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Įmonės kodas: 199999998
Pavadinimas: BANDOMOJI ĮMONĖ
Adresas: ATEITIES G. 17, VILNIAUS M., VILNIAUS M. SAV.
Įregistravimo data: 2001-10-11
Statusas: Veikiantis Subjektas
Vadovas: Vardenis Pavardenis, Direktorius

Hipotekos registro išsami informacija
 

PAŽYMĖJIMAS 
APIE HIPOTEKOS REGISTRE ĮREGISTRUOTĄ 

SUTARTINĖS HIPOTEKOS SANDORĮ
 

Sutartinė hipoteka
 

Sutartinės hipotekos kodas: 000000000xxxxx000
 
Prašymo įregistravimo data ir laikas: 2010-04-02 11:00
Sutartinės hipotekos įregistravimo data: 2010-04-07 09:50
Prašymo registracijos Nr.: 02/2010/0xxxx
 
Skolininkas (-ai):
    Juridinio asmens kodas: 199999998
    Teisinė forma ir pavadinimas: Bandomoji įmonė
    Buveinė (adresas): Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ateities g. 17
 
Kreditorius (-iai):
    Juridinio asmens kodas: 000xxx000
    Teisinė forma ir pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė Kreditorius
    Buveinė (adresas): Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Lasvės pr.
 
Įkeičiamas daiktas (-ai):
 
Butas (patalpa)
Unikalus numeris: 000xxx000xxx000xxx
Aprašymas: Parduotuvė su nebaigtu statyti priestatu (baigtumas 98 proc.). Bendras plotas - 394,45 kv.m.
Adresas: Žirmūnų g. 22, Vilnius
Savininkas (ai):
    Juridinio asmens kodas: 199999998
    Teisinė forma ir pavadinimas: Bandomoji įmonė
    Buveinė (adresas): Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ateities g. 17
 
Bendras įkeičiamų daiktų įkainojimas: 825000 LTL
 
Sutartine hipoteka užtikrinta prievolė: 2010 m. kovo 13 d . Kredito sutartis Nr. XXX_0000x0 su visais jos
papildymais ir pakeitimais.
 
Sutartine hipoteka užtikrintos prievolės dydis:
    Skaičiais: 147315.54 EUR
    Žodžiais: Šimtas keturiasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai penkiolika EUR 54 cnt
 
Metinių palūkanų dydžio aprašymas: Metinės palūkanos, jų dydis, nustatymas, taikymas bei keitimas yra nurodyti
Sutartyje bei vėlesniuose jos pakeitimuose ir papildymuose.
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Prievolės įvykdymo terminas: 2016 m. lapkričio 13 d.
 
Sąlygos ir reikalavimai: Šis sutartinės hipotekos lakštas užtikrina 2010-03-13 Kredito sutarties 
Nr. XXX_0000x0 su visais jos papildymais ir pakeitimais sąlygų įvykdymą. 
Įkeičiamo daikto savininkas įsipareigoja: Niekam neperleisti, neišnuomoti, neperduoti panaudos pagrindais trečiajam
asmeniui ir neįkeisti ar kitaip apriboti savo teises į įkeičiamą daiktą be raštiško kreditoriaus sutikimo. Užtikrinti
tinkamą įkeičiamo daikto saugojimą. 
 
Skolininkas ir (ar) įkeičiamo daikto savininkas įsipareigoja užtikrinti, kad šiuo 
lakštu įkeičiamas nekilnojamasis daiktas, būtų apdraustas kreditoriaus naudai šio 
lakšto 5 punkte nurodytoje sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, taip pat, jeigu 
daiktas apdraustas tam tikram laikotarpiui,- įsipareigoja tęsti draudimą iki sutartinė 
hipoteka bus baigta. Įkeičiamas daiktas paliekamas įkaito davėjo žinioje. 
Ši sutartinė hipoteka užtikrina pagrindinio reikalavimo įvykdymą, iš šio 
reikalavimo atsirandančių palūkanų, netesybų bei teismo išlaidų, susijusių su 
hipotekos vykdymu, išieškojimą. 
Skolininkui pažeidus 2010-03-13 Kredito sutarties Nr. XXX_0000x0 su visais jos 
papildymais ir pakeitimais sąlygų įvykdymą, kreditorius turi teisę pradėti priverstinį 
skolos išieškojimą iš šiuo lakštu įkeisto daikto prieš terminą.
 
Kita informacija: 2008-02-02 registruota įkeičiamo daikto hipoteka Nr. 0000xx000000xx. Kreditorių atstovauja
UAB Kreditorius filialas.
 
Sutartinės hipotekos sandoris sudarytas:
    Vieta: Vilnius
    Data: 2010-04-02 00:00
 


