
Искане за лизинг от физическо лице

ЕГН/ЛНЧ

от

aдрес за кореспонденция:

ЕГН/ЛНЧ

подавам настоящото искане за лизинг. 

Информация за лизингоискателя:

Професионално положение и доходи

Задължения по договори за кредит и лизинг

Клиент на  Банка ДСК  АД     Да        Не

Семейно положение Живея (живеем) под наем:

     Женен/Омъжена    Неженен/ Неомъжена        Съвместно съжителство        Не       Да, размер на наема: 

Брой членове на семейството  :

Данни за партньора (попълва се в случай на статус "семеен")

Клиент на  Банка ДСК  АД     Да        Не

Информация за лизинговото имущество

Желани параметри на лизнговата сделката

Прилагам следните документи:

документ за самоличност № издаден на

c постоянен адрес:

Долуподписаният/ата :

Гражданство/а: Дата и място на раждане

Месторабота Адрес на работодателя Заемана длъжност Трудов стаж при работодателя

пълномощник на :

Домашен телефон Мобилен телефон Служебен телефон Електронен адрес

Нетно възнаграждение Други доходи (описание) Размер на други доходи

Вид заетост

    срочен трудов договор     безсрочен трудов договор      договор за управление      свободни професии

Кредитор/Лизингодател Вид на кредита
Одобрен  размер 

(Лева)
Месечна вноска
(Лева с ДДС) Краен срок за погасяване

Месторабота Заемана длъжност Трудов стаж при работодателя Нетно възнаграждение 

Име    Презиме   Фамилия Лична карта № Издадена на: ЕГН

Марка Модел Възраст Цена в лева с ДДС

□ Ново

□  Употребявано

Първоначална вноска % Срок на лизинга (месеци) Застраховател Бъдещ адрес на местодомуване

Доставчик Лице за контакт Телефон e-mail

■ Заверено копие от свидетелството за управление на МПС на лизингополучателя

■ Заверено копие на трудов договор/договор за управление

■ Служебна бележка от работодателя, указваща нетните доходи на лизингополучателя за 6 месеца назад

■ Заверено копие на Данъчна декларация за последната година, в случай че лицето получава допълнителни доходи

Дата и място на издаване Лизингополучател (подпис)

■ Искане за лизинг (по образец)

■ Заверено копие на лична карта на лизингополучателя, както и на съпруг/а 

"ОТП Лизинг ЕООД", София 1303, бул. Ал.Стамболийски 73, тел. 02 937 04 55



(1) Долуподписаният/та (Кандидат - Лизингополучател):

ЕГН:

(2) Долуподписаният/та (Съпруг/а, Съдлъжник):

ЕГН:

(1) Декларатор _______________________

Д е к л а р а ц и я

2. Върху имуществото ми няма наложени обезпечителни мерки (вписани възбрани, наложени запори), включително и такива, наложени
от данъчната администрация и/или от митническите органи. 

3. Не съм гарант за задълженията на трети лица.

4. Предоставям изричното си съгласие "ОТП Лизинг" ЕООД да изисква и получава данни за мен от информационните масиви на НОИ,
ЦКР, НАП 

Фактуриране. (в случай, че не е посочен начин за получаване на фактурите и/или електронен адрес се приема, че фактурите ще се
получават лично от търговските помещения на „ОТП Лизинг“ ЕООД).

име, презиме, фамилия

име, презиме, фамилия

Декларирам че:

1. Нямам непогасени данъчни и/или други публични задължения. Срещу мен няма образувани изпълнителни дела. 

лизингоискателят заема или е заемал през последната 
една година, преди подписването на настоящата 
декларация длъжност от посочените в точка 1-11. 
Моля, посочете длъжността:

  Е свързано лице* с лице посочено в точка 1-11 от 
настоящата декларация. Моля, посочете имената и 
длъжността му: 

…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….

Дата на напускане на длъжността:
………………………………………………………………………………..

Желая да получавам фактурите си лично от търговските помещения на „ОТП Лизинг“ ЕООД след 5-то число на всеки
календарен месец.

Съгласен съм и желая да получавам информация за стойността на всяко едно от задълженията ми по договора за лизинг
чрез електронна фактура на посочения в искането за лизинг електронен адрес.

С настоящото потвърждавам, че съм съгласен предоставяният от мен електронен адрес да бъде предоставен на доставчика
на удостоверителни услуги за целите на изпращането и получаването на електронни фактури.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ПО ЧЛ. 42, АЛ. 2, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП)

В качеството си на лизингоискател/ пълномощник на лизингоискателя/, декларирам

            лизингоискателят не заема и не е заемал длъжност 
съгласно посочените в точка 1-11 от настоящата декларация

         Не е свързано лице* с лице, посочено в точка 1-11 от 
настоящата декларация 

5. член на управителен орган на централна банка;

6. посланик и управляващ дипломатическа мисия;

7. висш офицер от въоръжените сили;

8. член на административен, управителен или надзорен орган на държавно предприятие и търговско дружество с едноличен собственик
– държавата;

9. кмет или заместник-кмет на община, кмет или заместник-кмет на район и председател на общински съвет;

10. член на управителен орган на политическа партия;

……………………………………………………………………...….…

 ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

1. държавен глава, ръководител на правителство, министър, заместник-министър или помощник-министър;

2. член на парламент или на друг законодателен орган;

3. член на конституционен съд, на върховен съд или на друг висш орган на съдебната власт, чиито решения не подлежат на
последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;

4. член на сметна палата;

11. ръководител или заместник-ръководител на международна организация, член на управителен или надзорен орган в международна
организация или лице, изпълняващо еквивалентна функция в такава организация.

В случай на промяна се задължавам да предоставя своевременно горепосочената информация. Известна ми е наказателната
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

_____________________
*свързани лица са: 1. съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; 2. децата и
техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; 3. родителите и техните
съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; 4. братя и сестри и техните съпрузи
или лицата, с които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; 5. всяко физическо лице, за което се знае, че е
действителен собственик съвместно с лице по т. 1-11 на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други
близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с такова лице; 6. всяко физическо лице, което е едноличен
собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било
създадено в полза на лице по т. 1-11. 

Дата и място на деклариране:

(2) Декларатор _______________________

"ОТП Лизинг ЕООД", София 1303, бул. Ал.Стамболийски 73, тел. 02 937 04 55



Изх. № /                  г.

, вписано в Търговския регистър под партиден №

том , стр. ,  ф.д. № ,         от  год., ЕИН

със седалище и адрес на управление гр. , ул.

телефон ,управител , ЕГН

Издава настоящата служебна бележка на 

ЕГН: , лична карта № , издадена то МВР

на , в уверение на това, че същият(та) работи от год., на длъжност

, и не е в период на предизвестие за прекратяване на трудовия договор. 

През последните 6 месеца трудовото възнаграждение е възлизало на:

Месеци

Директор :…………………

  /………………………./

(ИМЕ, подпис и печат)

С л у ж е б н а  б е л е ж к а

Бруто 
възнаграждение

Осигуровки Удържан Данък други
Нетно 

възнаграждение

(ИМЕ, подпис и печат)

Настоящата служебна бележка се издава, за да послужи пред ОТП Лизинг ЕООД гр.София, във 

връзка с доказване възнаграждението на служителя.

Гл. Счетоводител:………………….

/………………………./
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