
SEMT

До:

ОТП Лизинг ЕООД, ЕИК 131391369,

гр. София, бул. Тодор Александров №28

Клиентски №

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 №

Заявената справка желая да получа по следния начин:

Офис на ОТП Лизинг ЕООД в (моля оградете желания офис):

София Русе Бургас Стара Загора

Варна Пловдив Плевен Велико Търново

Куриер (за сметка на получателя) до адрес: 

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 моля във връзка с разпределянето на "СЕМТ" разрешителните да ми бъде

издадена нотариално заверена "Справка" за ползваните превозни средства от представляваното от мен

дружество по договора/рите му за лизинг с "ОТП ЛИЗИНГ" ЕООД.

* 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":

за издаване на Справка за превозни средства

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



Желая да ползвам: 

Стандартна услуга (срок до 3 работни дни, такса в размер на 35.00 Лева без ДДС)

Експресна услуга (срок до 1 работен ден, такса в размер на 70.00 Лева без ДДС)

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.

* В случай, че не е избран начин за получаване на заявените документи, същите ще бъдат издадени и 

могат да бъдат получени след изтичане на определения срок за изготвянето им от "Централния офис" 

на дружеството, находящ се на следния адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров” № 28;

* Заявените документи могат да бъдат получени от Заявителя/Лизигополучателя или от изрично 

упълномощено трето лице;

Куриер за сметка на получателя до офис на куриерска фирма Спиди. Моля, посочете офис:

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


