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ATGALINIO LIZINGO (IŠPERKAMOSIOS NUOMOS) SUTARTIS 
II dalis 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Sąvokos 
1.1. Šioje Sutartyje naudojamos toliau išvardintos didžiosiomis raidėmis rašomos sąvokos, išskyrus jeigu / kai Sutarties kontekstas 

reikalauja kitos reikšmės, aiškinamos taip: 
 

Anuitetų metodas Per visus Lizingo termino mėnesius už 
Transporto priemonės naudojimą Lizingo 

(išperkamosios nuomos) pagrindu Lizingo 
gavėjo mokamos Lizingo (išperkamosios 
nuomos) įmokos yra vienodo dydžio. 

Apsisprendimo 
laikotarpis 

Dviejų kalendorinių dienų laikotarpis, per kurį 
Lizingo gavėjas, nenurodydamas priežasties, 

gali atsisakyti vartojimo kredito sutarties ir 
grąžinti Mogo jam išmokėtą Lizingo 
(išperkamosios nuomos) sumą nemokėdamas 

palūkanų ir jokių kitų mokesčių, išlaidų ar 
kompensacijų. 

Bendra Lizingo 

(išperkamosios 
nuomos) kaina 

Visos išlaidos, įskaitant Palūkanas, Sutarties 

sudarymo mokestį ir kitus su šia Sutartimi 
susijusius mokėjimus. Bendra Lizingo 
(išperkamosios nuomos)  kaina 

apskaičiuojama ir nurodoma Specialiosiose 
sąlygose tik pagal Lizingo (išperkamosios 
nuomos) paraiška suteikiamos Lizingo 

(išperkamosios nuomos) atžvilgiu ir neapima 
jokių išlaidų su Mogo paslaugomis su iki tol 
suteiktomis ar ateityje suteikiamais Lizingais 

(finansavimai). Bendra Lizingo (išperkamosios 
nuomos) kaina apskaičiuojama 
preziumuojant, kad Lizingo gavėjas visas iš 

šios Sutarties kylančias prievoles vykdys laiku 
ir tinkamai ir neapima išlaidų, kurias Lizingo 
gavėjas moka ir (arba) kompensuoja už 

pradelstą laikotarpį. 

Bendrosios 

nuostatos 

Sutarties II dalis „BENDROSIOS 

NUOSTATOS“. 

Bendrosios 
Sutarties išlaidos 

Sudarant Sutartį apskaičiuota suma, kurią 
sudaro Pagrindinėse nuostatose nurodytas 

Sutarties mokestis, Lizingo (išperkamosios 
nuomos) įmokos ir visos kitos Mogo žinomos 
išlaidos, kurias Lizingo gavėjas pagal šią 

Sutartį privalo padengti. Į Bendrąsias Sutarties 
išlaidas neįtraukiamos Transporto priemonės 
draudimo išlaidos (TPVCAP, KASKO), 

išlaidos, susijusios su Transporto priemonės 
įregistravimu Registre Mogo vardu bei, jeigu 
Lizingo gavėjas nusprendžia pasinaudoti teise 

įsigyti Transporto priemonę – Transporto 
priemonės perregistravimu Registre Lizingo 
gavėjo vardu, ir kiti Pagrindinėse nuostatose 

nurodyti papildomi mokėjimai, Netesybos, 
mokamos už vėlavimą, ir komisiniai 
mokėjimai, atsiradę dėl Sutarties pakeitimų. 

Draudikas Asmuo, apdraudžiantis Transporto priemonę. 

EUR Euras - oficiali Lietuvos Respublikos valiuta. Grafikas Pagrindinėse nuostatose nurodytas Transporto 
priemonės Lizingo (išperkamosios nuomos) 
įmokų grafikas. 

Klientų 
aptarnavimo 

centras 

Mogo struktūrinis vienetas arba Mogo 
partnerių struktūrinis vienetas, kuriame 

teikiamos Mogo paslaugos. 

KASKO draudimo 
polisas 

Draudimo polisas, patvirtinantis, kad yra 
sudaryta draudimo sutartis dėl Transporto 

priemonės draudimo nuo apgadinimų, 
sugadinimo, sunaikinimo ir vagysčių, taip pat 
kitų panašaus pobūdžio rizikų. 

Lizingas Transporto priemonės lizingas (kai Lizingo 
gavėjas nėra vartotojas) arba išperkamoji 
nuoma (kai Lizingo gavėjas yra vartotojas) 

pagal Sutarties sąlygas. 

Lizingo 
(išperkamosios 
nuomos) suma 

Pagrindinėse nuostatose nustatyta lizingo 
(išperkamosios nuomos) suma, kuri atitinka 
laikantis Sutarties sąlygų Mogo pervestą 

Lizingo gavėjui Transporto priemonės pirkimo 
kainą. 

Lizingo 
(išperkamosios 
nuomos) paraiška 

Laikantis Bendrųjų nuostatų 3 punkto 
reikalavimų Klientų aptarnavimo centre 
įforminta Lizingo gavėjo paraiška, kurioje 

išreiškiamas pageidavimas gauti iš Mogo 
Lizingą (finansavimą) pagal Sutarties sąlygas. 

Lizingo 
(išperkamosios 
nuomos) įmokos 

Lizingo gavėjo įmokos, mokamos Mogo už 
naudojimąsi Transporto priemone, o kartu ir 
už Mogo suteiktą finansavimą. Lizingo 

(išperkamosios nuomos) įmokos susideda iš 
dviejų dalių: Lizingo gavėjo mokamos 
(grąžinamos) Lizingo (išperkamosios nuomos) 

sumos dalies bei Palūkanų, apskaičiuotų nuo 
Neišmokėtos Lizingo (išperkamosios nuomos) 
sumos. 
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Lizingo 

(išperkamosios 
nuomos) terminas 

Pagrindinėse nuostatose nurodytas terminas, 

per kurį Lizingo gavėjas turi teisę naudoti 
Transporto priemonę ir yra įsipareigojęs 
mokėti Lizingo (išperkamosios nuomos) 

įmokas. 

Metinė norma (MN) Bendros išperkamosios nuomos kainos metinė 

norma, išreikšta metiniu vidutiniu procentų 
(palūkanų) dydžiu ir nurodyta Pagrindinėse 
nuostatose. MN apskaičiuojama įvertinant visas 

Palūkanas taikomas per visą Lizingo terminą ir 
visas Bendrąsias Sutarties išlaidas per visą 
Lizingo terminą bei išvedant jų metinį vidurkį bei 

procentinę metinę normą, tačiau 
neatsižvelgiama į Transporto priemonės 
draudimo išlaidas (TPVCAP, KASKO), išlaidas, 

susijusias su Transporto priemonės 
įregistravimu Registre Mogo vardu bei, jeigu 
Lizingo gavėjas nusprendžia pasinaudoti teise 

įsigyti Transporto priemonę, Transporto 
priemonės perregistravimu Registre Lizingo 
gavėjo vardu, ir kitus Pagrindinėse nuostatose 

nurodytus papildomus mokėjimus, Netesybas, 
mokamas už vėlavimą, ir komisinius mokėjimus, 
atsiradusius dėl Sutarties pakeitimų. 

Mogo 
 

Uždaroji akcinė bendrovė „mogo LT“, kurios 
juridinio asmens kodas 302943102, buveinės 
adresas Perkūnkiemio g. 6, LT-12130 Vilnius, 

Lietuvos Respublika. 

Neišmokėta Lizingo 
(išperkamosios 
nuomos) suma 

Likusios Lizingo gavėjo nesumokėtos Lizingo 
(išperkamosios nuomos) sumos vertė konkrečiu 
metu, kurią sudaro skirtumas tarp Pagrindinėse 

nuostatose nurodytos Lizingo (išperkamosios 
nuomos) sumos ir Lizingo gavėjo sumokėtų 
Lizingo (išperkamosios nuomos) įmokų fiksuotų 

dalių, t.y. apskaičiuojant Neišmokėtą Lizingo 
(išperkamosios nuomos) sumą iš Lizingo 
(išperkamosios nuomos) sumos neatimamos 

Palūkanos. 

Netesybos, 
mokamos už 

vėlavimą 

Papildomos palūkanos, apskaičiuojamos už 
laiku nesumokėtas Sutartyje nustatytas 

Lizingo (išperkamosios nuomos) įmokas. 

Papildomas 
laidavimas 

Pagrindinėse nuostatose nurodyta Sutartyje 
nustatytų Lizingo gavėjo įsipareigojimų tinkamo 

įvykdymo užtikrinimo priemonė (jeigu ji 
nustatoma), kurią privalo pateikti ar užtikrinti, 
kad būtų pateikta, Lizingo gavėjas. 

Pagrindinės 

nuostatos 

Sutarties I dalis „PAGRINDINĖS 

NUOSTATOS“. 

Palūkanos Lizingo (išperkamosios nuomos) įmokos (t.y. 

mokesčio už naudojimąsi Transporto priemone, 
o kartu ir Mogo suteiktu finansavimu) dalis, 
apskaičiuojama nuo Neišmokėtos Lizingo 

(išperkamosios nuomos) sumos. 

Palūkanų norma Pagrindinėse nuostatose nurodyta fiksuota 
arba kintama Palūkanų norma. 

Patvarioji laikmena Laikmena, kurioje asmeniškai kitai Šaliai skirta 
informacija saugoma taip, kad su ta informacija 

būtų galima susipažinti informacijos paskirtį 
atitinkančiu laikotarpiu ir iš kurios laikoma 
informacija atgaminama jos nepakeičiant. 

Patvarioji laikmena be kita ko apima rašytinį 
dokumentą, fakso dokumentą, elektroninį 
laišką, elektroninį dokumentą, tekstine (SMS) 

žintutę. Patvarioje laikmenoje informacija 
pateikiama tekstu.  

Registras Valstybės įmonė Regitra (kelių Transporto 

priemonių atveju) arba Lietuvos saugios 
laivybos administracijos Laivų registravimo 
skyriaus padaliniai Vilniuje, Kaune ir 

Klaipėdoje (vandens Transporto priemonių 
atveju). 

Susiję asmenys Mogo patronuojanti / kontroliuojanti bendrovė ar 

kitas kontroliuojantis asmuo, bet kurios nuo 
patronuojančios / kontroliuojančios bendrovės 
ar kito kontroliuojančio asmens priklausančios 

bendrovės, įmonės ar kiti asmenys, kurie 
tiesiogiai ar netiesiogiai 
dalyvauja Mogo kapitale ar valdyme arba kurių 

kapitale ar valdyme tiesiogiai ar netiesiogiai 
dalyvauja pati Mogo. 

Sutartis Ši tarp Lizingo gavėjo ir Mogo sudaryta 
Atgalinio lizingo (išperkamosios nuomos) 
sutartis su visais jos priedais ir pakeitimais. 

Su Sutartimi susiję 
mokėjimai 

Lizingo gavėjo mokėjimai Mogo, t.y.: 
Pagrindinėse nuostatose nustatytas Sutarties 
mokestis, Lizingo (išperkamosios nuomos) 

įmokos, Netesybos, mokamos už vėlavimą, taip 
pat kiti Sutartyje nustatyti mokėjimai. 

Sutarties mokestis Pagrindinėse nuostatose nustatytas Lizingo 

gavėjo mokamas Mogo atlygis už Lizingo 
(išperkamosios nuomos) paraiškos analizę ir 
Sutarties dokumentų paruošimą, kuris gali būti 

Lizingo gavėjo sumokėtas iš karto arba 
padalintas lygiomis dalimis visam Lizingo 
(išperkamosios nuomos) terminui ir mokamas 

kartu su Lizingo (išperkamosios nuomos) 
įmokomis. 

Šalis Lizingo gavėjas arba Mogo. 
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Šalys Lizingo gavėjas ir Mogo. Transporto priemonė Pagrindinėse nuostatose nurodyta transporto 

priemonė (arba keletas transporto priemonių), 
kurią pagal Sutarties sąlygas Mogo Lizingo 
gavėjo pageidavimu įsigys iš Lizingo gavėjo ir 

kuri bus perduota Lizingo gavėjui valdyti ir 
naudoti, o, Lizingo gavėjui nusprendus 
pasinaudoti teise įsigyti šią transporto priemonę 

savo nuosavybėn, ji bus perduota Lizingo 
gavėjo nuosavybėn laikantis Sutartyje 
nustatytos tvarkos. Iki šiol ir toliau Sutarties 

tekste posakis „Transporto priemonė“ 
vartojamas tiek kalbant apie vieną transporto, 
tiek ir apie daugiau nei vieną. 

TPVCAP 
draudimas 

Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomasis draudimas. 

Transporto 
priemonės pirkimo 
kaina 

Pagrindinėse nuostatose nurodyta Transporto 
priemonės kaina, kurią Mogo moka už 
Transporto priemonės įsigijimą, ir į kurią 

įskaičiuojamas pridėtinės vertės mokestis, jeigu 
jis yra taikomas pagal Lietuvos Respublikos 
teisės aktus. 

Trečiasis asmuo Bet kuris asmuo, kuris nėra Sutarties Šalis. Reikalavimo teisė Mogo reikalavimo teisė (kreditorinis 
reikalavimas) Lizingo gavėjui pagal Sutartį su 

visomis su ja susijusiomis ar iš jos kylančiomis 
teisėmis. 

 
1.2. Šios Sutarties ar bet kurio kito dokumento „sudarymas“ ar „pasirašymas“ reiškia, kad šią Sutartį ar tą kitą dokumentą Patvarioje 
laikmenoje įformino ir pasirašė arba elektroniniais parašais patvirtino Šalys. 
1.3. Jei konkrečiai nenurodyta kitaip, žodžiai vienaskaitos forma taip pat gali, kur iš konteksto taip išplaukia, apimti daugiskaitą, ir atvirkščiai. 
Panašiai vyriškos giminės žodžiai gali, kur iš konteksto taip išplaukia, apimti moterišką giminę, ir atvirkščiai. Asmenį žymintys žodžiai apima 
juridinius asmenis bei fizinius asmenis, o nuoroda į visumą taip pat reiškia ir nuorodą į jos dalį.  
1.4. Nuorodos į straipsnius, punktus, papunkčius, priedus, nuostatas bei sąlygas yra nuorodos į šios Sutarties straipsnius, punktus, 
papunkčius, priedus, nuostatas bei sąlygas. Nuorodos į šią Sutartį taip pat yra nuorodos į jos priedus. Kiekvieną kartą, kai Sutartyje vartojami 
žodžiai „apima“, „įskaitant“, „pavyzdžiui“ ir panašios reikšmės žodžiai, laikoma, kad po jų seka žodžiai „tačiau tuo neapsiribojant“. 

1.5.  Lietuvos respublikos Vartojimo kredito įstatyme apibrėžtos sąvokos Bendrosiose nuostatose turi tas pačias reikšmes, nebent ai škiai 
jose nurodoma kitaip. 
1.5. Punktų pavadinimai Sutartyje rašomi tik patogumo tikslais ir neturi įtakos Sutarties aiškinimui.  
 
2. Sutarties objektas 
2.1. Šia Sutartimi Mogo teikia Lizingo gavėjui finansavimą tokiu būdu: 
2.1.1.Norėdamas gauti Lizingą (išperkamąją nuomą), kaip nurodyta šios Sutarties 2.1.2 punkte, Lizingo gavėjas parduoda Transporto 
priemonę Mogo ir perleidžia Mogo nuosavybės teises į ją, o Mogo įsipareigoja sumokėti Lizingo gavėjui Transporto priemonės pirkimo kainą 
ar atlikti kitus Lizingo gavėjo mokėjimus; ir 

2.1.2.Kai Transporto priemonė jau priklausys Mogo nuosavybės teise, Mogo įsipareigoja suteikti Lizingo gavėjui teisę valdyti ir naudotis 
Lizingo (išperkamosios nuomos) pagrindu bei išpirkti Transporto priemonę, o Lizingo gavėjas įsipareigoja priimti Transporto priemonę 
iš Mogo ir ją valdyti bei ja naudotis Lizingo (išperkamosios nuomos) pagrindu su teise išpirkti bei, laikantis Sutarties sąlygų, sumokėti Lizingo 
(išperkamosios nuomos) įmokas Mogo.  
2.2. Transporto priemonės atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika tenka Lizingo gavėjui visą laiką kol Transporto priemonė yra Lizingo gavėjo 
(įskaitant asmenų, kuriems jis yra perdavęs Transporto priemonę valdyti ir/ar naudoti) valdyme ir/ar naudojime.  Šiame punkte numatyta 
Transporto priemonės atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika tenka Lizingo gavėjui nepriklausomai nuo to, ar Transporto priemonė trečiųjų 
asmenų naudojime atsirado teisėtai, laikantis visų šioje Sutartyje numatytų sąlygų ir reikalavimų, ar pažeidžiant šios Sutart ies 9.4 punkto 
nuostatas ir/ar kitas Sutarties sąlygas. 

2.3. Šalys patvirtina, kad joms yra žinoma, kad Transporto priemonė yra naudota ir Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 
įstatymo 106 – 110 straipsnių prasme nėra laikoma nauja transporto priemone (preke), o yra laikoma naudota transporto priemone (preke). 
 
3. Lizingo (išperkamosios nuomos) paraiška ir Lizingo (išperkamosios nuomos) suteikimas, sudarant Sutartį 
3.1. Siekdamas, kad būtų sudaryta Sutartis, Lizingo gavėjas pateikė Mogo Lizingo (išperkamosios nuomos) paraišką, kurioje be kita ko yra 
pateiktas Lizingo gavėjo patvirtinimas, neprieštaravimas ir/ar sutikimas, kad Mogo gautų, naudotų, perduotų ir tvarkytų Lizingo gavėjo 
asmens duomenis, – pateikė ją telefonu atsakydamas į klausimus, o vėliau užpildė ją Klientų aptarnavimo centre ir iš karto pateikė 
pasirašytą Mogo ar jo partnerių atstovams arba pateikė Mogo Patvarioje laikmenoje, arba užpildė ir pateikė Mogo interneto svetainėje adresu 

www.mogo.lt. Paraiškos pasirašymui, patvirtinimui ir pateikimui taikomi tokie patys reikalavimai, kaip ir Sutarties pasirašymui, patvirtinimui ir 
pateikimui, kurie yra išdėstyti šių Bendrųjų nuostatų 3.5 p., tačiau atsižvelgiant į tai, kad paraiškos formą Lizingo gavėjui pateikia Mogo. Šalys 
susitaria, jog taip pateikta paraiška yra laikoma rašytine forma sudarytu dokumentu arba prilyginama dokumentui, sudarytam rašytine forma, 
o paraiškos pateikimas Mogo Patvarioje laikmenoje (net ir tuomet kai duomenys nėra patvirtinami elektroniniu parašu) arba paraiškos 
užpildymas ir pateikimas Mogo interneto svetainėje www.mogo.lt yra prilyginamas Kredito gavėjo paraiškos pasirašymui, turinčiam tokią 
pačią teisinę galią kaip pasirašytas išspausdintas dokumentas arba dokumentas patvirtintas elektroniniu parašu, ir sukelia analogiškas 
teisines pasekmes.  
3.2. Prieš sudarydama Sutartį Mogo įvertino Lizingo gavėjo kreditingumą, įskaitant ir Lizingo gavėjo sutuoktinio pajamų ir finansinių 
įsipareigojimų įvertinimą, jeigu šie duomenys privalomi vertinti pagal Sutarčiai taikytinus teisės aktus . Lizingo gavėjas yra informuotas, 
kad Mogo būtų atsisakiusi sudaryti Sutartį, jeigu būtų susidariusi nuomonę, kad Lizingo gavėjas nesugebės tinkamai įvykdyti jo įsipareigojimų, 
nustatytų Sutartyje. Lizingo gavėjas yra informuotas, kad Mogo turi teisę tikrinti Lizingo gavėjo kreditingumą ir po Sutarties sudarymo, 
Sutarties galiojimo terminu. Lizingo gavėjas privalo pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie Lizingo gavėjo turtinę ir finansinę situaciją, bei 
taikomus teisinius įpareigojimus, suvaržymus ir apsunkinimus, būtinus Lizingo gavėjo kreditingumui tinkamai įvertinti; Lizingo gavėjas taip 
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pat privalo informuoti Mogo apie bet kokius šių duomenų pasikeitimus, jeigu jie gali daryti bet kokią neigiamą įtaką Lizingo gavėjo 
kreditingumui. Jeigu Lizingo gavėjas tinkamai neįvykdo šios pareigos, Mogo neatsako už netinkamą Lizingo gavėjo kreditingumo įvertinimą. 
3.3. Lizingo gavėjas patvirtina, kad po jo Lizingo (išperkamosios nuomos) paraiškos pateikimo ir Mogo atlikto išperkamosios nuomos 
galimumo ir sąlygų įvertinimo, bet prieš Sutarties sudarymą, Mogo Lizingo gavėjui pakankamu laiku prieš Sutarties sudarymą Patvarioje 
laikmenoje pateikė ir Lizingo gavėjas susipažino su Mogo pateikta standartine informacija apie Lizingo gavėjui siūlomą suteikti finansavimą 
ir jo sąlygas. Tokia informacija be kita ko apėmė duomenis, susijusius su Mogo, finansine paslauga, Sutartimi (įskaitant kai ji sudaroma ryšio 

priemonėmis) ir žalos atlyginimu, bei susijusius su sutartinėmis prievolėmis, kurios bus privalomos Lizingo gavėjui ir  Mogo pagal Sutarčiai 
taikytiną teisę. Šalys patvirtina, kad aukščiau nurodytų Lizingo gavėjui pateiktų duomenų komercinis pobūdis buvo išdėstytas aiškiai ir 
suprantamai. 
3.4. Mogo priėmus sprendimą dėl Lizingo skyrimo, Mogo informavo apie tai Lizingo gavėją ir pateikė jam susipažinti Sutarties sąlygų 
(Pagrindinių nuostatų ir Bendrųjų nuostatų) projektą Lizingo gavėjas yra informuotas, kad Mogo, išnagrinėjęs Lizingo gavėjo Lizingo 
(išperkamosios nuomos) paraišką, galėjo ją atmesti. Apie tai Mogo būtų privalėjęs informuoti Lizingo gavėją asmeniškai arba telefonu, arba 
Patvarioje laikmenoje pateiktu pranešimu, tačiau Mogo nebūtų privalėjęs pagrįsti, kodėl atsisakoma suteikti Lizingą. Jei atsisakymas suteikti 
Lizingą susijęs su duomenimis, gautais iš duomenų bazių, Lizingo gavėjui paprašius, Mogo būtų informavęs jį apie tokį faktą ir būtų pateikęs 
šių duomenų bazių informaciją. Lizingo gavėjas taip pat yra informuotas, kad Lizingo (išperkamosios nuomos) paraiškų kiekis yra neribotas, 
tačiau Mogo neprivalo jų visų ar bet kurios jų dalies nagrinėti, bei, kad Mogo turi teisę nenagrinėti Lizingo (išperkamosios nuomos) paraiškos 
ir nepriimti sprendimo dėl Lizingo skyrimo arba priimti sprendimą neskirti Lizingo, jei Lizingo gavėjas yra pažeidęs kurią no rs iš anksčiau 
su Mogo sudarytų Lizingo sutarčių sąlygų. 
3.5. Iš anksto Šalių sutartu laiku Mogo ir Lizingo gavėjas aptarė Sutarties sąlygas, jeigu Lizingo gavėjas turėjo pageidavimų dėl Sutarties 
sąlygų pakeitimų ir su jais Mogo sutiko, – Sutarties nuostatos buvo atitinkamai pakoreguotos ir Sutartis buvo sudaryta dalyvaujant Mogo 
atstovui ir Lizingo gavėjui. Sutartį Šalys sudarė vienu iš šių būdų, iš kurių aiškiai matyti Šalių valia sudaryti Sutartį: 
3.5.1.pasirašant Sutarties išspausdintus popierinius egzempliorius arba apsikeičiant kiekvienos Šalies pasirašytais Sutarties išspausdintais 
popieriniais egzemplioriais tiesiogiai, faksu ar per kurjerį; arba 
3.5.2.patvirtinant elektroniniais parašais, kad Sutartis sudaroma pagal Sutarties egzempliorius, kuriais Šalys apsikeičia Patvarioje laikmenoje; 

arba 
3.5.3. naudojantis Instantor, AB teikiamos paslaugomis arba abiems Šalims prieinamomis kitų operatorių teikiamomis analogiškomis 
paslaugomis; 
3.5.4. Lizingo gavėjui prisijungus prie Lietuvoje registruoto banko reikalavimus atitinkančios ir banko veiklai naudojamos internetinės 
bankininkystės sistemos ir iš Lizingo gavėjo asmeninės sąskaitos per banką, naudojantis internetinės bankininkystės sistema, pervedant į 
Mogo sąskaitą Sutarties pakeitimo ar/ir papildymo komisinį mokestį ir/ar kitus susijusius mokėjimus. Ši nuostata taikoma ir galioja tik 17.4 p. 
numatytiems Sutarties pakeitimams ir/ar papildymams, kuriuos Šalys sudaro jau po šios Sutarties sudarymo.  
3.6. Lizingas (finansavimas) suteikiamas tik tokiam tinkamai pagal šias Bendrąsias nuostatas Lizingo (išperkamosios nuomos) paraišką 
pateikusiam Lizingo gavėjui, kuris Mogo reikalavimu kaip Lizingo (išperkamosios nuomos) sumos, Palūkanų ir kitų pagal Sutartį mokėtinų 
sumų sumokėjimo užtikrinimo priemonę yra išdavęs paprastąjį neprotestuotiną vekselį. Ši sąlyga taikoma  suteikiant Lizingo (išperkamosios 
nuomos sumą), šią sumą padidinant, taip pat pratęsiant Lizingo (išperkamosios nuomos) terminą. Šiame punkte numatytais atvejais  
paprastasis neprotestuotinas vekselis išduodamas paprasta rašytine forma arba naudojantis UAB „eVekselis.lt” sistema, jeigu bendra 
vekselio suma yra ne didesnė kaip 3000 EUR (tys tūkstančiai eurų), o tuo atveju, kai išduodamo vekselio bendra suma didesnė kaip 3000 
EUR (tys tūkstančiai eurų), vekselis išduodamas notarine forma. Šiame punkte aprašytu atveju vekselis naudojantis UAB „eVekselis.lt” 
sistema išduodamas laikantis tokių sąlygų: 
3.6.1. Lizingo gavėjo paskyroje tinklalapyje www.mogo.lt Mogo, naudodamasis UAB „eVekselis.lt” sistema, suformuoja paprastąjį 
neprotestuotinąjį vekselį, kuris yra pateikiamas Lizingo gavėjui patikrinti ir išsiunčia Mogo  duomenų bazėje registruoto Lizingo gavėjo 
mobiliojo telefono numeriu tekstinę žinutę (SMS) su unikaliu vekselio patvirtinimo kodu; 

3.6.2. Lizingo gavėjui patikrinus  UAB „eVekselis.lt“ sistemos pagalba suformuotą paprastąjį neprotestuotinąjį vekselį ir sutinkant su jo 
sąlygomis, kredito gavėjas gali patvirtinti šį vekselį įvesdamas šių Bendrųjų nuostatų 3.6.1 p. aprašyta tvarka gautą patvirtinimo kodą į 
specialų lauką ir aktyvuodamas nuorodą „Pasirašyti“; 
3.6.3. Lizingo gavėjo tinkamai patvirtintas paprastasis neprotestuotinas vekselis yra išsiunčiamas Mogo duomenų bazėje registruotu Lizingo 
gavėjo elektroninio pašto adresu, o Lizingo gavėjo pagal šią Sutartį mokėtinos sumos yra laikomos užtikrintomis vekselio suma; 
3.7. Šalys aiškiai išreiškia savo valią ir susitaria, kad šių Bendrųjų nuostatų 3.6.1 – 3.6.3 p. aprašyti ir Lizingo gavėjo atlikti veiksmai (kuriuos 
patvirtina Mogo ir UAB „eVekselis.lt“ duomenų bazių išrašai apie Lizingo gavėjo veiksmus jo paskyroje svetainėje  www.mogo.lt) yra laikomi 
Lizingo gavėjo parašu, turinčiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo  8 str. 1 d. įtvirtintą teisinę galią, o šiais veiksmais 

patvirtintas paprastasis neprotestuotinas  vekselis, saugomas UAB „eVekselis.lt“ duomenų bazėje, yra laikomas originaliu dokumentu, 
sudarytu rašytine forma ir sukelia tokias teisines pasekmes, kaip ir paprastasis neprotestuotinas vekselis, patvirtintas Lizingo gavėjo parašu. 
3.8. Šalys susitaria, kad pagal šių Bendrųjų nuostatų 3.6.1 – 3.6.3 p. sąlygas išduotas vekselis yra laikomas ir gali būti naudojamas išimtinai 
tik kaip prievolių pagal šią Sutartį užtikrinimo priemonė. 
3.9. Bendra Lizingo gavėjo prievolių suma pagal šią Sutartį  ir išduotą vekselį negali būti didesnė nei gauto ir negrąžinto Lizingo 
(išperkamosios nuomos), įskaitant priskaičiuotas palūkanas, Sutarties  mokestį ir /ar netesybas, suma. 
3.10. Mogo turi teisę pateikti Lizingo gavėjo vekselį apmokėjimui tik tuo atveju, jei Lizingo gavėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį 
ir tik tokia apimtimi, kuria Lizingo gavėjo prievolės nebuvo įvykdytos.  
3.11.  Vekselis pateikiamas apmokėjimui Lizingo gavėjo paskyroje Mogo svetainėje www.mogo.lt patalpinant pranešimą, taip pat išsiunčiant 
šį pranešimą Mogo duomenų bazėje registruotu Lizingo gavėjo elektroninio pašto adresu. Pranešimas laikomas gautu nuo šio pranešimo 
patalpinimo Lizingo gavėjo paskyroje Mogo interneto svetainėje www.mogo.lt momento bei šio pranešimo išsiuntimo Mogo duomenų bazėje 
registruotu Lizingo gavėjo elektroninio pašto adresu momento.  
3.12. Lizingo gavėjo apmokėjimas pagal jam pateiktą vekselį laikomas apmokėjimu, įvykdytu pagal šią Sutartį ir priešingai – apmokėjimas, 
įvykdytas pagal šią Sutartį laikomas ir apmokėjimu pagal pateiktą vykdyti vekselį.  
3.13. Šių Bendrųjų nuostatų 3.6 p. aprašytu atveju Lizingo gavėjo išduodamame vekselyje yra nurodomos už vekselį skaičiuojamos 
palūkanos, kurias sudaro šios Sutarties Pagrindinėse nuostatose  procentine išraiška nurodytų Palūkanų ir Sutarties ir/ar Sutarties mokesčio 
suma. 
3.14. Lizingo gavėjas turi teisę derėtis dėl Sutarties sąlygų, siūlyti išbraukti, pakeisti, netaikyti sąlygos, esančios Sutar tyje, įrašyti į Sutartį 

naują sąlygą. 
 
4. Transporto priemonės įsigijimas ir priėmimas 
4.1. Sudarius Sutartį, Mogo nedelsiant nuo Sutarties sudarymo momento įgyja nuosavybės teisę į Transporto priemonę, o Lizingo gavėjas 
ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo šios Sutarties sudarymo dienos privalo sumokėti Mogo Sutarties mokestį (išskyrus, kai 
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Pagrindinėse nuostatose nustatyta, jog Sutarties mokestis yra padalintas lygiomis dalimis visam Lizingo ( išperkamosios nuomos) terminui ir 
mokamas kartu su Lizingo (išperkamosios nuomos) įmokomis. 
4.2. Prieš sudarydamas Sutartį Lizingo gavėjas privalėjo įsitikinti, ar Transporto priemonė yra kokybiška ir atitinka Lizingo gavėjo keliamus 
reikalavimus bei patikrinti teisinį Transporto priemonės statusą. Mogo neatsako už Transporto priemonės kokybę ir už tai, ar ji atitinka Lizingo 
gavėjo keliamus reikalavimus. Sudarydamas Sutartį Lizingo gavėjas patvirtino Mogo, kad Transporto priemonės kokybė Lizingo gavėjui yra 
visiškai priimtina ir Transporto priemonė (jos būklė ir teisinis statusas) visiškai atitinka Lizingo gavėjo keliamus reikalavimus. Mogo neatsako 

Lizingo gavėjui už jokius Transporto priemonės trūkumus. 
4.3. Mogo perduoda Transporto priemonę Lizingo gavėjui, o Lizingo gavėjas priima ją iš  Mogo pagal Sutarties sąlygas faktiniam valdymui 
ir naudojimui nedelsiant po to, kai Registre Transporto priemonė įregistruojama Mogo vardu (t.y. kai Mogo yra nurodomas Transporto 
priemonės savininku). Atskiras aktas dėl Transporto priemonės perdavimo Lizingo gavėjui nėra būtinas, jeigu Mogo nepareikalauja kitaip – 
pastaruoju atveju Lizingo gavėjas privalo Patvarioje laikmenoje Mogo pateiktą aktą / akto projektą pasirašyti arba patvirtinti elektroniniu 
parašu ir perduoti Mogo. 
4.4. Sudarydamas Sutartį Lizingo gavėjas patvirtina ir garantuoja, kad po paskutiniosios Transporto priemonės privalomosios techninės 
apžiūros neatsirado jokių Transporto priemonės gedimų, Transporto priemonė nepatyrė kelių eismo įvykių ir vandens eismo įvykių arba, jei 
gedimų yra arba jei Transporto priemonė buvo apgadinta kelių eismo įvykio metu ar vandens eismo įvykio metu, Lizingo gavėjas pašalino 
Transporto priemonės gedimus ir Transporto priemonė yra ne blogesnės būklės nei ji buvo paskutiniosios Transporto priemonės 
privalomosios techninės apžiūros metu. 
 
5. Transporto priemonės pirkimo kainos sumokėjimas 
5.1. Transporto priemonės pirkimo kainą Mogo sumoka Lizingo gavėjui pavedimu į Pagrindinėse nuostatose nurodytą Lizingo gavėjo banko 
sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas po to, kai yra įvykdytos visos toliau nurodytos sąlygos, kurios laikomos Lizingo gavėjo 
prievolėmis, kurias Lizingo gavėjas privalo įvykdyti ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties sudarymo dienos: 
5.1.1.Transporto priemonė Registre yra įregistruota Mogo vardu (t.y. Mogo yra nurodytas Transporto priemonės savininku), o naudotoju ir 
valdytoju – Lizingo gavėjas (jeigu toks juridinis faktas yra registruojamas), ir, jei tai yra numatyta Pagrindinių nuostatų skirsnyje „ Ypatingos 

sąlygos“, Lizingo gavėjas pristatė Mogo Registro išduotą Transporto priemonės registracijos pažymėjimo tinkamai patvirtintą kopiją ir pateikė 
susipažinimui / kopijavimui originalą, kur nurodyta, kad Mogo yra įregistruotas kaip Transporto priemonės savininkas; 
5.1.2.Lizingo gavėjas sumokėjo Pagrindinėse nuostatose nustatytą Mogo Sutarties mokestį, išskyrus, kai Pagrindinėse nuostatose nustatyta, 
jog Sutarties mokestis yra padalintas lygiomis dalimis visam Lizingo (išperkamosios nuomos) terminui ir mokamas kartu su Lizingo 
(išperkamosios nuomos) įmokomis; 
5.1.3.Lizingo gavėjas perdavė Mogo vieną Transporto priemonės atsarginių raktų komplektą, jei taip yra numatyta Pagrindinių nuostatų 15 
punkte „Ypatingos sąlygos“; 
5.1.4.Lizingo gavėjas pateikė Mogo dokumentus, patvirtinančius, kad Transporto priemonė yra apdrausta laikantis Sutarties sąlygų; 
5.1.5.yra pasirašyta ir galioja Papildomo laidavimo sutartis (jei jos sudarymas yra numatytas Pagrindinėse nuostatose); ir  
5.1.6.yra įvykdyti kiti Pagrindinėse nuostatose nurodyti išankstiniai reikalavimai. 
5.2. Padarius Bendrųjų nuostatų 5.1 p. nurodytą pavedimą laikoma, kad Lizingo gavėjas gavo Transporto priemonės pirkimo kainą. 
5.3. Jei Lizingo gavėjas per 5 (penkias) dienas nuo tos dienos, kai Mogo sumokėjo Lizingo gavėjui Transporto priemonės pirkimo kainą, 
nėra įvykdęs Bendrųjų nuostatų 5.1 p. nurodytų prievolių ar jų dalies Mogo turi teisę nutraukti Sutartį, pateikdamas Lizingo gavėjui atitinkamą 
pranešimą Patvarioje laikmenoje (kaip išsamiau aptarta Bendrųjų nuostatų 14.4 p.), ir/ar išieškoti Lizingo gavėjo įsiskolinimą, ir/ar pats atlikti 
atitinkamus veiksmus ir su jų atlikimu susijusias išlaidas išieškoti iš Lizingo gavėjo, ir/ar ginti savo teises ir teisėtus interesus kitais leidžiamais 
būdais. Jei tada, kai turi būti sumokėta Transporto priemonės pirkimo kaina, Transporto priemonė yra suvaržyta ar apsunkinta Trečiųjų 
asmenų daiktinėmis teisėmis, draudimais, apribojimais arba reikalavimais, kurie galėtų trukdyti Mogo pasinaudoti savo teisėmis ar galėtų 
naudojimąsi šiomis teisėmis suvaržyti ar apsunkinti, Mogo turi teisę nemokėti Lizingo gavėjui Transporto priemonės pirkimo kainos. Tokiu 

atveju Sutartis automatiškai nutrūksta (pasibaigia), Transporto priemonė laikoma / tampa Lizingo gavėjo nuosavybe ir Lizingo gavėjas ne 
vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasibaigimo privalo Registre perregistruoti Transporto priemonę savo vardu (jeigu 
Transporto priemonė prieš tai buvo įregistruota Mogo vardu). Jei Lizingo gavėjas per nurodytą laiką Registre neperregistruoja Transporto 
priemonės savo vardu, Mogo turi teisę išregistruoti Transporto priemonę iš Registro ir/ar įregistruoti ją Lizingo gavėjo vardu. Laikoma, kad 
Lizingo gavėjas šia Sutartimi suteikia Mogo neatšaukiamą ir besąlyginį įgaliojimą atlikti šiuos veiksmus Lizingo gavėjo vardu. 
 
6. Su Sutartimi susiję mokėjimai 
6.1. Lizingo gavėjas įsipareigoja sumokėti Lizingo (išperkamosios nuomos) įmokas per Grafike numatytus terminus, Grafike numatytais 

dydžiais ir valiuta. Tikslus Grafiko laikymasis yra esminė šios Sutarties sąlyga. Mogo paruošia ir pateikia Lizingo gavėjui Sutarties įmokų 
sąskaitas, kai jos privalo būti pateiktos pagal teisės aktus, tačiau sąskaitų nepateikimas iki Grafike nurodytos mokėjimo dat os nėra pagrindu 
Lizingo gavėjui neatlikti mokėjimų. 
6.2. Lizingo gavėjas įmokas privalo mokėti pavedimu į Pagrindinėse nuostatose nurodytą Mogo sąskaitą. 
6.3. Mokėdamas bet kurį su Sutartimi susijusį mokėjimą (įmoką) pavedimu Lizingo gavėjas privalo kaip mokėjimo pavedimo paskirtį nurodyti 
Sutarties numerį. 
6.4. Jei Lizingo gavėjas mokėjimą atlieka nesilaikydamas Bendrųjų nuostatų 6.3 p. sąlygų, Mogo turi teisę tokį mokėjimą laikyti negautu tol, 
kol šis nebus identifikuotas, arba užskaityti jį savo nuožiūra parinktai su atitinkamu Lizingo gavėju susijusiai mokėjimo paskirčiai. 
6.5. Lizingo gavėjas turi teisę išpirkti Transporto priemonę iki Lizingo termino pabaigos Sutarties 9.15 punkte nustatyta tvarka. Šiame punkte 
aptartu atveju Lizingo gavėjas turi sumokėti Mogo nesumokėtas Lizingo (išperkamosios nuomos) įmokas (t.y. Neišmokėtą Lizingo 
(išperkamosios nuomos) sumą), susikaupusias Palūkanas ir pridėtinės vertės mokestį (jeigu toks taikomas).  
6.6. Visais atvejais Lizingo gavėjas privalo sumokėti Mogo išlaidas, susijusias su Mogo atliktais skolos išieškojimo veiksmais. Mogo turi 
teisę nustatyti ir keisti tvarką, pagal kurią padengiamos išlaidos susijusios su Mogo ieškiniais Lizingo gavėjui. 
6.7. Jei mokėjimų pagal Sutartį sumokėjimo laikas sutampa su nedarbo ar švenčių dienomis, mokėjimai privalo būti sumokėti ne vėliau kaip 
kitą (t.y. po jų einančią) darbo dieną. 
6.8. Jei Sutarčiai galiojant įvedami nauji mokesčiai ar rinkliavos, arba dėl nuo Mogo nepriklausančių priežasčių susidaro sąlygos, dėl 
kurių Mogo apmokestinamas papildomais mokesčiais arba papildomais mokesčiais apmokestinamos Lizingo (išperkamosios nuomos) 
įmokos, Mogo turi teisę atitinkamai padidinti arba sumažinti Lizingo (išperkamosios nuomos) įmokas, iš anksto nesuderinus to su Lizingo 

gavėju, bet prieš 30 (trisdešimt) dienų informavus Lizingo gavėją apie pasikeitimus ir pateikus (asmeniškai ar nusiuntus paštu, per kurjerį, 
faksu ar el. paštu) Lizingo gavėjui atitinkamą sąskaitą ir/ar naują Grafiką.  
6.9. Šalys susitaria, kad Lizingo (išperkamosios nuomos) įmokų sąskaitas (kai jos bus teikiamos pagal Bendrųjų nuostatų 6.1 p.)  Mogo 
pateiks elektronine forma, jos galios be parašo ir antspaudo. Sąskaitos Lizingo gavėjui bus nusiųstos elektroniniu paštu Pagr indinėse 
nuostatose nurodytu elektroninio pašto adresu, taip pat prieinamos Lizingo gavėjui per Mogo savitarnos svetainę. 
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6.10. Kai Mogo bet kokiu būdu gauna dalies Lizingo gavėjo mokėtinos sumos apmokėjimą, kuris nepadengia visos Lizingo gavėjo 
skolos, Mogo gauta suma be atskiro Lizingo gavėjo nurodymo ar sutikimo bei iš anksto neinformuojant Lizingo gavėjo paskirstoma šios 
Sutarties sudarymo dieną galiojančios redakcijos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.54 straipsnyje nurodytu eiliškumu ( laikoma, kad 
Lizingo gavėjas, sudarydamas Sutartį, duoda Mogo daugkartinį išankstinį sutikimą tokiam paskirstymui): 
6.10.1. Mogo išlaidoms, susijusioms su reikalavimo įvykdyti Lizingo gavėjo prievolę pareiškimu ir vykdymu; 
6.10.2. palūkanoms; 

6.10.3. netesyboms; 
6.10.4. pagrindinei Lizingo gavėjo prievolei įvykdyti, pavyzdžiui, mokėtinoms įmokoms sumokėti.  
 
7. Lizingo (išperkamosios nuomos terminas ir Lizingo (išperkamosios nuomos) įmokų dydis 
7.1. Lizingo gavėjas moka fiksuotas Mogo Lizingo (išperkamosios nuomos) įmokas. Lizingo terminas ir Lizingo (išperkamosios nuomos) 
įmokų dydis bei jų struktūra visą Lizingo terminą yra nurodyti Grafike. Grafike gali būti numatyta, kad pirmąją po Sutarties sudarymo Lizingo 
gavėjo mokėtiną Lizingo (išperkamosios nuomos) įmoką sudaro tik Palūkanos,  t.y. į šią įmoką neįtraukiama fiksuota įmokos dalis.  
7.2. Šalys patvirtina, kad joms yra žinoma, jog Lizingo (išperkamosios nuomos) įmokos apskaičiuotos įvertinant tai, kad per visą L izingo 
terminą Lizingo gavėjas sumokėtų Mogo visą Lizingo (išperkamosios nuomos) sumą bei nuo Neišmokėtos Lizingo (išperkamosios nuomos) 
sumos paskaičiuotas Grafike nurodyto dydžio Palūkanas. 
 
8. Vartotojo teisė nutraukti Sutartį / atsisakyti Sutarties 
8.1. Lizingo gavėjas, jeigu jis Sutartį sudarė kaip vartotojas, turi teisę ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Sutarties sudarymo dienos 
pasinaudoti teise nutraukti Sutartį / atsisakyti Sutarties. Jis gali nutraukti Sutartį / atsisakyti Sutarties, nepagrįsdamas tokio sprendimo 
priežasčių, jeigu teisės aktų imperatyviose nuostatose neįtvirtinta kitaip. Kol nepasibaigė aptariamas Sutarties nutraukimo /  atsisakymo nuo 
Sutarties terminas, Mogo gali pradėti vykdyti su Lizingo gavėju, kuris yra vartotojas, sudarytą Sutartį t ik esant Lizingo gavėjo sutikimui. 
8.2. Lizingo gavėjas apie tai, kad nori pasinaudoti teise nutraukti Sutartį / atsisakyti Sutarties,  Mogo praneša Patvarioje laikmenoje 
pateikdamas Mogo pranešimą. 

8.3. Pranešime dėl noro pasinaudoti teise nutraukti Sutartį / atsisakyti Sutarties Lizingo gavėjas turi nurodyti: 
8.3.1.Mogo pavadinimą, buveinės adresą, 
8.3.2.Lizingo gavėjo vardą, pavardę ir asmens kodą, 
8.3.3.pranešimą dėl Sutarties nutraukimo / atsisakymo nuo Sutarties ir įsipareigojimo prieš laiką apmokėti Neišmokėtą Lizingo (išperkamosios 
nuomos) sumą bei nuo Neišmokėtos Lizingo (išperkamosios nuomos) sumos paskaičiuotas Palūkanas už laiką nuo Transporto priemonės 
pirkimo kainos sumokėjimo Lizingo gavėjui dienos iki tos dienos, kai Lizingo gavėjas apmoka Neišmokėtą Lizingo (išperkamosios nuomos) 
sumą, 
8.3.4.pranešimo sudarymo vietą ir datą, 
8.3.5.Lizingo gavėjo įskaitomai parašytą jo vardą ir pavardę bei parašą ar elektroninį parašą.  
8.4. Kai Sutartis nutraukiama / jos atsisakoma: 
8.4.1.kol Mogo dar neišmokėjo Lizingo gavėjui Transporto priemonės pirkimo kainos, tuomet Lizingo gavėjas privalo įvykdyti Bendrųjų 
nuostatų 14.5 p. nurodytą įsipareigojimą. 
8.4.2.kai Mogo jau yra išmokėjęs Lizingo gavėjui Transporto priemonės pirkimo kainą, tuomet nutraukiant Sutartį, ne vėliau nei per 30 
(trisdešimt) dienų po to, kai buvo nusiųstas pranešimas dėl noro pasinaudoti teise nutraukti Sutartį / atsisakyti Sutarties, Lizingo gavėjas 
privalo: 
8.4.2.1. sumokėti Mogo: 
8.4.2.1.1.Neišmokėtą Lizingo (išperkamosios nuomos) sumą, 
8.4.2.1.2.nuo Neišmokėtos Lizingo (išperkamosios nuomos) sumos paskaičiuotas Palūkanas už laiką nuo Transporto priemonės pirkimo 

kainos sumokėjimo Lizingo gavėjui dienos iki tos dienos, kai Lizingo gavėjas apmoka Neišmokėtą Lizingo (išperkamosios nuomos) sumą,  
8.4.2.1.3.pridėtinės vertės mokestį, 
8.4.2.2. įvykdyti Bendrųjų nuostatų 14.9. p. nurodytą įsipareigojimą.  
8.5. Lizingo gavėjas turi teisę Apsisprendimo laikotarpiu (t. y. per 2 kalendorines dienas nuo Lizingo ( išperkamosios nuomos) sumos 
išmokėjimo), nenurodydamas priežasties, atsisakyti Sutarties ir grąžinti visą gautą Lizingo ( išperkamosios nuomos) sumą į  Pagrindinėse 
nuostatose nurodytą Mogo sąskaitą, nemokėdamas Palūkanų ir jokių kitų mokesčių pagal Sutartį. Šiuo atveju Mogo, Patvarioje laikmenoje 
pateikia Lizingo gavėjui patvirtinimą, kuriame patvirtinama, kad nuosavybės teisė į Transporto priemonę šios Sutarties pagrindu perėjo 
Lizingo gavėjui, o Lizingo gavėjas privalo ne vėliau kaip per 2 (dvi) dienas po tokio patvirtinimo gavimo, Transporto priemonę įregistruoti savo 

nuosavybės teise Registre. Jei Lizingo gavėjas per šiame punkte nurodytą terminą neperregistruoja Transporto priemonės Regist re savo 
vardu, Mogo turi teisę išregistruoti Transporto priemonę iš apskaitos Registre.  
8.6. Lizingo gavėjas, norėdamas Apsisprendimo laikotarpiu pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties, ne vėliau kaip iki šio laik otarpio pabaigos 
praneša apie tai Mogo pranešimu, pateiktu Patvariojoje laikmenoje (t. y. pranešimas siunčiamas Specialiosiose sąlygose nurodytu Mogo 
elektroniniu adresu arba pateikiamas Mogo Klientų aptarnavimo centre) ir grąžina Mogo Lizingo gavėjui išmokėtą Lizingo ( išperkamosios 
nuomos) sumą. Tokiu atveju Mogo neturi teisės iš Lizingo gavėjo reikalauti Palūkanų ar jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų. Jeigu 
Lizingo gavėjas yra sumokėjęs Mogo kokius nors su Sutarties sudarymu susijusius mokesčius, Mogo grąžina sumokėtas sumas Lizingo 
gavėjui per 5 darbo dienas nuo visos Lizingo (išperkamosios nuomos)  grąžinimo dienos. 
 
9. Lizingo gavėjo teisės ir pareigos 
9.1. Lizingo gavėjas privalo dalyvauti sprendžiant su Transporto priemone susijusius ginčus (t.y. savarankiškai ir savo sąskaita rūpintis 
ginčo sprendimu (bylos vedimu, atstovavimu teisme ir pan.), pašalinti visus nustatytus Transporto priemonės gedimus ir trūkumus, taip pat 
kreiptis su reikalavimu į Trečiuosius asmenis, jei jie kokiu nors būdu sukėlė nuostolių Mogo, sugadindami Transporto priemonę arba 
neteisėtai ją naudodami, išskyrus jeigu konkrečiu atveju Mogo patvarioje laikmenoje pateiktu pranešimu nurodo kitaip. Minėtoms pareigoms 
vykdyti Lizingo gavėjas privalo kreiptis į Mogo su prašymu, kad Mogo išduotų įgaliojimą pagal Bendrųjų nuostatų 11.1 p. Be to, Mogo 
pareikalavus, Lizingo gavėjas privalo įstoti į bylą dalyvauti trečiuoju asmeniu.  
9.2. Lizingo gavėjas Transporto priemonę privalo savo lėšomis valdyti ir naudoti, prižiūrėti bei išlaikyti rūpestingai ir atidžiai (kaip savo), 
atsižvelgdamas į jos naudojimo paskirtį ir technines savybes, laikydamasis gamintojo, Mogo ir Transporto priemonės techninės 

dokumentacijos reikalavimų, keliamų Transporto priemonės priežiūrai, naudojimui ir eksploatacijai. Lizingo gavėjas, įgyvendindamas šiame 
punkte numatytą pareigą Transporto priemonę valdyti ir naudoti rūpestingai ir atidžiai (kaip savo), įsipareigoja atlikti visus būtinus veiksmus 
ir/ar susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie galėtų tiesiogiai ar netiesiogiai sąlygoti ir/ar prisidėti prie Transporto priemonės faktinio žuvimo, 
įskaitant ir jos konfiskavimo už bet kokio pobūdžio teisės pažeidimus ir/ar nusikalstamas veikas, atvejus.  
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9.3. Lizingo gavėjas privalo užtikrinti, kad Transporto priemonė visada būtų geros techninės būklės, kad Transporto priemonei garantinėje 
ir/ar techninėje dokumentacijoje nustatyta tvarka ir nustatytu laiku būtų atlikta techninė ir garantinė priežiūra (Transporto priemonė visuomet 
privalo turėti galiojantį privalomosios techninės apžiūros taloną) bei remontas.  
9.4. Lizingo gavėjas neturi teisės nusavinti, įkeisti arba kitais būdais apriboti, apsunkinti ar suvaržyti Transporto priemonės arba jos dalių, 
taip pat be Patvarioje laikmenoje pateikto Mogo sutikimo perduoti Transporto priemonę naudoti Tretiesiems asmenims. Trečiaisiais 
asmenimis šio punkto prasme nelaikomi Lizingo gavėjo sutuoktinis, vaikai ir tėvai. Perduodamas Transporto priemonę naudoti kitiems 

asmenims, Lizingo gavėjas yra atsakingas, kad minėtieji asmenys laikytųsi Lietuvos Respublikos teisės aktuose Transporto priemonės 
vairuotojui, naudotojui (valdytojui) ir/ar savininkui nustatytų reikalavimų. Perduodamas Transporto priemonę naudoti bet kuriems asmenims, 
Lizingo gavėjas lieka visiškai atsakingas už Sutarties sąlygų vykdymą. Lizingo gavėjas lieka atsakingas už šios Sutarties sąlygų vykdymą 
neatsižvelgiant į tai, ar Transporto priemonė tretiesiems asmenims naudoti perduota turint šiame punkte nurodytą Mogo sutikimą, ar tokio 
sutikimo neturint, ar kitaip pažeidus šioje Sutartyje nustatytas Transporto priemonės perdavimo naudotis tretiesiems asmenims sąlygas ir 
tvarką. Šalys susitaria ir patvirtina, kad ši sąlyga yra esminė Sutarties sudarymo sąlyga, be kurios Mogo nebūtų sutikusi sudaryti šios 
Sutarties, o šios sąlygos pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, kuriam esant Mogo įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 
14.7. punkte nustatyta tvarka. 
9.5. Lizingo gavėjas privalo laiku ir tinkamai mokėti visas Sutartyje numatytas įmokas ir mokėjimus, įskaitant tai, kad Lizingo gavėjas privalo 
sumokėti visus Pagrindinėse nuostatose nurodytus papildomus mokėjimus ir kitas su Transporto priemonės registracija Registre susijusias 
išlaidas, draudimo išlaidas, ir mokėti Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus mokesčius bei rinkliavas. Lizingo gavėjas privalo 
sumokėti gautas administracines arba kitokias pinigines baudas ir kitus su Transporto priemone, jos eksploatavimu ir/ar kelių  eismo taisyklių 
pažeidimais susijusius mokėjimus, kuriuos privalu sumokėti Transporto priemonės vairuotojui, naudotojui (valdytojui) ir/ar savininkui. Visos 
išlaidos, susijusios su Lizingo gavėjo mokėjimo atlikimu ar jo netinkamu atlikimu, tenka Lizingo gavėjui.  
9.6. Lizingo gavėjas neturi teisės be Patvarioje laikmenoje pateikto Mogo sutikimo keisti Transporto priemonės techninę sudėtį ir/ar atlikti 
patobulinimus, pagerinimus ar pakeitimus, kurie prieštarautų Transporto priemonės techninėje dokumentacijoje ar Lietuvos Respublikos 
teisės aktuose nustatytiems reikalavimams arba kurių negalima nuimti neapgadinus Transporto priemonės. Bet kokie Transporto priemonės 
patobulinimai, pagerinimai ar pakeitimai (įranga ir detalės), kurių negalima nuimti neapgadinus Transporto priemonės, perėmus  ją, 

tampa Mogo nuosavybe. 
9.7. Visą Sutarties galiojimo laiką Lizingo gavėjas privalo saugoti Transporto priemonės techninę, garantinę ir su Transporto priemonės 
valdymu ir naudojimu / eksploatavimu susijusią dokumentaciją. Praradus dokumentus Lizingo gavėjas privalo imtis visų būtinų veiksmų, kad 
juos susigrąžintų arba gautų atitinkamus dublikatus ar naujus dokumentus. 
9.8. Mogo paprašius Lizingo gavėjas privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikti dokumentus, susijusius su Transporto priemonės 
naudojimu (valdymu) ir draudimu. 
9.9. Lizingo gavėjas privalo užtikrinti, kad Mogo, ne vėliau kaip prieš 3 (tris) dienas įspėjęs Lizingo gavėją, galės bet kuriuo metu patikrinti 
Transporto priemonės būklę. 
9.10. Dalinis arba visiškas Transporto priemonės naudojimo (valdymo) apribojimas dėl Transporto priemonės apgadinimo, sugadinimo, 
visiško sugadinimo, sunaikinimo arba praradimo ir su Transporto priemone ar Draudiku susiję ginčai neatleidžia Lizingo gavėjo  nuo pareigos 
vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. 
9.11. Sutartyje ar teisės aktuose numatytais atvejais, po Mogo pirmo pareikalavimo, o taip pat tais atvejais, kai Sutartis pasibaigia, o Lizingo 
gavėjas nepasinaudoja teise išpirkti Transporto priemonę, Lizingo gavėjas nedelsdamas privalo perduoti Mogo Transporto priemonę (taip 
pat ir Transporto priemonės raktus, ir registracijos pažymėjimą), pristatydamas ją į Mogo nurodytą vietą ir perduodamas ją  Mogo nurodytam 
asmeniui, kuri būtų tokio komplektiškumo, kokio buvo gauta iš gamintojo. Perduota Transporto priemonė privalo būti ne blogesnės būklės, 
nei buvo šios Sutarties sudarymo dieną, negali turėti trūkumų arba defektų, nesusijusių su įprastiniu Transporto priemonės nusidėvėjimu 
Sutarties galiojimo metu. Priešingu atveju, Mogo pareikalavus, Lizingo gavėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas privalo padengti 
remonto darbų ir medžiagų, būtinų Transporto priemonės būklei atstatyti ar atnaujinti, išlaidas, kad Transporto priemonė būtų tokios būklės, 

kokios ji buvo šios Sutarties sudarymo dieną. Be to, Lizingo gavėjas privalo užtikrinti, kad tais atvejais, kai pagal Sutartį jis privalo 
perduoti Mogo Transporto priemonę, Transporto priemonėje nebūtų jokių Lizingo gavėjui ir/ar kitiems asmenims priklausančių vertingų daiktų 
(turto), kurių vertė iš viso viršytų 10 EUR (dešimt eurų). Jeigu Mogo perimant Transporto priemonę savo žinion, perimant jos valdymą ir 
valdant, Transporto priemonėje yra kokių nors Lizingo gavėjui ir/ar kitiems asmenims priklausančių daiktų (turto),  Mogo neatsako už tokius 
daiktus (turtą), jų išsaugojimą ir/ar būklę (jos pablogėjimą) ir turi teisę juos išmesti ir/ar kitaip realizuoti,  o bet kokias pajamas pasilikti sau, o 
iš Lizingo gavėjo pareikalauti padengti išlaidas, kiek jos viršija iš daiktų (turto) realizavimo gautas pajamas (jeigu tokios  pajamos buvo gautos). 
Nepaisant to, jeigu Mogo randa Transporto priemonėje Lizingo gavėjui ir/ar kitiems asmenims priklausančių vertingų (Mogo manymu) daiktų 
(turto), Mogo turi teisę, bet neprivalo, tokius daiktus (turtą) saugoti ir informuoti Lizingo gavėją, kad jis privalo atsiimti tuos daiktus  (turtą) 

per Mogo nuožiūra nustatytą terminą; šiam tikslui 7 (septynių) dienų terminas jokiais atvejais nebus laikomas neprotingu terminu; tuo atveju, 
jeigu Lizingo gavėjas neatsiimtų minėtų daiktų (turto) per Mogo nustatytą terminą, Mogo turi teisę juos perduoti saugoti atlygintinai Lizingo 
gavėjo sąskaita arba juos išmesti ir/ar kitaip realizuoti, o bet kokias pajamas pasilikti sau, o iš Lizingo gavėjo pareikalauti padengti išlaidas, 
kiek jos viršija iš daiktų (turto) realizavimo gautas pajamas (jeigu tokios pajamos buvo gautos).  
9.12. Lizingo gavėjas sutinka, kad Mogo turi teisę savarankiškai ar pasitelkęs kitus asmenis, net ir nesant Lizingo gavėjo bendradarbiavimo 
ir nesikreipiant į teismą, perimti Transporto priemonę (taip pat ir Transporto priemonės raktus, ir registracijos pažymėjimą)  savo žinion, perimti 
jos valdymą ir valdyti, jei Lizingo gavėjas Sutartyje ar teisės aktuose numatytais atvejais laiku neperduoda Transporto 
priemonės Mogo. Lizingo gavėjas išduoda Mogo neatšaukiamą įgaliojimą perimti Transporto priemonę (taip pat ir Transporto priemonės 
raktus, ir registracijos pažymėjimą) iš kitų asmenų ir/ar perimti jos valdymą ir valdyti, šiais tikslais įeiti į Lizingo gavėjui ir, kai Lizingo gavėjas 
turi tokią teisę, į kitiems asmenims priklausančią teritoriją, statinius ir pastatus, atidaryti vartus, duris, pašalinti užtvaras, atrakinti ir/ar kitaip 
pašalinti spynas, kai pagal šią Sutartį ar teisės aktus Lizingo gavėjas privalo perduoti Transporto priemonę Mogo. Lizingo gavėjas atlygina 
visas Mogo patirtas ir pagrįstas šiame punkte aprašytų veiksmų atlikimo išlaidas.  
9.13. Lizingo gavėjas privalo nedelsdamas, tačiau visais atvejais ne vėliau nei per 3 (tris) dienas, Patvarioje laikmenoje informuoti Mogo, jei: 
9.13.1. Transporto priemonė yra dingusi, apgadinta, sugadinta, sunaikinta, sulaikyta arba dėl bet kokių kitų priežasčių nebėra Lizingo gavėjo 
valdyme ir/ar naudojime, taip pat kai sužinoma  apie bet kokias tokių aplinkybių atsiradimo galimybes;  
9.13.2. keičiasi Lizingo gavėjo vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, fakso numeris, telefono numeris ar elektroninio pašto adresas;  
9.13.3. prarandama Transporto priemonės techninė ir/ar kita dokumentacija;  
9.13.4. yra įregistruota Transporto priemonės valdymą ar naudojimą apribojanti žyma, ribojamas jos valdymas, naudojimas ar disponavimas 

ja; 
9.13.5. teismui yra pateiktas pareiškimas dėl Lizingo gavėjo nemokumo ar bankroto arba Lizingo gavėjas pripažįstamas nemokiu ar 
bankrutavusiu; 
9.13.6. dėl kokių nors aplinkybių Lizingo gavėjas negali ar negalės, ar yra reikšminga rizika, kad negalės vykdyti savo įsipareigojimų pagal 
Sutartį. 
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9.14. Lizingo gavėjas įsipareigoja tinkamai vykdyti Sutartyje įtvirtintus įsipareigojimus ir prisiimti su jų vykdymu, įskaitant net inkamą vykdymą, 
susijusias pasekmes (pvz. galimą vėlavimą ir pareigą mokėti Netesybas, mokamas už vėlavimą) ir atsitiktinio Transporto priemonės žuvimo 
ar sugedimo riziką. Lizingo gavėjas taip pat prisiima didesnio pavojaus šaltinio valdytojo riziką.  
9.15. Lizingo gavėjas turi teisę bet kuriuo metu sumokėti visas ar didesnę nei Grafike nurodytą dalį Lizingo (išperkamosios nuomos) įmokų 
bei kartu ir pridėtinės vertės mokestį anksčiau nei Sutartyje ir/ar Grafike numatytas jų sumokėjimo terminas  ir pasinaudoti teise į Bendros 
Lizingo (išperkamosios nuomos) kainos sumažinimą, kurį sudaro likusio Sutarties trukmės laikotarpio, skaičiuojamo nuo Lizingo 

(išperkamosios nuomos sumos) ar jo dalies grąžinimo dienos, Palūkanos ir išlaidos, jei yra įvykdomos šios sąlygos: 
9.15.1. Lizingo gavėjas, norintis grąžinti Lizingo (išperkamosios nuomos) sumą anksčiau termino, privalo kreiptis į Mogo su prašymu, kuriame 
nurodo tikslią išankstinio grąžinimo datą. Šis prašymas Mogo turi būti pateiktas elektroniniu paštu arba registruotu laišku arba atvykus į Mogo 
Klientų aptarnavimo centrą; 
9.15.2. Lizingo gavėjas privalo grąžinti dalį arba visą Lizingo (išperkamosios nuomos) sumą prašyme nurodytą dieną. Tuo atveju, kai Lizingo 
gavėjas ketina grąžinti dalį ar visą Lizingo (išperkamosios nuomos) sumą kitą dieną, negu nurodyta jau pateiktame prašyme, Lizingo gavėjas 
privalo pateikti naują prašymą su patikslinta diena, o ankstesnis prašymas netenka galios. Nesilaikant šiame punkte nustatytos tvarkos, 
laikoma, kad Lizingo gavėjas tinkamai neįvykdė 9.15.1 punkte nurodytos sąlygos; 
9.15.3. tuo atveju, kai anksčiau nustatyto termino grąžinama Lizingo (išperkamosios nuomos) suma ar jos dalis viršija 2320 EUR per bet kurį 
dvylikos mėnesių laikotarpį, Mogo turi teisę reikalauti, kad Lizingo gavėjas sumokėtų kompensaciją, kuri negali viršyti 1 procento anksčiau 
nustatyto termino grąžinamo Lizingo (išperkamosios nuomos) sumos dalies, jeigu laikotarpis nuo Lizingo (išperkamosios nuomos)  sumos 
grąžinimo anksčiau nustatyto termino datos iki sutarto Lizingo (išperkamosios nuomos) sumos grąžinimo termino pabaigos datos yra ilgesnis 
kaip dvylika mėnesių. Kitais atvejais kompensacija negali viršyti 0,5 procento anksčiau nustatyto termino grąžinamos Lizingo (išperkamosios 
nuomos) sumos dalies. Bet kuriuo atveju kompensacija negali viršyti Palūkanų sumos, kurią Lizingo gavėjas būtų sumokėjęs, jeigu Lizingo 
(išperkamosios nuomos) sumą grąžintų Sutartyje nurodytu laiku;  
9.15.4. tuo atveju, kai Lizingo gavėjas, tinkamai įvykdęs 9.15.1 punkte nurodytas sąlygas, sumoka dalį Lizingo (išperkamosios nuomos) 
įmokų bei kartu ir pridėtinės vertės mokestį anksčiau nei Grafike numatytas jų sumokėjimo terminas, Mogo parengia naują Grafiką, likusioms 
Lizingo (išperkamosios nuomos) įmokoms. 

9.16. Lizingo gavėjui sumokėjus dalį Lizingo (išperkamosios nuomos) įmokų bei kartu ir pridėtinės vertės mokestį anksčiau nei Grafike 
numatytas jų sumokėjimo terminas, vadovaudamasi Sutarties 9.15. punktu, Mogo parengia naują Grafiką, likusioms Lizingo (išperkamosios 
nuomos) įmokoms.  
9.17. Lizingo gavėjas be Patvarioje laikmenoje pateikto Mogo sutikimo įsipareigoja nepriimti jokių sprendimų ir/ar neatlikti jokių veiksmų 
(įskaitant neveikimą), kurie pablogintų ar turėtų kitokios neigiamos įtakos Lizingo gavėjo finansinei būklei ir /ar galimybei vykdyti šioje Sutartyje 
prisiimtus įsipareigojimus, įskaitant, bet neapsiribojant: 
9.17.1. sprendimus dėl Lizingo gavėjo pagrindinės veiklos (verslo) nutraukimo, sustabdymo ar esminio keitimo, Lizingo gavėjo 
reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo, restruktūrizavimo, dividendų, viršijančių 30 (trisdešimt) procentų Lizingo gavėjo grynojo pelno, 
išmokėjimo, sprendimus dėl Lizingo gavėjo reikšmingos turto dalies ir (ar) reikšmingos dalies turtinių teisių įkeitimo, apribojimo, kitokio 
apsunkinimo ar suvaržymo, Lizingo gavėjo pagrindinės veiklos (verslo) pardavimo ar kitokio perleidimo. Reikšminga turto dalimi ir reikšminga 
dalimi turtinių teisių laikytinas turtas ir (ar) turtinės teisės, kurių vertė yra ne mažesnė kaip šia Sutartimi suteikto išperkamosios nuomos suma; 
9.17.2. didinti ir/ar prisiimti naujus skolinius įsipareigojimus tretiesiems asmenims, keisti esmines skolinių įsipareigojimų sąlygas. Skoliniai  
įsipareigojimai šios Sutarties kontekste suprantami kaip: 
9.17.2.1. bet koks lėšų skolinimasis ar įsipareigojimų prisiėmimas pagal paskolos, kredito, akredityvo išleidimo, garantijos išdavimo, 
laidavimo, faktoringo, turto įkeitimo ar kitas panašaus pobūdžio sutartis, sudaromas su kredito įstaigomis arba kitais juridiniais ar fiziniais 
asmenimis; 
9.17.2.2. bet koks skolinimasis išleidžiant kredito vertybinius popierius, vekselius ar panašius instrumentus;  
9.17.2.3. turto išsinuomojimas lizingo (finansinės nuomos) ar veiklos nuomos būdu;  

9.17.2.4. bet kokie kiti aukščiau nepaminėti įsipareigojimai, kurie turi skolinimosi pobūdį; 
9.17.3. skolinti tretiesiems asmenims pinigus, dovanoti, suteikti kaip paramą ir (ar) suteikti (perduoti) neatlygintinai naudotis tretiesiems 
asmenims bet kokį kitą turtą, turtines teises ir (ar) pajamas (tiek visa apimtimi, tiek bet kurią dalį), įkeisti ar bet kokiu kitu būdu apsunkinti ar 
suvaržyti bet kokį turtą, turtines teises ir (ar) pajamas. 
9.18. Lizingo gavėjui grąžinus dalį ar visą Lizingo (išperkamosios nuomos) sumą ir/ar sumokėjus kitus mokesčius prieš terminą, tačiau 
Sutarties 9.15.1. punkte nustatyta tvarka neinformavus Mogo (ir Mogo neidentifikavus tokių mokėjimų), gautos sumos bus naudojamos 
tolimesniems mokėjimams padengti pagal sudarytą Grafiką, dengiant sumas Bendrųjų nuostatų 6.10. punkte nustatytu eiliškumu. Padengus 
visus mokėjimus pagal Grafiką, Sutartis bus laikoma tinkamai įvykdyta ir pasibaigusia, o visos Lizingo gavėjo sumokėtos sumos nebus 

laikomos Mogo nepagrįstu praturtėjimu. 
 
10. Draudimas 
10.1. Jeigu tai yra būtina pagal Pagrindinių nuostatų 15 punktą „Ypatingos sąlygos“, Lizingo gavėjas privalo: 
10.1.1. ne vėliau nei per 5 (penkias) dienas po Sutarties sudarymo pateikti Mogo Transporto priemonės TPVCAP draudimo poliso kopiją: 
10.1.1.1. nusiųsti Mogo skenuotą TPVCAP draudimo polisą Sutartyje nurodytu Mogo elektroninio pašto adresu arba 
10.1.1.2. pristatyti TPVCAP draudimo poliso tinkamai patvirtintą kopiją į Klientų aptarnavimo centrą ir pateikti susipažinimui / kopijavimui 
poliso originalą; 
10.1.2. užtikrinti, kad per visą Sutarties galiojimo laiką galiotų Transporto priemonės TPVCAP draudimo sutartis ; 
10.1.3. per visą Sutarties galiojimo laiką užtikrinti, kad įvykus draudiminiam įvykiui ne vėliau kaip per 3 dienas apie tai bus pranešta atitinkamai 
draudimo bendrovei, jei su Draudiku sudarytoje draudimo sutartyje nenustatyti trumpesni terminai.  
10.2. Jei Lizingo gavėjas neįvykdė Pagrindinių nuostatų 15 punkto „Ypatingos sąlygos“ arba Bendrųjų nuostatų 10.1 p. reikalavimų, teisę 
apdrausti Transporto priemonę įgyja Mogo. Tokiu atveju Lizingo gavėjas privalo ne vėliau nei per 10 (dešimt) dienų nuo tada, kai Mogo 
pateikė Lizingo gavėjui Patvarioje laikmenoje pranešimą, padengti Mogo sumokėtą draudimo įmoką. Įgyvendindama šiame punkte numatytą 
teisę apdrausti Transporto priemonę TPVCAP draudimu Mogo turi teisę: 
10.2.1. Sudaryti Transporto priemonės TPVCAP draudimo sutartį pagal Lizingo gavėjo pateiktus ar/ir Mogo naudojamose duomenų bazėse 
surinktus duomenis, būtinus tokiai sutarčiai sudaryti pagal Draudiko/ų pateiktą/us pasiūlymą/us;  
10.2.2. Sudaryti Transporto priemonės TPVCAP draudimo sutartį su Mogo nuožiūra pasirinktu Draudiku ir pasirinktam terminui; 

10.2.3. Sudarant Transporto priemonės TPVCAP draudimo sutartį imtis kitų reikiamų priemonių / veiksmų, siekiant įgyvendinti Lietuvos 
Respublikos įstatymuose nustatytas Mogo, kaip Transporto priemonės savininko, teises ir pareigas. 
10.3. Lizingo gavėjas privalo laikytis Transporto priemonės KASKO draudimo (jei šis draudimas yra būtinas pagal Pagrindinių nuostat ų 15 
punktą „Ypatingos sąlygos“ ir TPVCAP draudimo sąlygų. 
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10.4. Transporto priemonės apgadinimo, sugadinimo, sunaikinimo, praradimo, vagystės arba plėšimo atveju Lizingo gavėjas ne vėliau nei 
per 1 (vieną) darbo dieną nuo atitinkamų aplinkybių atsiradimo privalo Patvarioje laikmenoje apie tai informuoti Mogo. 
10.5. Šalys išreiškia supratimą, kad Sutarties galiojimo metu Mogo yra Transporto priemonės savininkas, todėl ne dėl Lizingo gavėjo kaltės 
įvykus draudiminiam įvykiui, iš Draudiko gaunama draudimo išmoka bus naudojama pagal Mogo patvirtintą vidinę tvarką. 
10.6. Jei gaunama draudimo išmoka, Mogo ją pirmiausia skiria Lizingo gavėjo skolai padengti. Jei šios draudimo išmokos Lizingo gavėjo 
skolai padengti nepakanka, Lizingo gavėjas ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo draudimo išmokos gavimo dienos privalo 

padengti Mogo atsiradusį skirtumą. 
10.7. Jei Transporto priemonė yra apgadinta ar sugadinta dėl Lizingo gavėjo kaltės, o žalai kompensuoti draudimo išmoka negaunama,  
Lizingo gavėjas Transporto priemonę privalo sutvarkyti savo lėšomis ir toliau mokėti Lizingo (išperkamosios nuomos) įmokas. Vietoje to 
Lizingo gavėjas taip pat gali Transporto priemonę išpirkti, Bendrųjų nuostatų 6.5 p. nurodyta tvarka. 
10.8. Jei Draudiko išmokėta draudimo išmoka viršija bendrą Lizingo gavėjo skolos sumą, Mogo atsiradusį skirtumą sumoka Lizingo gavėjui, 
su sąlyga, kad Lizingo gavėjas neturi kitų įsiskolinimų, atsiradusių dėl tarp Mogo ir Lizingo gavėjo sudarytų sutarčių. Jei Lizingo gavėjas turi 
tokių skolų, minėtas skirtumas skiriamas joms padengti. 
10.9.  Jei Transporto priemonės apgadinimo, sugadinimo, sunaikinimo, praradimo, vagystės arba plėšimo atveju gaunamas Draudiko 
pranešimas, kad draudimo išmoka nebus išmokėta, Lizingo gavėjas ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo atsisakymo  išmokėti 
draudimo išmoką dienos privalo sumokėti Mogo Neišmokėtą Lizingo (išperkamosios nuomos) sumą, nuo Neišmokėtos Lizingo 
(išperkamosios nuomos) sumos paskaičiuotas Palūkanas už laiką nuo Transporto priemonės pirkimo kainos sumokėjimo Lizingo gavėjui 
dienos iki tos dienos, kai Lizingo gavėjas apmoka Neišmokėtą Lizingo (išperkamosios nuomos) sumą, susikaupusias Lizingo (išperkamosios 
nuomos) įmokas (t.y. tokias įmokas, kurios turėjo būti, bet nebuvo sumokėtos), taip pat priskaičiuotas Palūkanas bei pridėtinės vertės mokestį. 
10.10. Ginčai dėl draudimo išmokos neišmokėjimo arba jos dydžio neatleidžia Lizingo gavėjo nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo 
ir nesustabdo šių įsipareigojimų vykdymo bei nėra pagrindu tokiam sustabdymui.  
10.11.  Lizingo gavėjas atstovauja Mogo ginčuose su Draudiku dėl Transporto priemonei priklausančios draudimo išmokos išmokėjimo 
arba jos dydžio, išskyrus, jeigu Mogo Patvarioje laikmenoje pateiktame pranešime nurodo kitaip.  
 

11. Įgaliojimas 
11.1. Gavęs Lizingo gavėjo Patvarioje laikmenoje pateiktą prašymą, Mogo išduoda Lizingo gavėjui įgaliojimą ar sutikimą: 
11.1.1. Bendrųjų nuostatų 4.3, 5.1.1, 5.3, 9.1 ir 10.12 p. numatytais atvejais; 
11.1.2. su Transporto priemone išvažiuoti ir valdyti bei naudoti ją už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų, jei Transporto priemonė yra tinkamai 
apdrausta ir Lizingo gavėjas neturi pradelstų mokėjimų Mogo. Lizingo gavėjas atlygina Mogo pagrįstas išlaidas, susijusias su šiame punkte 
aptarto įgalojimo išdavimu. 
11.2. Mogo gali neišduoti Lizingo gavėjui Bendrųjų nuostatų 11.1.2 p. numatyto įgaliojimo ar sutikimo, apie tai informuodamas Lizingo 
gavėją. Mogo neprivalo pagrįsti, kodėl atsisako išduoti įgaliojimą. Lizingo gavėjas įsipareigoja dėl to nereikšti jokių reikalavimų, prieš taravimų 
ar pretenzijų Mogo ir tokių reikalavimų, prieštaravimų ar pretenzijų atsisako šia Sutartimi.  
11.3. Jeigu Bendrųjų nuostatų 11.1 p. numatytais atvejais ar kitais atvejais, Mogo arba Lizingo gavėjo įgaliojimas turi būti išduodamas 
notarine forma, Lizingo gavėjas privalo pats tiesiogiai sumokėti arba atlyginti Mogo tokio įgaliojimo išdavimo išlaidas. 
 
12. Įsipareigojimų vykdymas 
12.1. Sutarties įsipareigojimai vykdomi ta valiuta, kokia yra sudarytas Grafikas. Jei Lizingo gavėjas įmoką sumoka kita valiuta,  Mogo 
konvertuoja atitinkamą sumą į valiutą, kuria yra sudarytas Grafikas, pagal Mogo pasirinktos kredito įstaigos komercinį valiutos keitimo kursą 
arba pagal Lietuvos banko nustatytą valiutos keitimo kursą įmokos gavimo dieną. Jei po atitinkamos sumos konvertavimo Lizingo gavėjo 
įmokos neužtenka eilinei įmokai pagal Grafiką padengti, Lizingo gavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas padengti 
atitinkamą įsiskolinimą. Bet kokias su piniginiais pavedimais, įmokomis ir kt. susijusias išlaidas padengia Lizingo gavėjas.  

12.2. Sutartis galioja tol, kol bus pilnai įvykdyti joje numatyti įsipareigojimai.  
12.3. Sutartis laikoma įvykdyta, kai yra įvykdyti visi šie veiksmai:  
12.3.1. Lizingo gavėjas yra sumokėjęs Mogo visas Grafike nurodytas Lizingo (išperkamosios nuomos) įmokas arba Neišmokėtą Lizingo 
(išperkamosios nuomos) sumą bei iki jos sumokėjimo dienos susikaupusias Lizingo (išperkamosios nuomos) įmokas, 
12.3.2. Lizingo gavėjas yra sumokėjęs Mogo apskaičiuotas Netesybas, mokamas už vėlavimą (jei tokių buvo), 
12.3.3. kai Lizingo gavėjas nusprendžia pasinaudoti teise išpirkti Transporto priemonę Sutartyje nustatyta tvarka, o Mogo pagal Sutarties 
sąlygas yra perdavusi Transporto priemonės nuosavybės teisę Lizingo gavėjui bei tai yra įregistruota Registre. 
12.4. Kai Lizingo gavėjas nusprendžia pasinaudoti teise išpirkti Transporto priemonę, jis įvykdo Bendrųjų nuostatų 6.5 p. nurodytus 

reikalavimus. Šiuo atveju Mogo ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo tos dienos, kai Lizingo gavėjas atliko mokėjimus, nurodytus 
Bendrųjų nuostatų 6.5 p., Patvarioje laikmenoje pateikia Lizingo gavėjui patvirtinimą, kuriame patvirtinama, kad nuosavybės teisė į Transporto 
priemonę šios Sutarties pagrindu perėjo Lizingo gavėjui, o Lizingo gavėjas privalo ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas po tokio patvirtinimo 
gavimo, Transporto priemonę įregistruoti savo nuosavybės teise Registre. Jei Lizingo gavėjas per šiame punkte nurodytą terminą 
neperregistruoja Transporto priemonės Registre savo vardu, Mogo turi teisę išregistruoti Transporto priemonę iš apskaitos  Registre. 
Laikoma, kad Lizingo gavėjas šia Sutartimi suteikia Mogo neatšaukiamą ir besąlyginį įgaliojimą atlikti šiuos veiksmus Lizingo gavėjo vardu.  
12.5. Sutartyje nustatyti įsipareigojimai laikomi įvykdytais laiku, jei jie įvykdomi ne vėliau nei paskut inę įsipareigojimams įvykdyti nustatyto 
termino dieną. Mokėjimų įsipareigojimas laikomas įvykdytu, kai įmokos suma yra pervesta į Pagrindinėse nuostatose nurodytą Mogo 
sąskaitą. 
 
13. Atsakomybė 
13.1. Priėmęs Transporto priemonę pagal Bendrųjų nuostatų 4.3 p. Lizingo gavėjas prisiima riziką dėl nelaimingų atsitikimų (Transporto 
priemonės apgadinimas, sugadinimas, sunaikinimas ar praradimas), atsitiktinio Transporto priemonės žuvimo ar sugedimo riziką ir didesnio 
pavojaus šaltinio valdytojo atsakomybę. 
13.2. Lizingo gavėjui laiku nesumokėjus Sutartyje nustatytų mokėjimų, Lizingo gavėjas privalo mokėti Mogo naudai 0,05 % (penkių šimtųjų 
procento) dydžio Netesybas, mokamas už vėlavimą nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Netesybos, mokamos už 
vėlavimą, gali būti skaičiuojamos ne ilgiau kaip 180 (šimto aštuoniasdešimt) dienų laikotarpį. Kartu su Netesybomis, mokamomis už vėlavimą, 
Mogo turi teisę skaičiuoti ir Palūkanas pagal Sutartį iki visiško prievolės įvykdymo, nepriklausomai nuo to, ar Sutartis buvo nutraukta, t.y. 

Šalys aiškiai susitaria, kad Palūkanos gali būti skaičiuojamos ir po Sutarties nutraukimo.  
13.3. Sutartyje nustatytų Netesybų, mokamų už vėlavimą, sumokėjimas neatleidžia jas privalančios sumokėti Šalies nuo pareigos vykdyti 
Sutartyje numatytus įsipareigojimus. 
13.4. Šalies kitai Šaliai sumokėtos Netesybos, mokamos už vėlavimą, Šalių susitarimu yra laikomos minimaliais nuostoliais, kurių dydžio 
nereikia įrodinėti. 
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13.5. Jeigu Šalies kitai Šaliai sumokėtos Netesybos, mokamos už vėlavimą, neatlygina visų kitos Šalies patirtų nuostolių, kita Šalis turi teisę 
reikalauti nuostolių, kiek jie viršija Netesybas, mokamas už vėlavimą, atlyginimo.  
13.6. Jei Šalys Sutarties vykdymo metu naudoja ryšio priemones, Mogo nėra atsakingas už nuostolius, atsiradusius dėl pašto, fakso, 
elektroninių ar kitų ryšio priemonių, atitinkamas Mogo paslaugas užtikrinančių techninių prietaisų veikimo trikdžius, taip pat, bet ne tik, už 
ryšio priemonių, kredito įstaigų apsikeitimo elektroniniais duomenimis ir mokėjimo sistemų (taip pat ir internetinės bankininkystės) veiklos 
trikdžius. 

13.7. Lizingo gavėjas yra informuotas ir sutinka, kad jam delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30  dienu pagal šią Sutartį, Mogo 
turi teisę, prieš tai Patvariojoje laikmenoje informavusi Lizingos gavėją Sutartyje nurodytu Lizingo gavėjo el. paštu ir arba telefonu (trumpąja 
SMS žinute), suteikti informaciją apie Lizingo gavėjo tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius 
įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą Kredito biurui UAB Creditinfo Lietuva, kodas 111689163, (įmonės kodas: 111689163, 
adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131). Kreditų biuras tvarko ir teikia tretiesiems 
asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimo bendrovėms, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, pr ekybos 
įmonėms ir kt.) Lizingo gavėjo informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti jo kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Kredito istorijos 
duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Lizingo gavėjas susipažinti su savo kredito istorija gali kreipdamasis tiesiogiai į 
Kredito biurą. 
 
14. Sutarties galiojimo terminas ir priešlaikinis jos nutraukimas 
14.1. Sutartis pradeda galioti ją sudarius ir galioja Grafike nurodytą Lizingo terminą. 
14.2. Sutartis automatiškai nutrūksta (pasibaigia), jei Mogo per 5 (penkias) darbo dienas nuo šios Sutarties pasirašymo dienos nesumoka 
Lizingo gavėjui Transporto priemonės pirkimo kainos dėl to, kad Lizingo gavėjas neįvykdo šių Bendrųjų nuostatų 5.1 p. reikalavimų. 
14.3. Mogo turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį / atsisakyti Sutarties ir reikalauti, kad Lizingo gavėjas prieš Lizingo (išperkamosios 
nuomos) grąžinimo terminą sumokėtų visą Lizingo sumą,  iki grąžinimo dienos priskaičiuotas Palūkanas, iki Sutarties nutraukimo 
priskaičiuotus, bet nesumokėtus mokesčius, taikomus pagal Sutartį bei kitas išlaidas, susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu 
bei skolos administravimu, jeigu yra visos šios sąlygos: 

14.3.1. Lizingo gavėjas yra Patvarioje laikmenoje parengtu rašytiniu pranešimu informuotas apie pradelstą mokėjimą; 
14.3.2. mokėjimas pradelstas ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį ir jo suma yra ne mažesnė kaip 10 (dešimt) procentų negrąžintos Lizingo 
(išperkamosios nuomos) sumos arba mokėjimas yra pradelstas daugiau kaip 3 (tris) mėnesius iš eilės;  
14.3.3. pradelstas mokėjimas nebuvo padengtas per 2 (dvi) savaites nuo papildomo Patvariojoje laikmenoje parengto rašytinio pranešimo 
įteikimo Lizingo gavėjui dienos. 
14.4. Laikoma, kad Mogo reikalavimas Lizingo gavėjui sumokėti Lizingo (išperkamosios nuomos) sumą prieš terminą  14.3. p. nurodytomis 
sąlygomis yra prilyginamas pranešimui apie vienašalį Sutarties nutraukimą, t. y. Mogo reikalavimas pagal savo esmę yra kartu ir pareiškimas 
dėl vienašališko Sutarties nutraukimo / numatomo nutraukimo. Joks atskiras pranešimas apie numatomą Sutarties nutraukimą gali būti 
nesiunčiamas. 
14.5. Sutarties nutraukimas įsigalioja pranešimo apie Sutarties nutraukimą įteikimo Lizingo gavėjui dieną. Iki Sutarties nutraukimo Bendrųjų 
nuostatų 14.3. pagrindu Lizingo gavėjas privalo sugrąžinti visas įmokas, kurių mokėjimo terminas jau suėjęs (t.y. pradelstus mokėjimus), iki 
Sutarties nutraukimo priskaičiuotas Palūkanas, nesumokėtus mokesčius, taikomus pagal Sutartį. Sutarties nutraukimas nesustabdo 
Palūkanų skaičiavimo. 
14.6. Visas išlaidas, susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu bei skolos administravimu apmoka Lizingo gavėjas.  
14.7. Mogo turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį / atsisakyti Sutarties Patvarioje laikmenoje dėl kitų Lizingo gavėjo įsipare igojimų (t.y. ne 
finansinių įsipareigojimų) nevykdymo ar netinkamo vykdymo apie tai ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas informavęs Lizingo gavėją, jei 
įvyksta bet kuris iš toliau nuodytų įvykių arba atliekamas bet kuris iš toliau nurodytų veiksmų ir per minėtą terminą atitinkamos aplinkybės 
nėra pašalinamos (jeigu atitinkamas aplinkybes pašalinti įmanoma):  

14.7.1. Transporto priemonė yra pavogta, pagrobta, visiškai sugadinta, sunaikinta, prarasta, įstatymų nustatyta tvarka priverstinai 
išregistruota, sulaikyta, išieškoma per teismą arba apribotos jos valdymo, naudojimosi ir/ar disponavimo ja teisės pagal Trečiųjų asmenų 
reikalavimus, arba dėl bet kokių kitų priežasčių nebėra Lizingo gavėjo valdyme ir/ar naudojime ir Lizingo gavėjas nepranešė Mogo apie šias 
aplinkybes Sutartyje nustatyta tvarka. Tuo atveju, jeigu apie šiame punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą Lizingo gavėjas praneš ė Mogo 
nepažeisdamas šioje Sutartyje nustatytos tvarkos, Mogo turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu per 5 (penkias) darbo dienas nuo Patvarioje 
laikmenoje pateikto Mogo įspėjimo gavimo Lizingo gavėjas nesiėmė jokių Mogo priimtinų būdų, kuriais būtų užtikrintas Lizingo gavėjo 
įsipareigojimų vykdymas; 
14.7.2. Lizingo gavėjas dokumentuose pateiktuose Mogo nurodė neteisingą arba nepilną informaciją (apie papildomą Transporto priemonės 

įrangą ir gedimus, apie Lizingo gavėjo kreditingumą bei teisinius apribojimus ir suvaržymus, turinčius įtakos Lizingo gavėjo kreditingumui ir 
pan.) arba nepateikė pagal teisės aktą, Sutartį ar Mogo reikalavimą turėtos pateikti informacijos; 
14.7.3. dėl Lizingo gavėjo veiksmų (veikimo arba neveikimo) Transporto priemonės rinkos vertė palyginti su Neišmokėta Lizingo 
(išperkamosios nuomos) suma sumažėjo daugiau nei 10% (dešimt procentų), lyginant su Neišmokėtos Lizingo (išperkamosios nuomos) 
sumos sumažėjimu per tą patį terminą, ir per 30 (trisdešimt) dienų nuo Patvarioje laikmenoje pateikto Mogo prašymo gavimo Lizingo gavėjas 
neapmokėjo Mogo šio tarp Transporto priemonės rinkos vertės ir Neišmokėtos Lizingo (išperkamosios nuomos) sumos atsiradusio skirtumo;  
14.7.4. Lizingo gavėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Bendrųjų nuostatų 9.2, 9.3, 9.8, 9.9 p. ar Pagrindinių nuostatų 15 punkte „Ypatingos 
sąlygos“ nustatytų pareigų ir šis pažeidimas nėra pašalintas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Mogo Patvarioje laikmenoje pateikto įspėjimo 
gavimo arba toks pažeidimas padarytas pakartotinai; 
14.7.5. Lizingo gavėjas pažeidė Bendrųjų nuostatų 9.4 punktą, arba pažeidė Bendrųjų nuostatų 9.6 punktą ir dėl to Transporto priemonės 
vertė sumažėjo daugiau nei 10% (dešimt procentų); 
14.7.6. už Lizingo gavėjo įsipareigojimus laidavęs laiduotojas tampa nemokiu ar bankrutavusiu, yra likviduotas arba nesilaiko atitink amos 
laidavimo sutarties sąlygų ir per 5 (penkias) darbo dienas po Patvarioje laikmenoje pateikto Mogo įspėjimo gavimo Lizingo gavėjas 
neužtikrino savo prievolių įvykdymo kitu Mogo priimtinu laidavimu arba kitu Mogo priimtinu prievolių įvykdymo užtikrinimo būdu; 
14.7.7. Lizingo gavėjui yra pareikšti pagrįsti Trečiųjų asmenų ieškiniai, kurių bendra suma viršija 20% (dvidešimt procentų) Neišmokėtos 
Lizingo (išperkamosios nuomos) sumos, arba iš Lizingo gavėjo atitinkamos sumos yra priteistos, arba nurodytos vykdytinuose dokumentuose 
(pvz. vekseliuose, teismo patvirtintose taikos sutartyse ir kt.); 
14.7.8. jei Lizingo gavėjas nesilaikė kitų bet kurioje tarp Lizingo gavėjo ir Mogo sudarytoje sutartyje numatytų sąlygų, dėl kurių 

pažeidimo Mogo turi teisę vienašališkai pasitraukti iš tokios sutarties (pvz. nutraukdamas tokią sutartį / jos atsisakydamas ar kitaip);  
14.7.9. jei Lizingo gavėjas Sutartyje nustatyta tvarka neapdraudė Transporto priemonės ir toks pažeidimas nėra pašalintas per 5 (penk ias) 
darbo dienas nuo Mogo Patvarioje laikmenoje pateikto įspėjimo gavimo; 
14.7.10. teismui pateiktas pareiškimas dėl Lizingo gavėjo nemokumo ar bankroto, Lizingo gavėjas fizinis asmuo mirė / juridinis asmuo 
pasibaigė, Lizingo gavėjas fizinis asmuo yra laikomas išvykusiu arba dingusiu; 



 

 
 

Mogo vardu: ___________________________________________ Lizingo gavėjas: __________________________________________ 2 dalis 11 puslapis 

14.7.11. Lizingo gavėjas nevykdo kitų Sutartyje įtvirtintų įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.  
14.8. Jei Mogo vienašališkai pasitraukia iš šios Sutarties (pvz. nutraukdamas Sutartį / atsisakydamas Sutarties ar kitaip), Lizingo gavėjas 
privalo ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas sumokėti visas pagal šią Sutartį Mogo priklausančias pinigų sumas ir, jeigu 
nepasinaudoja savo teise įsigyti Transporto priemonę, privalo nedelsdamas perduoti Transporto priemonę Mogo arba jo įgaliotam asmeniui. 
Visais atvejais greta kitų Mogo priklausančių pinigų sumų Lizingo gavėjas privalo sumokėti Neišmokėtą Lizingo ( išperkamosios nuomos) 
sumą,  susikaupusias Lizingo (išperkamosios nuomos) įmokas (t.y. tokias įmokas, kurios turėjo būti, bet nebuvo sumokėtos), taip pat 

priskaičiuotas Palūkanas bei pridėtinės vertės mokestį, tačiau šiomis įmokomis neapsiribojant.  
14.9. Sutarčiai pasibaigus pagal Bendrųjų nuostatų 14.2 p., Lizingo gavėjas lieka įpareigotas sumokėti Pagrindinėse nuostatose nustatytą 
Sutarties mokestį ir Transporto priemonės perregistravimo Registre Lizingo gavėjo vardu bei, esant Bendrųjų nuostatų 14.13 p. nurodytoms 
sąlygoms, privalo įvykdyti Bendrųjų nuostatų 14.13 p. nurodytą įsipareigojimą.  
14.10. Mogo pasitraukus iš Sutarties pagal Bendrųjų nuostatų 14.7.1 p., Lizingo gavėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Mogo 
prašymo gavimo dienos privalo sumokėti Mogo Neišmokėtą Lizingo (išperkamosios nuomos) sumą jei tokia yra, jei Draudikas priima 
sprendimą neišmokėti draudimo išmokos arba su Transporto priemone nutikęs įvykis laikomas nedraudiminiu. Be to,  Mogo pasitraukus iš 
Sutarties pagal Bendrųjų nuostatų 14.7.1 p., Lizingo gavėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Mogo prašymo gavimo turi 
sumokėti Mogo Neišmokėtos Lizingo (išperkamosios nuomos) sumos ir Draudiko išmokėtos draudimo išmokos skirtumą, jeigu Draudiko 
išmokėta draudimo išmoka yra mažesnė už Neišmokėtą Lizingo (išperkamosios nuomos) sumą. Visais šiame punkte aptartais atvejais 
Lizingo gavėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Mogo prašymo gavimo privalo sumokėti ir kitus mokėjimus, privalomus pagal Sutartį. Lizingo 
gavėjui sumokėjus visus šiame punkte nurodytus mokėjimus, Lizingo gavėjas įgyja nuosavybės teisę į Transporto priemonę ir privalo ne 
vėliau kaip per 7 (septynias) dienas savo sąskaita Transporto priemonę įregistruoti Registre savo nuosavybės teise. Jei Lizingo gavėjas per 
nurodytą laiką Registre neperregistruoja Transporto priemonės savo vardu, Mogo turi teisę išregistruoti Transporto priemonę iš Registro ir/ar 
įregistruoti ją Lizingo gavėjo vardu. Laikoma, kad Lizingo gavėjas šia Sutartimi suteikia Mogo neatšaukiamą ir besąlyginį įgaliojimą atlikti 
šiuos veiksmus Lizingo gavėjo vardu. 
14.11. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Lizingo gavėjo kaltės, nuo jo priklausančių priežasčių ar jam priskirtų rizikų, įskaitant priežastis ir 
rizikas nurodytas Bendrųjų nuostatų 14.7 p., ir Sutartyje nenumatytos kitokios Sutarties nutraukimo / atsisakymo nuo Sutarties pasekmės, 

greta kitų tokiu atveju taikomų Lizingo gavėjo pareigų,  Lizingo gavėjas taip pat privalo sumokėti (atlyginti)  Mogo tokio dydžio nuostolius / 
kompensaciją, kuriuos / kurią sumokėjus Mogo būtų grąžintas į tokią padėtį, kurioje jis būtų buvęs, jeigu Lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs 
Sutartį. Šalys pareiškia, kad ši nuostata yra sąžininga, protinga ir teisinga, kadangi atsižvelgia į tai, kad šios Sutarties ypatumais yra tai, jog: 
14.11.1. vyraujantis šios Sutarties dalykas yra finansavimas, o ne Transporto priemonės valdymas nuosavybės teise ar perdavimas valdyti 
ir naudoti kitais pagrindais; 
14.11.2. vyraujantis Mogo interesas šioje Sutartyje yra ne nuosavybės, bet finansinis; ir  
14.11.3. Transporto priemonė turi įprastą savybę nemažai nusidėvėti per Lizingo terminą. 
14.12. Jeigu Sutartis nutraukiama nepasibaigus jos galiojimo terminui, įskaitant jeigu Mogo vienašališkai nutraukia Sutartį / atsisako 
Sutarties (išskyrus Bendrųjų nuostatų 14.7.1 p. nustatytus atvejus), o Lizingo gavėjas nepasinaudoja savo teise išpirkti Transporto 
priemonę, Mogo turi teisę parduoti Transporto priemonę už pasirinktą kainą Tretiesiems asmenims. Lėšos, gautos pardavus Transporto 
priemonę, skiriamos Lizingo gavėjo įsipareigojimams vykdyti ir su Transporto priemonės perėmimu, trūkumų ar gedimų pašalinimu ir 
pardavimu susijusioms išlaidoms padengti. Gavęs Mogo prašymą Lizingo gavėjas per 5 (penkias) darbo dienas turi padengti skirtumą tarp 
Lizingo gavėjo skolos ir bendros su Transporto priemonės perėmimu, trūkumų arba gedimų pašalinimu ir pardavimu susijusių išlaidų sumos 
bei kainos, už kurią Mogo pagal šio punkto sąlygas parduoda Transporto priemonę Trečiajam asmeniui. Likusios piniginės lėšos (jei tokių 
yra) yra Mogo nuosavybė ir Lizingo gavėjui nemokamos ir kitaip neatlyginamos.  
14.13. Jei Sutartis pasibaigia anksčiau nei sueina jos galiojimo terminas, o Lizingo gavėjas yra įvykdęs visus Sutartyje įtvirtintus  
įsipareigojimus, sumokėjęs visus numatytus mokėjimus ir neturi jokių neįvykdytų įsipareigojimų Mogo, jis turi teisę išpirkti Transporto 
priemonę savo nuosavybėn, apie norą pasinaudoti šia teise Patvarioje laikmenoje pranešęs  Mogo ne vėliau kaip prieš 3 (tris) dienas iki 

planuojamo Transporto priemonės išpirkimo dienos. Lizingo gavėjui sumokėjus šios Sutarties 6.5 p. nurodytą Transporto priemonės išpirkimo 
komisinį mokestį (jeigu toks būtų taikomas) ir neturint jokių kitų nepadengtų įsiskolinimų pagal Sutartį, Mogo ne vėliau kaip per 7 (septynias) 
dienas nuo tos dienos, kai Lizingo gavėjas atliko šiame punkte aptartus mokėjimus, Patvarioje laikmenoje pateikia Lizingo gavėjui 
patvirtinimą, kuriame patvirtinama, kad nuosavybės teisė į Transporto priemonę šios Sutarties pagrindu perėjo Lizingo gavėjui , o Lizingo 
gavėjas privalo ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas po tokio patvirtinimo gavimo, Transporto priemonę savo lėšomis įregistruoti savo 
nuosavybės teise Registre. Jei Lizingo gavėjas per nurodytą laiką Registre neperregistruoja Transporto priemonės savo vardu, Mogo turi 
teisę išregistruoti Transporto priemonę iš Registro ir/ar įregistruoti ją Lizingo gavėjo vardu. Laikoma, kad Lizingo gavėjas šia Sutartimi 
suteikia Mogo neatšaukiamą ir besąlyginį įgaliojimą atlikti šiuos veiksmus Lizingo gavėjo vardu. Atskiras aktas dėl Transporto priemonės 

perdavimo Lizingo gavėjui nėra būtinas, jeigu Mogo nepareikalauja kitaip – pastaruoju atveju Lizingo gavėjas privalo Patvarioje 
laikmenoje Mogo pateiktą aktą / akto projektą pasirašyti arba patvirtinti elektroniniu parašu. 
14.14. Lizingo gavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį / atsisakyti Sutarties Patvarioje laikmenoje apie tai ne vėliau kaip prieš 7 
(septynias) dienas informavęs Mogo, jei įvyksta bet kuris iš toliau nuodytų įvykių arba atliekamas bet kuris iš toliau nurodytų veiksmų ir per 
minėtą terminą atitinkamos aplinkybės nėra pašalinamos (jeigu atitinkamas aplinkybes pašalinti įmanoma):  
14.14.1. Mogo nepagrįstai ir neteisėtai nesumoka Lizingo gavėjui Transporto priemonės pirkimo kainos ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų po 
Sutartyje nustatyto atitinkamo įsipareigojimo įvykdymo termino pabaigos bei per 30 (trisdešimties) dienų terminą po Lizingo gavėjo Patvarioje 
laikmenoje pateikto pranešimo, kuriame reikalaujama pašalinti minėtus pažeidimus, Mogo šių pažeidimų nepašalina; arba 
14.14.2. Mogo ne dėl Lizingo gavėjo kaltės, ne dėl nuo Lizingo gavėjo priklausančių priežasčių ir ne dėl jam priskirtų rizikų neperduoda 
Transporto priemonės valdyti ir naudoti Lizingo gavėjui arba trukdo, neleidžia, apsunkina ar varžo Lizingo gavėjo naudojimąsi  Transporto 
priemone ir/ar jos valdymą bei per 30 (trisdešimties) dienų terminą po Lizingo gavėjo Patvarioje laikmenoje pateikto pranešimo, kuriame 
reikalaujama pašalinti minėtus pažeidimus, Mogo šių pažeidimų nepašalina; arba 
14.14.3. Mogo nevykdo kitų Sutartyje įtvirtintų įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.  
14.15. Sutartis laikoma nutraukta ar laikoma, kad Sutarties yra atsisakyta, kai nuo nutraukiančios Sutartį / Sutarties atsisakančios  Šalies 
pranešimo Patvarioje laikmenoje pateikimo kitai Šaliai dienos praėjo 7 (septynių) dienų terminas. 
14.16.  Sutarties pasibaigimas neturi įtakos Sutarties sąlygų, reglamentuojančių konfidencialumą, atsakomybę, taikytiną teisę ir ginčų 
sprendimą, galiojimui, o taip pat ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties pasibaigimo. 
 

15. Asmens duomenų tvarkymas 
15.1. Mogo turi teisę atlikti Lizingo gavėjo ir asmens, kuris pageidauja būti Lizingo gavėju, ir Mogo teikiamų kitų paslaugų gavėjo, ir asmens, 
kuris pageidauja būti šių paslaugų gavėju, ir skolininkų, ir su visais šiais asmenimis susijusių asmenų – sutuoktinio, partnerio, laiduotojo, kito 
asmens, užtikrinančio Lizingo gavėjo prievolių įvykdymą, ir pan. asmens duomenų tvarkymo veiksmus. 
15.2. Lizingo gavėjas yra informuotas ir neprieštarauja, kad Mogo tvarkytų jo asmens duomenis šiais tikslais: 
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15.2.1. Lizingo (išperkamosios nuomos) paraiškoms, prašymams, kitiems pranešimams ar galimybei sudaryti, pakeisti ar nutraukti Lizingo 
(išperkamosios nuomos) sutartis, nagrinėti; 
15.2.2. Lizingo (išperkamosios nuomos) ir/ar kitų sutarčių, susijusių su finansinių paslaugų teikimu, kreditingumo įvertinimo, sutarčių 
sudarymo, tinkamo vykdymo pakeitimo ar nutraukimo tikslingumo ir sudarytų sutarčių vykdymo analizei atlikti;  
15.2.3. veiklos, likvidumo, kreditingumo, finansinės ir kitų įsipareigojimų vykdymo rizikos stebėjimui ir vertinimui, įsiskolinimo valdymui; 
15.2.4. sutartims tvarkyti ir jų sąlygoms vykdyti; 

15.2.5. Mogo paslaugoms teikti, paslaugų kokybei vertinti ir rinkos tyrimams; 
15.2.6. Lizingo gavėjo tapatybės, kreditingumo ir finansinės rizikos, susijusios su galimai nemokiais klientais nustatymui, Lizingo gavėjo 
ir Mogo turto saugumui užtikrinti; 
15.2.7. draudimo apsaugos reikalingumo įvertinimui ir/ar suteikimui ir draudimo sutarties vykdymui;  
15.2.8. Mogo teisių ir teisėtų interesų apsaugai, užtikrinimui ir gynimui, įrodymų surinkimui; 
15.2.9. siekiant informuoti Lizingo gavėją apie jo sutartis su Mogo ir su juo Susijusius asmenis; 
15.2.10. siekiant informacijai iš Lizingo gavėjo gauti apie Mogo ir su juo Susijusių asmenų paslaugas; 
15.2.11. užkertant kelią bet kokiam sukčiavimui, pinigų plovimui ar kitoms nusikalstamoms veikoms; 
15.2.12. tiesioginės rinkodaros tikslu, jeigu Lizingo gavėjas nėra išreiškęs prieštaravimo, kad Mogo tvarkytų duomenis šiuo tikslu, ir vėliau 
nėra išreiškęs savo nesutikimo, kad Mogo Lizingo gavėjo asmens duomenis tvarkytų šiuo tikslu. 
15.3. Mogo tvarko Lizingo gavėjo asmens duomenis remiantis šiais teisiniais pagrindais: 
15.3.1. remiantis Lizingo gavėjo sutikimu; 
15.3.2. siekiant teikti informaciją, t. y., kad Lizingo gavėjui būtų suteikta reikiama informacija;  
15.3.3. siekiant sudaryti sutartį, t. y. tam, kad su Lizingo gavėjui būtų sudaryta sutartis ir būtų užtikrintas jos vykdymas; 
15.3.4. siekiant laikytis teisės aktų ir taisyklių, t. y. vykdant teisės aktuose ir taisyklėse nurodytas prievoles;  
15.3.5. siekiant užtikrinti teisėtus interesus - siekiant įgyvendinti teisėtus interesus kylančius iš taikomų teisės aktų ir taisyklių ar tarp Mogo 
ir Lizingo gavėjo esančių teisinių santykių (įskaitant veiklos vykdymą, paslaugų teikimą, produktų reklamą, vykdomą paštu, tapatybės 
nustatymą, skolos išieškojimą ir pan.). 

15.4. Lizingo gavėjui nepateikus duomenų arba neleidus tvarkyti duomenų dėl asmens tapatybės patikrinimo, kreditingumo, finansinės rizikos 
vertinimo Mogo negalės įvykdyti teisės aktuose nustatytų prievolių ir sudaryti ar vykdyti Sutarties su Lizingo gavėju.  
15.5. Mogo atskleidžia ir perduoda Lizingo gavėjo duomenis žemiau nurodyt iems Tretiesiems asmenims Lietuvoje ir užsienyje bei jų 
įgaliotiems tvarkytojams, atsižvelgiant į šioje Sutartyje nurodytus asmens duomenų tvarkymo tikslus:  
15.5.1. bankams ir lizingo bendrovėms, kitoms kredito bei finansų įstaigoms, dalyvaujančioms UAB Creditinfo Lietuva administruojamose  
informacinėse sistemose, taip pat kitiems jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojams;  
15.5.2. su Mogo Susijusiems asmenims, kad šie galėtų tvarkyti Lizingo gavėjo įsipareigojimų apskaitą, įvertinti, ar Lizingo gavėjas tinkamai 
vykdo ir gali vykdyti finansinius ir kitus įsipareigojimus, ar tinkamai naudojasi finansinėmis paslaugomis, bei informuoti Lizingo gavėją apie jo 
su Mogo Susijusiais asmenimis sudarytų sutarčių vykdymą; 
15.5.3. Tretiesiems asmenims, kurių veikla susijusi su skolų išieškojimu ir/ar jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų kūrimu, administravimu 
ir/ar naudojimu, kad šie galėtų organizuoti Lizingo gavėjo skolų administravimą ir išieškojimą iš Lizingo gavėjo, Mogo pavedus, bei galėtų 
papildyti skolininkų duomenų rinkmenas ir/ar jungtinių finansinės rizikos duomenų rinkmenas, o taip pat ir kitais teisėtais t ikslais, įskaitant 
UAB Creditinfo Lietuva, taip pat kitus jungtinius skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojus; 
15.5.4. Tretiesiems asmenims, kurių veikla susijusi su Mogo pranešimų siuntimu (pateikimu) Lizingo gavėjui, siekiant tinkamai įvykdyti 
sudarytas sutartis, teikti paslaugas bei ginti Mogo ir/ar Lizingo gavėjo teises bei teisėtus interesus; 
15.5.5. Tretiesiems asmenims, teikiantiems asmens duomenų tvarkymo paslaugas (pavyzdžiui, duomenų bazes administruojantiems 
asmenims), jeigu juos Mogo pasitelkia asmens duomenų tvarkymui; 
15.5.6. Tretiesiems asmenims, teikiantiems Mogo archyvavimo paslaugas; 

15.5.7. Tretiesiems asmenims, diegiantiems, prižiūrintiems, tvarkantiems, atnaujinantiems, tobulinantiems, keičiantiems ar pan.  Mogo 
programinę ir/ar informacinių technologijų įrangą; 
15.5.8. Tretiesiems asmenims, teikiantiems Mogo įsiskolinimų išieškojimo paslaugas ir/ar buhalterinės apskaitos, teisinių konsultacijų ir/ar 
kitas paslaugas, įskaitant skolų valdymo ir išieškojimo įmones, advokatus;  
15.5.9. juridiniams asmenims ir bendrovėms, kurios priklauso tai pačiai įmonių grupei kaip ir Mogo, norint pateikti grupės lygmens 
finansines ataskaitas, tvarkyti duomenis statistinių tyrimų ir analizės tikslais. Įmonių priklausančių „Mogo Group“ sąrašas yra pateikiamas 
Mogo interneto svetainėje: www.mogo.lt; 
15.5.10. valstybės institucijoms ar įstaigoms, siekiant užtikrinti atitiktį Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir terorizmo išperkamosios 

nuomos prevencijos įstatymo reikalavimams. 
15.6. Mogo įsipareigoja, kad „Mogo Group“ bendrovės ir Mogo bendradarbiaujantys partneriai (kaip asmens duomenų tvarkytojai) užtikrins 
asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimų vykdymą pagal Mogo reikalavimus ir taikytinus teisės aktus bei nenaudos Lizingo gavėjo 
asmens duomenų jokiems kitiems tikslams išskyrus įsipareigojimų vykdymą Mogo vardu pagal su Lizingo gavėju sudarytą Sutartį. Mogo 
įsipareigoja neperduoti Lizingo gavėjo asmens duomenų jokiai organizacijai ar jokiam asmeniui valstybėje, kurios asmens duomenų 
apsaugos lygis yra nepakankamas, išskyrus šiais atvejais kai:  
15.6.1. duomenų perdavimas yra reikalingas sutarties sudarymui su Lizingo gavėjo ar jos vykdymui; 
15.6.2. duomenų perdavimas yra reikalingas sutarties sudarymui ar sutarčiai, sudarytai Lizingo gavėjo interesų labui, vykdyti;  
15.6.3. duomenis perduoti leidžia taikomų teisės aktų reikalavimai;  
15.6.3. jeigu yra gautas aiškus Lizingo gavėjo sutikimas ar prašymas.  
15.7. Lizingo gavėjo asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelg iant 
į su Lizingo gavėjo sudarytų sutarčių pobūdį, Mogo teisėtus interesus arba teisės aktų reikalavimus (reglamentuojančius apskaitos, 
kreditingumo vertinimo, pinigų plovimo prevencijos reikalavimus, ieškinio senaties terminus ir kt.).  
15.8. Santykiuose su Lizingo gavėju Mogo gali naudoti automatizuotą sprendimų priėmimą. Lizingo gavėjas turi teisę nesutikti, kad jam būtų 
taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisines pasekmes 
(pavyzdžiui, Lizingo gavėjo prašymo patvirtinimas arba atmetimas) ar panašų reikšmingą poveikį Lizingo gavėjui. Ši teisė netaikoma tuo 
atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Lizingo gavėju sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus 
teisės aktus arba Lizingo gavėjas tam yra davęs aiškų sutikimą. 

15.9. Mogo turi teisę tiesioginės rinkodaros tikslais siųsti siuntas Sutartyje nurodytu Lizingo gavėjo pašto adresu, išskyrus jeigu Lizingo 
gavėjas yra pateikęs Mogo pranešimą, kuriame būtų nurodęs, jog nesutinka, kad Mogo Lizingo gavėjo asmens duomenis tvarkytų tiesioginės 
rinkodaros tikslais. Lizingo gavėjas turi teisę bet kuriuo metu, nenurodydamas nesutikimo motyvų, pareikšti, kad nesutinka, jog Mogo Lizingo 
gavėjo asmens duomenis tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslais, pateikdamas Mogo atitinkamą pranešimą. 
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15.10. Mogo turi teisę tiesioginės rinkodaros tikslais siųsti tekstines žinutes (SMS) į Lizingo gavėjo nurodytą telefono ryšio numerį ar 
perduoti informaciją Lizingo gavėjo nurodytu elektroninio pašto adresu, nes Lizingo gavėjui buvo suteikta aiški, nemokama ir lengvai 
įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti tokio kontaktinių duomenų naudojimo pirmiau nurodytais tikslais, kai šie duom enys yra 
renkami ir Lizingo gavėjas iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo siunčiant kiekvieną žinutę. Lizingo gavėjas turi teisę bet 
kuriuo metu, nenurodydamas nesutikimo motyvų, pareikšti, kad nesutinka, jog Mogo Lizingo gavėjo asmens duomenis tvarkytų tiesioginės 
rinkodaros tikslais, pateikdamas Mogo atitinkamą pranešimą. 

15.11. Mogo turi teisę tiesioginės rinkodaros tikslais skambinti į Lizingo gavėjo nurodytą telefono ryšio numerį tik turėdama Lizingo gavėjo 
sutikimą. Lizingo gavėjęs yra informuotas, kad gali bet kada atšaukti savo sutikimą naudoti jo telefono ryšio numerį tiesioginės rinkodaros 
tikslais. 
15.12. Mogo turi teisę vykdydama Mogo taikytiną teisinę prievolę, siekiant apginti teisėtus Mogo interesus ar vykdant Sutartį skambinti ir 
siųsti tekstines žinutes (SMS) į Lizingo gavėjo nurodytą mobiliojo ryšio operatoriaus priskirtą numerį ar bet kokį kitą telefono numerį, perduoti 
informaciją Lizingo gavėjo nurodytu elektroninio pašto adresu, siųsti siuntas Sutartyje nurodytu Lizingo gavėjo pašto adresu.  
15.13. Lizingo gavėjas neprieštarauja, kad Mogo, turėdama teisėtą interesą ir laikydamasi teisės aktų reikalavimų, arba Lizingo gavėjo 
duoto aiškaus, savanoriško, atskiro sutikimo ir/ar prašymo pagrindu, gautų asmens duomenis ir/ar kitus duomenis, informaciją ir/ar 
dokumentus iš: 
15.13.1. Sutarties 15.1 punkte nurodytų asmenų (duomenų subjektų); 
15.13.2. Susijusių asmenų; 
15.13.3. kredito įstaigų, lizingo bendrovių ir kitų finansų įstaigų; 
15.13.4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, UAB Creditinfo Lietuva, Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių finansų įstaigų, 
dalyvaujančių UAB Creditinfo Lietuva administruojamose informacinėse sistemose, kitų jungtinių skolininkų rinkmenų tvarkytojų, Gyventojų 
registro tarnybos, VĮ Registrų centro, VĮ Regitros, VĮ Centrinės hipotekos įstaigos; 
15.13.5. teisės aktuose nurodytas duomenų bazes administruojančių Trečiųjų asmenų arba iš jungtines skolininkų duomenų rinkmenas ir/ar  
jungtines finansinės rizikos duomenų rinkmenas administruojančių Trečiųjų asmenų;  
15.13.6. teisės aktuose nurodytus registrus administruojančių Trečiųjų asmenų; 

15.13.7. valstybės ir savivaldybės institucijų ir/ar kitų asmens duomenis ir/ar kitus duomenis, informaciją ir/ar dokumentus teisėtai turinčių ir 
jais disponuojančių Trečiųjų asmenų, kai tokio gavimo nedraudžia taikytinų teisės aktų imperatyv ios normos. 
15.14. Lizingo gavėjas turi teisę prašyti, kad Mogo leistų susipažinti su Lizingo gavėjo asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, 
arba apribotų duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. 
15.15. Lizingo gavėjas turi teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti Lizingo gavėjo asmens duomenis, kurį jis buvo suteikęs, įskaitant tvarkymą 
tiesioginės rinkodaros tikslais. Sutikimo atšaukimas atgal negalioja ir nedaro poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo 
atšaukimo teisėtumui. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip 
Sutarties vykdymas, Sutarties vykdymo užtikrinimas arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas. 
15.16. Lizingo gavėjas turi teisę kreiptis į Mogo, siekdamas pateikti paklausimus, atšaukti duotus sutikimus, teikti prašymus dėl duomenų 
subjekto teisių įgyvendinimo ir skundus dėl asmens duomenų tvarkymo. Dėl minėtų klausimų Lizingo gavėjas gali susisiekti su Mogo el. 
pašto adresu da@mogo.lt. Gavusi šiame Sutarties punkte nurodytą Lizingo gavėjo paklausimą, prašymą ar skundą, Mogo nedelsiant, tačiau 
ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Sutartyje nurodytu elektroninio pašto adresu, pateikia Lizingo gavėju i informaciją 
apie veiksmus, kurių imtasi gavus paklausimą, prašymą ar skundą. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams, 
atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Mogo per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja Lizingo gavėją apie tokį pratęsimą, 
kartu pateikdama termino pratęsimo priežastis. Tuo atveju kai Lizingo gavėjas pateikia prašymą susipažinti su Mogo tvarkomais asmens 
duomenimis, Mogo pateikia tvarkomų asmens duomenų kopiją šiame Sutarties punkte nustatyta tvarka ir terminais. Už bet kurias kitas 
Lizingo gavėjo prašomas kopijas Mogo gali imti pagrįstą mokestį, nustatomą pagal administracines išlaidas. Gavusi Lizingo gavėjo 
prašymą, Mogo per 3 (tris) darbo dienas Lizingo gavėjo Sutartyje nurodytu elektroninio pašto adresu nemokamai nusiunčia Grafiką, kuriame 

nurodo Lizingo gavėjui mokėtinas Lizingo (išperkamosios nuomos) įmokas ir jų mokėjimo terminus. Kai Lizingo gavėjo prašymai yra 
akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Mogo gali arba: 
15.16.1. imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdama į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas;  
15.16.2. atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.  
15.17. Jei atsisakymą teikti Lizingą Mogo grindžia duomenų bazėse gauta informacija, Lizingo gavėjas, iš anksto suderinęs abiem Šalims 
tinkamą susitikimo laiką, turi teisę atvykęs į Klientų aptarnavimo centrą gauti informaciją apie iš minėtų bazių gautus rezultatus. 
15.18. Lizingo gavėjas turi teisę pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios 
interneto svetainės adresas www.ada.lt, jei Lizingo gavėjas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir te isėtus 

interesus pagal taikomus teisės aktus. 
 
16. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas 
16.1. Ši Sutartis yra sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.  
16.2. Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties ir/ar susiję su ja (jos sudarymu, aiškinimu, vykdymu, galiojimu, pasibaigimu ir kt.),  turi būti 
sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose. 
 
17. Kitos nuostatos 
17.1. Lizingo gavėjas be Patvarioje laikmenoje pateikto Mogo sutikimo neturi teisės visiškai ar iš dalies perduoti Sutartyje nustatytų teisių bei 
pareigų ir iš Sutarties išplaukiančių reikalavimų Tretiesiems asmenims. Mogo turi teisę perleisti Sutartyje nustatytas savo teises bei pareigas 
Tretiesiems asmenims be atskiro Lizingo gavėjo sutikimo (laikoma, kad tokį sutikimą Lizingo gavėjas davė šia Sutartimi), įskaitant Mogo teisę 
perleisti nuosavybės teisę į Transporto priemonę Tretiesiems asmenims. 
17.2. Šalys tiek šios Sutarties galiojimo metu, tiek ir neterminuotai po to, kai Sutarties galiojimo terminas pasibaigia, susitaria išlaikyti visos 
informacijos, gautos ryšium su šia Sutartimi, konfidencialumą ir neatskleisti jos jokiam Trečiajam asmeniui be kitos Šalies išankstinio 
Patvarioje laikmenoje pateikto sutikimo, išskyrus informaciją: 
17.2.1. kuri jau yra ar tampa viešai žinoma; 
17.2.2. kurios atskleidimo reikalauja teisės aktai arba teisėtai reikalauja teismas;  
17.2.3. kuri turi būti atskleista, kad Šalys galėtų tinkamu būdu ir pilna apimtimi įgyvendinti savo teises bei įvykdyti savo įsipareigojimus pagal 

šią Sutartį. 
17.3. Bet kuri iš Šalių turi teisę šią Sutartį ir visą su ja susijusią konfidencialią informaciją perduoti savo teisiniams, finansiniams ar kitokiems 
konsultantams, su sąlyga, kad šie asmenys turi pareigą pagal teisės aktus ar įsipareigoja Patvarioje laikmenoje užtikrinti atitinkamos 
informacijos konfidencialumą. 

mailto:da@mogo.lt
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17.4. Visi Sutarties keitimai ir papildymai galios tik tada, kai jie bus įforminti Patvarioje laikmenoje ir abiejų Šalių pasirašyti arba patvirtinti 
elektroniniais parašais, arba Sutarties sudarymas patvirtintas kitokiu būdu, kuris leidžia užfiksuoti Sutarties sudarymo faktą, kaip tai numatyta 
šių Bendrųjų nuostatų 3.5 p. 
17.5. Bet kuri iš Šalių turi teisę pateikti šią Sutartį įregistruoti viešame registre (jeigu viešas registras registruoja tokias sutartis). 
17.6. Jei kuri nors iš šios Sutarties nuostatų yra arba tampa negaliojančia, tai nedaro jokios įtakos likusių Sutarties nuostatų galiojimui. Tokiu 
atveju Sutarties Šalys įsipareigoja pakeisti negaliojančią nuostatą tokia formuluote, kuri labiausiai atitiktų negaliojančios nuostatos siektą 

ekonominį bei teisinį rezultatą, tačiau būtų galiojanti. 
17.7. Sutartis sudaroma Patvarioje laikmenoje 2 (dviem) egzemplioriais (1 (vienas) iš jų atiduodamas Mogo, kitas – Lizingo gavėjui) ir 
pasirašoma arba patvirtinama Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą teisinę galią turinčiais elektroniniais 
parašais, arba Sutarties sudarymas patvirtintas kitokiu būdu, kuris leidžia užfiksuoti Sutarties sudarymo faktą, kaip tai numatyta šių Bendrųjų 
nuostatų 3.5 p. Abu Sutarties egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.  
17.8. Lizingo gavėjas sutinka ir neprieštarauja, kad Mogo perleistų visus ar dalį reikalavimų, kylančių iš Sutarties ar jos dalies, neribotam 
skaičiui trečiųjų asmenų. Tokiu atveju Mogo turi teisę atskleisti tretiesiems asmenims informaciją, gautą vykdant Sutartį, išskyrus kai šioje 
Sutartyje yra aiškiai nustatyta kitaip. Lizingo gavėjas sutinka ir supranta, kad Mogo neprivalo informuoti Lizingo gavėjo apie reikalavimo, 
kylančio iš Sutarties, perleidimą trečiajam asmeniui. 
17.9. Lizingo gavėjas sutinka, kad tretiesiems asmenims perleidžiant reikalavimo teisę, kylančią iš šios Sutarties, ar jos dalį, tokie tretieji 
asmenys taip pat turi teisę perleisti tokią įgytą reikalavimo teisę neribotam skaičiui kitų trečiųjų asmenų be atskiro Lizingo gavėjo sutikimo. 
Tokiu atveju tretysis asmuo (teisių perėmėjas) turi tokią pat teisę atskleisti tretiesiems asmenims informaciją, gautą vykdant Sutartį, taip pat 
Lizingo gavėją ir Transporto priemonę, kaip tai yra nustatyta Sutartyje, ir neprivalo Lizingo gavėjo informuoti apie tokį per leidimą. 
17.10. Lizingo gavėjas sutinka, kad perleidus reikalavimo teisę, kylančią iš Sutarties, Mogo turi teisę, bet ne pareigą, toliau veikti pagal 
Sutartį kaip tokią reikalavimo teisę įgijusio asmens įgaliotinis (įgaliotas asmuo), administruojantis mokėjimų pagal Sutartį surinkimą. Jei Mogo 
toliau veikia kaip tokio reikalavimo teisę įgijusio asmens įgaliotinis administruoti mokėjimų pagal Sutartį surinkimą, priemonės, Lizingo gavėjas 
ir toliau atliks mokėjimus į Mogo sąskaitą ar kitą Mogo nurodytą sąskaitą, kuri yra nurodoma Mogo pranešime. Be to, Lizingo gavėjas sutinka, 
kad Mogo neprivalo informuoti Lizingo gavėjo, kad Mogo toliau veikia kaip reikalavimo teisę įgijusio asmens įgaliotas asmuo. Jei Mogo 

tretiesiems asmenims perleidžia visas reikalavimo teises, kylančias iš Sutarties, Lizingo gavėjas  likusius pagal Sutartį mokėjimus atliks į 
Mogo arba naujojo kreditoriaus nurodytą sąskaitą. 
17.11. Lizingo gavėjui yra žinoma, kad Mogo siūlant (reklamuojant) Tretiesiems asmenims galimybę įgyti reikalavimo teisę, kylančią iš 
Sutarties, ar jos dalį, Mogo, teisėtų interesų pagrindu, turi teisę viešai atskleisti tretiesiems asmenims tokius su Lizingo gavėju ar Transporto 
priemone susijusius duomenis (įskaitant tokios informacijos pateikimą pagrindiniame interneto svetainės tinklapyje): Lizingo gavėjo 
mėnesines pajamas (atskaičius mokesčius), išlaidas, kredito istoriją, amžių, Transporto priemonės gamintoją, modelį, spalvą, pagaminimo 
metus, variklio darbinį tūrį, ridą, vertę, nuotraukas, ir kitą su Lizingo gavėju ar Transporto priemone susijusią informaciją. Viešai atskleidžiant 
(reklamuojant) galimybę įsigyti reikalavimus, kylančius iš Sutarties, Mogo įsipareigoja viešai neatskleisti Lizingo gavėjo vardo, pavardės, 
asmens kodo, telefono numerio, elektroninio pašto adreso ar nuotraukos, bei Transporto priemonės registracijos numerio.  
17.12. Jei Sutarties tekste pateiktų skaičių perrašymas žodžiais skiriasi nuo skaitinės išraiškos, lemiančia laikoma skaičių žodinė išraiška. 
Jei Pagrindinės nuostatos prieštarauja Bendrosioms nuostatoms, taikomos Pagrindinės nuostatos.  
17.13. Sudarius šią Sutartį visos ankstesnės Šalių derybos, susitarimai ir susirašinėjimai dėl tų pačių klausimų praranda juridinę galią. 
17.14. Visi Šalių pranešimai, pareiškimai ir prašymai įforminami raštu lietuvių kalba ir nusiunčiami kitai Šaliai Patvarioje laikmenoje 
Sutartyje nurodytu adresu, fakso numeriu, elektroniniu paštu ar trumpąja tekstine žinute (SMS). Paštu nusiųsta korespondencija laikoma 
gauta 5-tą (penktą) kalendorinę dieną po Lietuvos pašto antspaude nurodytos datos, patvirtinančios registruoto laiško priėmimą. Pranešimas, 
išsiųstas elektroniniu paštu ir/ar  SMS žinute laikomas gautu tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 12 valandų.  
 
 

 
 
 
 


