
Reg_Plates

До:

ОТП Лизинг ЕООД, ЕИК 131391369,

гр. София, бул. Ал. Стамболийски №73

Във връзка с Договор за лизинг №

От:

ЕГН/ ЛНЧ/ дата на раждане:

документ за самоличност: №

   (лична карта, паспорт, друго)

издаден на: От:

(дата) (издаващ орган)

с постоянен адрес

телефон за контакт:

Неприложимо

в качеството ми на представител на:

(наименование на юридическото лице)

ЕИК:

седалище и адрес на управление:

Неприложимо

упълномощен чрез пълномощно регистрационен № от дата:

по описа на нотариус:

район на действие: вписан в регистъра на Нотариалната камара под №

Марка и модел:

Регистрационен номер:

Шаси:

Декларирам, че:

ЗАЯВЛЕНИЕ

(три имена)

* в случай, че подавате заявлението от името на юридическо лице, моля попълнете данните по-долу, в 

противен случай отбележете "неприложимо":

Уважаеми Госпожи и Господа, 

С настоящото заявление Ви уведомявам за извършена кражба/ загуба на регистрационна/ни табела/и на

следното ППС:

* в случай, че подавате заявлението в качеството си на пълномощник, моля попълнете данните по-

долу и приложете копие на пълномощното, в противен случай отбележете "неприложимо":

1) Регистрационната/ните табела/и не са демонтирани от органите на "Пътна полиция" (КАТ)

2) За извършената кражба/ загуба са информирани органите на КАТ (Пътна полиция) със заявление с вх.№

3) Застрахователят на вещта е уведомен за кражбата

за подмяна на Регистрационни табели на ППС

Заявление може да изпратите на e-mail: contact@otpleasing.bg (максималният размер на прикачени файлове, които можете да включите в имейл 

съобщението си е 2 MB). При нужда от допълнително съдействие тел. 0 700 18 181



Дата и място на подписване: Подпис:

* Таксата се заплаща след извършване на услугата по банкова сметка на ОТП Лизинг и по фактурата,

която ще Ви издадем и ще получите в платформата eFaktura.

Запознат съм, че заявената услуга се таксува съгласно "Тарифа за таксите и комисионните, събирани от

"ОТП ЛИЗИНГ” ЕООД".

Моля "ОТП Лизинг" ЕООД в качеството му на собственик на гореописаната движима вещ да предприеме за

моя сметка нужните действия по подновяване на регистрацията й.

Заявление може да изпратите на e-mail: contact@otpleasing.bg (максималният размер на прикачени файлове, които можете да включите в имейл 

съобщението си е 2 MB). При нужда от допълнително съдействие тел. 0 700 18 181


