Образец№7
ИСКАНЕ ЗА ЛИЗИНГ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
- ЛИЗИНГОИСКАТЕЛ
/трите имена на лизингоискателя по документ за самоличност/

от
лк №

изд.на

от:

ЕГН

Гражданство:

българско

чуждо:

Адрес по л.к.
град (населено място)

п.к.

/ж.к., ул.№, бл., вх., ет., ап./

град (населено място)

п.к.

/ж.к., ул.№, бл., вх., ет., ап./

Настоящ адрес:
Телефони за връзка

+ 3 5 9

+ 3 5 9

+ 3 5 9

домашен

мобилен

E-mail

служебен

E-mail
I. С настоящото искане ЛИЗИНГОИСКАТЕЛЯТ желае да сключи договор за
за ползване на следното МПС при условията на финансов лизинг:

Марка и модел на автомобила
Лизингов обект:

нов
употребяван

Година на
производство:

Покупна цена с ДДС:

Година на първа
регистрация:
BGN

,

Пробег:

км.

EUR

словом

Начин на плащане на ДДС:

цялостно плащане в началото на периода

разсрочено, заедно с лизинговите вноски

Срок на лизинга:

12 мес.

24 мес.

36 мес.

48 мес.

60 мес.

Авансова вноска:

20%

25%

30%

35%

40%

Авансова вноска с ДДС:

,

BGN

EUR

Финансирана сума с ДДС:

,

BGN

EUR

без начисляване на ДДС
друг срок - посочете:

45 %

50%

55 %

друг размер:

словом
словом

Доставчик: (Име/Фирма)
Лице за контакт:
Телефони за връзка:

+ 3 5 9

+ 3 5 9

+ 3 5 9

II. ДАННИ ЗА ЛИЗИНГОИСКАТЕЛЯ
Декларирам, че съм:
работещ по трудово правоотношение

получаващ доходи от извънтрудови правоотношения

пенсионер
БУЛСТАТ

Месторабота/Име на фирмата-работодател:
Адрес за кореспонденция:
град (населено място)

п.к.

/ж.к., ул.№, бл., вх., ет., ап./

Длъжност:

Категория персонал:

Телефони за връзка:

+ 3 5 9

,

Начин на получаване на раб.заплата:
Трудов договор:

в брой

ръководен персонал

+ 3 5 9

,

по сметка в Банка

срочен до

помощен персонал

+ 3 5 9

други

безсрочен трудов договор

Общ трудов стаж (в години):

служител

друг - посочете:

свободна професия

Трудов стаж на настоящата месторабота:

III. ГРАЖДАНСКО И ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ
Декларирам следните данни и обстоятелства за гражданското и имуществено ми състояние към датата на подаване на настоящото искане за лизинг:
1. Гражданско състояние:

Женен/Омъжена

Неженен/Неомъжена

Разведен/а

Съжителство без брак

Вдовец/Вдовица

ЕГН

2. Съпруг/а:
име, презиме, фамилия
лк №

изд.на

от:

Гражданство:

българско

чуждо:

Адрес по л.к.
град (населено място)
Телефони за връзка

п.к.

/ж.к., ул.№, бл., вх., ет., ап./

+ 3 5 9

+ 3 5 9
домашен

+ 3 5 9
мобилен

E-mail

служебен

E-mail
БУЛСТАТ

Месторабота/Име на фирмата-работодател:
Адрес за кореспонденция:
град (населено място)

п.к.

/ж.к., ул.№, бл., вх., ет., ап./

Длъжност:
Телефони за връзка:
3. Деца под 18 години:

Категория персонал:
+ 3 5 9

,

+ 3 5 9

ръководен персонал
,

служител

+ 3 5 9

помощен персонал

мес.
%

ЕГН

име, презиме, фамилия

ЕГН

име, презиме, фамилия
a. Нетен месечен доход на лизингоискателя

4. Доходи от:

трудови правоотношения - трудов договор
пенсия
наем
граждански договори, свободни професии и
селскостопанска дейност
едноличен търговец
стопанска дейност (АД, ЕАД, ООД, ЕООД, СД)
други доходи

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

5. Месечни семейни разходи за:
a.
б.
в.
г.

Общо а.:

кредити, лизинги и други заеми
телефони /стационарни, мобилни/
наеми
комунално-битови услуги
/ел. енергия, вода, отопление/

размер

б. Нетен месечен доход на съпруг/съпругата

начин на получаване

Общо б.:

0,00
д.
е.
ж.
з.

размер

начин на получаване

0,00

транспортни разходи
храна
образование, медицински разходи и др.
други месечни плащания

0,00
Общо разходи

6. Имуществено състояние:
живея под наем

живея при родители и не притежавам недвижими имоти

живея в собствено жилище и не притежавам друг(и) недвижими имот(и)

живея при родители и притежавам друг(и) недвижими имот(и)
живея в собствено жилище и притежавам друг(и) недвижими имот(и)

Притежавам следните недвижими имоти:
Адрес:
Площ /кв.м./
Адрес:
Площ /кв.м./
Притежавам следната движима собственост:
Лек автомобил марка, модел, година на производство:
Лек автомобил марка, модел, година на производство:
Друго:
IV. ПОЛЗВАНИ ЛИЗИНГИ/БАНКОВИ КРЕДИТИ/ГАРАНЦИИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Декларирам следните данни и обстоятелства за ползвани лизинги/банкови кредити/гаранции и други задължения към датата на подаване на настоящото
искане за лизинг:
1. Към датата на подаване на искането за лизинг аз/съпругата ми ползваме следните лизинги/банкови кредити или гаранции/друг вид кредит:
Л - лизинг, ИК - ипотечен кредит, ПК - потребителски кредит, КК - кредитна карта, ОД - овърдрафт, Д - друго задължение
Вид

Кредитна/финансова

Договорен

Срок

Падеж

Месечна погасителна

Остатъчен размер

3. Към датата на подаване на искането за лизинг съм ползвал и издължил следните лизинги/банкови кредити или гаранции/друг вид кредит:
Л - лизинг, ИК - ипотечен кредит, ПК - потребителски кредит, КК - кредитна карта, ОД - овърдрафт, Д - друго задължение
Вид
Кредитна/финансова
Договорен
Срок
Падеж
Месечна погасителна
Остатъчен размер
V. СВЪРЗАНОСТ
1. Свързаност по &1, т.4, б.б. “а” от допълнителните разпоредби на ЗКИ
Свързаност между съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и роднини по сватовство до трета степен, вкл. Попълва се само, ако е
известно, че съпруг или посочените роднини имат задължение към "Рекредит" ООД
№
Име
ЕГН
Адрес
Родство с декларатора
1
2
3
2. Свързаност по &1, т.4, б.б. "б", “в” и “е” от допълнителните разпоредби на ЗКИ
Деклараторът участва или е съдружник със следните физически или юридически лица в следните дружества:
Съдружник с
В коя фирма е
Булстат
Седалище

Дялово/акционерно

Дялово/акционерно

3. Свързаност по &1, т.4, б.б. “г” и “д” от допълнителните разпоредби на ЗКИ
Деклараторът участва в управлението, управителен или контролен орган на друго дружество, вкл. и когато представлява юридическо лице:
В управлението на кое дружество участва
Булстат
Седалище
Като какъв участва

4. Свързаност по &1, т.4, б.б. “ж”, “з” и “и”, във връзка с &1, т. 7 от допълнителните разпоредби на ЗКИ
1. Физически или юридически лица, които са контролирани от декларатора самостоятелно или заедно с трети лица:
Име/фирма на
С кое дружество/лице
ЕГН/Булстат
Седалище
ЕГН/Булстат

Седалище

VI. ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Декларирам следните публични задължения и предприети изпълнителни действия по ДОПК, ГПК и ЗОЗ към датата на подаване на настоящото искане за
лизинг:
1.
Деклараторът има следните установени публични задължения към държавата и общините:
Вид на задължението
Размер
Дата на установяване
С какъв документ са установени
Фаза на реализация
- данъци
- мита
- задължителни
- такси
- други задължения
2. Срещу имуществото на декларатора има учредени или наложени обезпечителни мерки по реда на ДОПК
даи ГПК: не
3.
Срещу декларатора има предприети изпълнителни действия по реда на ДОПК, ГПК,даЗОЗ:
не
В случай, че срещу лизингоискателя или неговото имущество има учредени/наложени обезпечителни мерки или предприети изпълнителни действия по реда на
ДОПК/ГПК/ЗОЗ следва да бъде попълнено Приложение № 1 към настоящото искане

ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, ИЗИСКУЕМО ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
С подписването на тази декларация заявявам, че съм уведомен/а от "Рекредит"ООД че:
1. Предоставените с тази декларация лични данни, както и тези предоставени допълнително, ще бъдат използвани и обработвани единствено за нуждите на
2. С подписването на тази декларация декларирам, че съм предоставил/а информацията за себе си, представляваща лични данни, доброволно, като необходимо
3. С настоящото декларирам, че към датата на подаване на настоящото искане за лизинг, информацията посочена в него е вярна и точна.
4. Давам съгласие лизинговото дружество да проучи моето финансово състояние, с цел потвърждаване на информацията, която съм предоставил чрез настоящото
5. Декларирам, че ми е известна наказателната отговорност по чл. 254 от Наказателния кодекс за невярно предоставена информация на Лизинговото дружество.
6. С подписване на настоящото искане за лизинг, се съгласявам лизинговото дружество да обработва и предоставя информация на трети лица относно настоящия лизинг.
Декларатор / Лизингоискател: …………………………………….
/Подпис/

Съпруг/а

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

..............................................................
/дата/

