sutartį nei kad tai numatyta pasirašytame
Sutarties mokėjimų grafike?
Galima mokėti didesnę įmoką nei numatyta pasirašytame Sutarties mokėjimų grafike. Tokiu atveju
Klientas turi pateikti atitinkamą prašymą* Klientų aptarnavimo skyriui (KAS). Toks Sutarties keitimas
yra įmanomas tik tuo atveju, jeigu Kliento visos prievolės, susijusios su konkrečia Sutartimi bei
kitomis Sutartimis, sudarytomis su VFS, yra pilnai įvkdytos. Po VFS Kredito komiteto patvirtinimo
Klientui išsiunčiamas priedas prie Sutarties su nauju mokėjimų grafiku. Pakeitimai įsigalioja, kai
Klientas raštu sutinka su priede prie Sutarties nurodytomis sąlygomis ir nauju mokėjimų grafiku.
5. Ar galima išpirkti Turtą prieš Sutaries termino pabaigą?
Taip, galima, tačiau tokiu atveju būtinas VFS sutikimas. Norėdami išpirkti Turtą prieš Sutarties
termino pabaigą, turėtumėte pateikti užpildytą prašymą* išpirkti Turtą Klientų aptarnavimo skyriui
(KAS), tuomet VFS parengs Turto išpirkimo prieš Sutarties terminą paskaičiavimą. Klientui raštu
sutikus su pateiktu paskaičiavimu bei įvykdžius visas prievolės, pagal pateiktą paskaičiavimą bei kitas
Sutartis, sudarytas su VFS, VFS užbaigia Sutartį ir išsiunčia Sutarties išpirkimo dokumentus (Turto
perdavimo Lizingo gavėjo nuosavybėn aktą ir įgaliojimą išregistruoti turtą) bei Turto išpirkimo PVM
sąskaitą-faktūrą. Už Turto išpirkimą prieš Sutaries termino pabaigą, mokamas administravimo
mokestis pagal galiojančią Įkainių lentelę.
6. Kodėl PVM sąskaitose-faktūrose, kurios išrašomos kas mėnesį, nurodomos
sumos neatitinka pradiniame Sutarties mokėjimų grafike nurodytų sumų?
Jeigu Sutartyje numatytos kintamos palūkanos, tada mokėjimai apskaičiuojami pagal aktualią bazinę
palūkanų normą (pavyzdžiui, 1 mėnesio, 3 mėnesių arba 6 mėnesių EURIBOR). Mokėjimų grafike
nurodytos mokėjimų sumos kinta atitinkamai kintant 1 mėnesio, 3 mėnesių arba 6 mėnesių EURIBOR
palūkanų normai.

* galite gauti iš Klientų aptarnavimo skyriaus (KAS) (info.lt@vfsco.com).

