
ЕГН/ЛНЧ

издаден на от

ЕИК:

Възраст
□
□

документ за самоличност №

c постоянен адрес: в качеството си на

Искане за лизинг от юридическо лице

Долуподписаният/ата :

Гражданство/а: Дата и място на раждане

законен представител/ пълномощник на

(наричано за краткост "Дружеството") , подавам от името на Дружеството настоящото искане за лизинг.

Седалище и адрес на управление Управител

Адрес за кореспонденция Лице за контакт

Отрасъл Брой персонал Адрес на производствените мощности

Моля, опишете накратко дейността на дружеството

Телефон Факс Електронен адрес Мобилен телефон

Условия на доставка

Доставчик Телефон, факс / Phone, e-mail Лице за контакт

Информация за лизинговото имущество
Марка / Модел Цена в EUR без ДДС

Ново

Използвано с Іва регистрация от_____ год.

      Финансов

  С ДДС платимо в началото

  С ДДС платимо във вноските
     Оперативен

Условия за лизинг
Форма Първоначална вноска Срок на лизинга

Собственост
Съдружник ЕГН или БУЛСТАТ Дял (в %)

Управление
Име ЕГН Длъжност Стаж

Свързани лица (Участие на дружеството и/или на собствениците в други компании с над 5%)
Име Булстат Дейност Стаж

Продукти и услуги
Продукт/Услуга Продажби Дял в продажбите (в%)



Клиент на  Банка ДСК  АД Да Не

1. Да     Не   
2. Да     Не   
3. Да     Не   
4 Да     Не   
5 Да     Не   

Доставчици
Наименование Продукт Срок на отложено плащане Дял в доставките (в%)

Клиенти
Наименование Продукт Срок на отложено плащане Дял в продажбите (в%)

Основни конкуренти
Наименование Продукт Дял на пазара (в%)

Задължения по банкови и фирмени заеми, лизинг и др.

Кредитор
Обща сума 
(Лева)

Дължима част 
(Лева) Дата на усвояване Падеж

Размер на вноска 
(Лева с ДДС)

Бъдещи цели, перспективи и очаквани промени
Моля, опишете очаквани големи сделки, придобиване на 
активи, дългосрочни проекти на Вашата фирма.

Декларации
Представляваното от мен дружество няма непогасени данъчни и/или други публични задължения. В случай че има такива, моля уточнете 
вид и размер:

Върху имуществото на представляваното от мен дружество няма наложени обезпечителни мерки (вписани възбрани, наложени запори), 
включително и такива, наложени от данъчната администрация и/или от митническите органи. В случай че има, моля уточнете:

Представляваното от мен дружество е/не е гарант за задълженията на трети лица.

Давам съгласие и оторизирам ОТП Лизинг ЕООД да извърши необходимите проверки, свързани с осъществяването на лизинговата
сделка и нашата работа, които по преценка на ОТП Лизинг ЕООД са необходими за анализиране на кредитоспособността ни и
потвърждаване на предоставените от нас данни. Давам съгласие и оторизирам Банка ДСК АД да предоставя на лизинговата компания
всяка информация относно дейността на фирмата и взаимоотношенията ни с Банката. Предоставям изричното си съгласие "ОТП Лизинг"
ЕООД да изисква и получава данни от информационните масиви на НОИ, ЦКР, НАП за представляваното от мен юридическо лице и за
мен в качеството ми на физическо лице.

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).

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

Срещу представляваното от мен дружество  не е образувано производство по несъстоятелност и ликвидация. В случай че е, моля 
уточнете:

Представляваното от мен дружество не е вписано със срок, не е в процедура по ликвидация или преобразуване, чрез вливане, сливане, 
разделяне. В случай че е, моля уточнете:

Срещу представляваното от мен дружество няма образувани изпълнителни дела. В случай че има, моля уточнете:

Електронна поща
Социални медии (viber, facebook, tweeter др.)

*Ако желаете да Ви бъдат изпращани предложения и информация за продукти и услуги, е необходимо да изберете поне един от начините по-горе, по който да ги 
получавате.Оградете даден канал, за да го посочите като предпочитан за връзка с Вас
При липса на съгласие няма да бъдат изпращани индивидуални предложения за продукти и услуги, освен ако проявите конкретно желание.

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.

От името на Дружеството давам съгласие за осъществяване на повиквания, съобщения или електронна поща за целите на директния 
маркетинг на продукти и услуги на трети лица, предлагани от ОТП Лизинг, чрез използването на следните канали за комуникация*:

Изпращане на писма по пощата
Телефонни обаждания
Изпращане на SMS съобщения



На основание  чл. 42  от Закона за мерките срещу изпирането на пари декларирам, че:                                                                                                      

   законните представители/ пълномощниците на Дружеството

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

…………………………………………………………………..

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

2. член на парламент или на друг законодателен орган;

       действителните собственици на Дружеството:

        Не заемат или не са заемали длъжност съгласно 
посочените в точка 1-11 от настоящата декларация

     Не са свързани лица* с лице посочено в точка 1-11 от 
настоящата декларация 

Заемат или са заемали през последната една година, 
преди подписването на декларацията длъжност от 
посочените в точка 1-11. Моля, посочете имената на 
лицето и длъжността:

Са свързани лица* с лице посочено в точка 1-
11 от настоящата декларация. Моля, посочете 
имената на лицето и длъжността:

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

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;

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. 

С настоящото декларираме, че информацията, която даваме във връзка с искането за лизинг, включително и приложенията към 
него, е вярна и точна. Известно ни е, че за невярно декларирани данни носим отговорност по действащото в страната 
законодателство.

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;

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;

Оферта от доставчика.

Копие от личните карти на действителните собственици
Копие от финансовите резултати за последните 2 години и резултати към текущия период от настоящата година.
Копие от данъчната декларация за предходната година.
Разбивка на вземания от клиенти и задължения към доставчици (само за компании с оборот над 3 000х лв.)
Разбивка на вземания / задължения към свързани предприятия (само за компании с оборот над 3 000х лв.)
Кратка презентация на дейността на дружеството.

Дата: Декларатор:

Приложения

Копие от  личните карти на законните представители.


