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Наименование и правен статут 

   

ЕИК 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТА 
Структура на собствеността 

 

ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА 

Основен предмет на дейност (търговия, услуги, производство) кратко описание: 

 

От кога съществува фирмата  Има ли прекъсвания на дейността? Не □   Да □   от ............ до ............ 

Брой служители Управленски ........... бр. Административен ............. бр. 

Производствен ................. бр. Обслужващ ............. бр. Други ................. бр. 

 

Управленска структура 

Име Длъжност Образование Професионален опит 

    

    

    

 

Основни продукти/услуги % от оборота 

 
 

  

  

 

Основни клиенти Вид продукция 
Годишен 

оборот (%) 

Сключен 

договор / докога 

От кога сте 

партньори 

     

     

     

     

 

Основни доставчици Вид продукция 
Годишен 

оборот (%) 

Сключен 

договор / докога 

От кога сте 

партньори 

     

     

     

СОБСТВЕНИЦИ / СЪДРУЖНИЦИ / АКЦИОНЕРИ ЕГН/ЕИК ДЯЛ /%/ 
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Основни конкуренти 

 

 

Месторазположение на фирмата (производствени и търговски помещения/) 

Адрес Собствени Наети Телефон 

    

    

 

 

Основни активи на фирмата (недвижими имоти, транспортни средства, оборудване и др.) 

Вид Година на 

производство 

Пазарна/ 

застрахователна 

стойност към момента 

   

   

   

   

 

Кредитна история – погасени и текущи кредити/лизинги  

Банка, лизингова 

компания, други 

кредитори 

Предназначение 

на 

кредита/лизинга 

Дата на 

получаване 
Падеж 

Договорен 

размер 

Размер  на 

месечната 

вноска 

Остатък към 

датата на 

подаване на 

искането 

       

       

       

 

Лично имущество на собствениците на фирмата – лизингоискател (недвижими имоти, транспортни 

средства,  

оборудване и т.н.): 

Вид 
Година на 

производство 

Цена на 

придобиване 

Пазарна/застрахов

а-телна стойност 

    

    

    

 

 

Давамe съгласие и оторизираме лизинговата компания да извърши необходимите проверки, 

свързани с осъществяването на лизинговата сделка и нашата работа, които по нейна 

преценка са необходими за анализиране на кредитоспособността ни и потвърждаване на 

предоставените от нас данни.  Даваме съгласие и оторизираме Потвърждаваме, че сме 

запознати с доброволния характер и условията за събиране и обработване на лични данни и че 

приемаме тези условия, включително че даваме съгласието си за размножаване и поддържане 

на документите, предоставени във връзка с искането за лизинг. 
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Декларирам, че цялата информация посочена от мен във формуляра е вярна и точна.  

 

Дата:                                                                                          ЗА ЛИЗИНГОИСКАТЕЛЯ:               

……/………/.........……                                                      

...................................... 

 

          /подпис и 

печат/    

 

 


