
Contacts

До:

ОТП Лизинг ЕООД, ЕИК 131391369,

гр. София, бул. Ал. Стамболийски №73

Клиентски №

номер на Договор

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 №

(моля оградете исканата опция)

телефон:

факс:

електронен адрес:

адрес за кореспонденция:

ЗАЯВЛЕНИЕ

(три имена)

Уважаеми Госпожи и Господа,   

С настоящото заявление моля за контакт и кореспонденция във връзка с Договора/ите ми за лизинг да се

използват вместо/ в допълнение на цитираните в Договора/ите за лизинг следните контакти:

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

противен случай отбележете "неприложимо":

* 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 промяна/ добавяне на контакти за кореспонденция по Договор за лизинг

(моля да имате предвид, че могат да се посочат до два електронни адреса)

Заявлението изпратете в оригинал до офис на адрес София, бул. Александър Стамболийски 73, ет.3, ОТП Лизинг ЕООД. При нужда от 

допълнително съдействие и-мейл contact@otpleasing.bg и тел. 0 700 18 181



Желая да ползвам платформата Е-Фактура с цитирания по-горе електронен адрес.

Дата и място на подписване: Подпис:

Заявявам, че ми е предоставена Информация по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския

парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни

и относно свободното движение на такива данни относно обработването на лични данни на физически лица

от ОТП Лизинг ЕООД, със съдържанието на която съм запознат. Информиран съм, че актуалната

информация относно обработването на лични данни на физически лица от ОТП Лизинг ЕООД може да бъде

намерена на интернет страницата му: www.otpleasing.bg, както и във всяко поделение на Дружеството.

Заявлението изпратете в оригинал до офис на адрес София, бул. Александър Стамболийски 73, ет.3, ОТП Лизинг ЕООД. При нужда от 

допълнително съдействие и-мейл contact@otpleasing.bg и тел. 0 700 18 181


