
Prepayment

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 №

* 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":

ЗАЯВЛЕНИЕ
за частично предсрочно погасяване

(три имена)

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

противен случай отбележете "неприложимо":

(изпишете сумата цифром и словом като посочите валута)

Останат непроменени (размерът на месечната Ви лизингова вноска ще бъде намален 

пропорционално на погасяването)

Уважаеми Госпожи и Господа, 

С настоящото заявление заявявам желанието си да погася предсрочно част от Сумата на финансиране по

горецитирания Договор за лизинг в размер на сума с ДДС (ако такъв е дължим):

Желая условията по Договора за лизинг да:

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



Да бъдат променени, както следва:

Дата и място на подписване: Подпис:

Запознат съм, че услугата се таксува съгласно условията на горецитирания Договор за лизинг и актуалната

Тарифа за таксите и комисионните, събирани от "ОТП ЛИЗИНГ” ЕООД.

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


