Образец№8

ИСКАНЕ ЗА ЛИЗИНГ
Наименование и правен
статут на лизингоискателя:

ЕИК

Седалище и адрес на
управление:
Адрес за кореспонденция:
Представлявано от:

ЕГН

Длъжност:
Лице за контакт:
Длъжност:
Телефон:

Факс:

Мобилен телефон:

Е-mail:

Лизингов обект:
Нов

□ Употребяван

□

Година
производство/първа
регистрация:

Пробег/Работни
часове

Покупна цена /без ДДС/:

Вид валута:

Първоначална вноска
(%):

Срок на лизинга
(месеци):

Първоначална вноска
/без ДДС/:

Финансирана
стойност /без ДДС/

Доставчик на лизингования актив:
Име/Фирма
Лице за контакт:
Телефон/Факс:
Начин на плащане на ДДС:
цялостно плащане в началото на периода

Мобилен телефон:
разсрочено, заедно с лизинговите вноски

За удостоверяване на финансовото си състояние ЛИЗИНГОИСКАТЕЛЯТ прилага:
Баланс ............... г.;...................г.; ОПР ............... г.; ....................г.;Данъчна декларация ...............
г.;;
Декларации:
1. Представляваният от мен лизингоискател е / не е в процедура по преобразуване, чрез вливане,
сливане, разделяне;
2. Представляваният от мен лизингоискател има / няма публични задължения към държавата и
общините;
3. Срещу имуществото на лизингоискателя има / няма учредени обезпечения или наложени
обезпечителни мерки по реда на ДОПК и ГПК;
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4. Срещу лизингоискателя има / няма предприети изпълнителни действия по реда на ДОПК,
ГПК, ЗОЗ;
5. Срещу лизингоискателя има / няма образувано производство по несъстоятелност и
ликвидация;
6. Лизингоискателят има / няма получена заповед за възлагане на данъчна ревизия към датата на
попълване на настоящото искане
7. В управлението, управителен или контролен орган на лизингоискателят участват / не
участват други физически или юридически лица ((§ 1, т. 4, б. „в” от ЗКИ);
8. Участник в управителните или контролните органи на лизингоискателя участва / не участва в
управлението, управителен или контролен орган на друго дружество (§ 1, т. 4, б.„г” от ЗКИ);
9. Лизингоискателят е / не е съдружник с физически или юридически лица в други дружества (§
1, т. 4, б. „е” от ЗКИ);
10. Лизингоискателят контролира / не контролира други физически или юридически лица или е
налице контрол върху него от други физически или юридически лица (§ 1, т. 4, б.б. „ж” и „з”
от ЗКИ);
11. Лизингоискателят е / не е търговски представител на друго физическо или юридическо лице
и/или лизингоискателят има / няма търговски представители (§ 1, т. 4, б. „и”от ЗКИ);
Декларирам, че ми е предоставена информацията по чл. 19, ал. 1 от Закона за защита на
личните данни и давам съгласието си лизинговото дружество да изисква и получава данни
от информационните масиви на други администратори на лични данни.
Декларирам, че информацията, която давам във връзка с искането за лизинг, вкл. и в
приложенията към него е вярна и точна. Известна ми е, че за декларирани неверни данни
нося наказателна отговорност съгл. Наказателния кодекс.
Към настоящото искане се прилагат:
1. Оферта за лизинговия обект от доставчика, включваща цени, описание и спецификация на
обекта, начин на плащане и условия на доставка.
2. Копия от документи за самоличност на представляващите фирмата;
3. Информация за клиента
Дата:
……/………/.........……

ЗА ЛИЗИНГОИСКАТЕЛЯ:

