бул. “Ботевградско шосе” 459
1839 София
тел.: 02/ 89 21 201 - 207
факс: 02/ 89 21 219

ИСКАНЕ ЗА ЛИЗИНГ НА МПС ОТ ТЪРГОВЦИ
1. ДАННИ НА ТЪРГОВЕЦА
Наименование на търговеца:

Регистрация по ДДС:

Дата на учредяване:

 не

ЕИК /БУЛСТАТ/:
Интернет страница:

 да, от ............... г.

Брой служители на трудов договор към днешна дата: ......................
Представляващ/и - имена по документа за самоличност :
ЕГН:
Гражданство:
телефон:
Съдимост (включително наличие на висящи дела и други производства ):
 да

 не

e-mail:

2. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

3. ДЕБИТНИ (ПРИХОДНИ) ОБОРОТИ
по банкови сметки на търговеца
Банка

Номер на сметка (IBAN)

Обороти
към 31.12.2012
към актуална дата*

Валута

1.
2.
3.
4.
5.

*Посочва се сумата към края на месеца, предхождащ месеца на подаване на молбата за финансиране. (Например, молбата
за финансиране се подава през м.01.2007 год. Посочват се дебитните обороти към 31.12.2006 год.)
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4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
(към всякакви трети лица, включително Държавата, общините, банки, лизингодатели и т.н.)
Кредитор

Вид на задължението
(кредит, лизинг, поръчителство)

Общ размер на
задължението

Месечна
вноска

Остатъчен
дълг

Срок на
погасяване

1.
2.
3.
4.

5. ПРИТЕЖАВАНИ (СОБСТВЕНИ) НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, МПС И ТЕХНИКА
(За недвижимите имоти - кратко описание, което включва къде се намира, вид на имота, площ и т.н.
Когато е ЕТ, се посочват и данни за собственост и в лично качество.)

6. АДРЕС НА МЕСТОДОМУВАНЕ НА ЛИЗИНГОВАНОТО ИМУЩЕСТВО
(паркинг)
1. ___________________________________________
___________________________________________

2.

(през деня)

(нощем)

7. С ПОДПИСВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Ще представя подадената от мен данъчна декларация за последната отчетна година:

 да  не.

2. Няма да представя данъчна декларация за последната отчетна година на представлявания от мен търговец, тъй като:

2.1. Не е бил регистриран и не съм подавал данъчна декларация , или
2.2. Не съм подавал данъчна декларация .

С подписване на настоящото декларирам, че съм получил необходимата информация по ЗЗЛД, предоставям
доброволно на „Лизингова къща София лизинг” ЕАД посочените в настоящото лични данни, както и че безусловно и
неотменимо се съгласявам да бъдат обработвани личните ми данни. Също така, не възразявам предоставените тук лични
данни да бъдат предоставяни на и обработвани и от официалния вносител на марката на автомобила за Р. България.
Давам съгласие и оторизирам „Лизингова къща София лизинг” ЕАД да извършва необходимите проверки, свързани с
искането за лизинг, които по негова преценка са необходими за потвърждаване на дадените от мен данни. Давам съгласие и
оторизирам посочените банки да предоставят на „Лизингова къща София лизинг” ЕАД всяка информация относно
взаимоотношенията ми с тях. Давам изричното си съгласие на „Лизингова къща София лизинг” ЕАД (лично или чрез
упълномощени лица) да събира информация от НОИ относно точния размер на съдържащия се в информационния масив
на НОИ доход, информация, представляваща производствена или търговска тайна, като начислен осигурителен доход за
наети /наемани/ на работа лица, размер на направени вноски по фондове и др.
Задължавам се да уведомя „Лизингова къща София лизинг” ЕАД писмено в 7 /седем/ дневен срок при промяна на
моите лични данни и другите данни, посочени тук. С настоящото декларирам, че информацията, която съм посочил е вярна
и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по реда на чл. 313 от НК и имуществена
отговорност за причинените вреди, съгласно действащото законодателство.
ДАТА И МЯСТО НА ИЗГОТВЯНЕ:
...................................................................

ЗА ЛИЗИНГОИСКАТЕЛЯ: ........................................................................
.......................................................................................................................................................................
(подпис на представляващия, а когато е чрез пълномощник, се посочва
и ЕГН и рег. № на пълномощното и нотариус )
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