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                                               ИСКАНЕ ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 
 

        

От  : ..........................................................................                                  ЕГН: ......................................... 
/трите имена на лизингоискателя по документ за самоличност/ 

 
ЛК №: .............................изд. на ......................  от ......................  Гражданство   Българско    Чуждо ...................... 

Постоянен адрес (по ЛК):     

Настоящ адрес:                                                                                                        

Телефони за връзка :   
                                                     ………………             ………………..         ………………..         ………………..        
                                                   /домашен/                    /мобилен/              /служебен/                  E – mail  

 

Моля да ми бъде разрешен лизинг при следните условия  
 

 

Лизингов обект: .............................. ................ . нов   употребяван   Покупна цена ..........................................             
                                                                                                                                                           BGN           EUR               

Срок на лизинга :     12 мес. ;   24 мес ;  36 мес;  48 мес ;  60 мес., друг .............. 

 

Авансова вноска :     15 %  ;   20 % ;  30 %  ;  40 % ;  50 %   ; Друга  ....................... 

 

Застраховател :   ...........................................  брой вноски    1 ;  2 ;  4  

 
Доставчик :     ..........................................; Лице за контакт ........................................    тел:....................................         

 

Данни за лизингоискателя  
 

 
.............................................................................        .................................                               .................................    
Месторабота (име на фирмата-работодател):                  ( ЕИК)                                           ( длъжност)  
 

Позиция:   ръководен пероснал  служител  свободна професия  пенсионер ; бр.месеци на наст. длъжност ................. 
 
Телефони за връзка с работодателя : ....................................... ; мобилен ............................... 
 

Трудови правоотношения:    безсрочен  срочен дог. до ............  граждански договор  дог. за управление свободна практика  

Лице за контакт, в случай, че Д Лизинг  не може да се свърже с Вас (различно от съпруг/а с адрес и тел. различни от Вашите): 
 
Трите имена:   ..................................................................................... Адрес : ..................................................................... 
 
Тел. за  връзка ( стационарен и мобилен ) : ......................................................................................... 

 

Данни за съдлъжника(попълва се при наличие на такъв) 
 

 
.............................................................................        .................................                               .................................    
Месторабота (име на фирмата-работодател):                  ( ЕИК)                                           ( длъжност)  
 

Позиция:   ръководен пероснал  служител  свободна професия  пенсионер ; бр.месеци на наст. длъжност ................. 
 
Телефони за връзка с работодателя : ....................................... ; мобилен ............................... 
 

Трудови правоотношения:    безсрочен  срочен дог. до ............  граждански договор  дог. за управление свободна практика  

 
    Нетен доход на лизингоискателя                                       Нетен доход на лизингоискателя 
 

 

 1. От  трудов договор :   ............................                                       1. От  трудов договор : ............................  
1. От наеми:                  ............................                                        2. От наеми:                  ............................ 
2. От друго:                    ............................                                       3 От друго:                    ............................... 
3. Общо :                       ............................                                        4 Общо :      
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Семейно и имуществено състояние на лизингоискателя 

 

 

Семейно положение :  семеен     несемеен    несемеен , но живее с партньор   разведен   вдовец  

 
....................................................................               .....................................                ................................... 
Трите имена на съпруг/а:                                         ЕГН                                               тел/моб      
 

Имуществено състояние:  Живея в собствено жилище  ;   Живея под наем , размер на месец ..................... 

 Живея при родители  Притежавам повече от 1 недвижим имот  
 

Притежавано движимо имущество:   лек автомобил до 7 години                 лек автомобил над 7 години  
 

 

Кредитна задлъжнялост на лизингоискателя 
Декларирам следните налични свои финансови задължения към търговски банки и друг финансови институции (кредити, 
поръчителства, записи на заповед и др.) както и задължения към физически и юридически лица, вкл. покупка на лизинг, покупка на 
изплащане и др. )  
 

Банка  
Финасираща 
Институция  

Вид кредит  
(ипотечен, 
потребителски, 
кредитна карта, 
стоков)  

Първоначално  
изтеглен размер и 

валута  

Остатък към 
днешна дата  

Срок в години 
( кога е теглен 

и кога 
падежира) 

Обезпечение Размер на 
месечна 
вноска 

Статут : 
( редовен , 
просрочен, 

необслужван)   
 

        

        

        

        

        

        

        
 

С настоящото декларирам,че към днешна дата …….............….. информацията посочена в това Искане за лизинг е вярна и точна. 
Давам съгласие Д Лизинг ЕАД да изискват от НОИ и да получават наличните в информационната система данни за моите доходи. и извършени 
осигурителни плащания, както и други данни, които съставляват лични данни по смисъла на Закона за защите на личните данни, като овластявам Д 
Лизинг ЕАД да действат като мой пълномощник по смисъла на ЗЗЛД. 
С подписване на настоящото Искане за лизинг, се съгласявам лизинговото дружество да предоставя информация на трети лица относно настоящия 
лизинг. 
Декларирам, че съм получил от Д Лизинг ЕАД необходимата съгласно чл. 19 от Закон за защита на личните данни информация и предоставям 
своите и на  другите лица в искането лични данни доброволни и за целите на проучването им с оглед одобряването на сключване на договор за 
лизинг и свързаните с него договори 
С подписване на настоящето искане за лизинг декларирам, че съм получил от Д Лизинг ЕАД цялата необходима информация - стандартен 
формуляр по приложение №2 от Закона за потребителския кредит и приложение - индикативно предложение (съдържащо погасителен план, 
изчисление на годишния процент на разходите и посочване на допълнителните разходи по лизинга). Уведомен съм, че имам право да изискам 
проект на договора за лизинг  
Декларирам, че ми е известна наказателната отговорност по чл. 316 от Наказателния кодекс за невярно предоставена информация на договора за 
лизинг.  

 
Декларатор :     Лизингоискател: ………………………………        Съдлъжник: …………………………………….  
                                                     /подпис /                                                            /подпис/ 
 

Дата : ............................... 
 

Документи за кандидитстване : 
 Искане за лизинг – подписано (по образец); 

 Лична карта; 

 Копие от шофьорска книжка; 

 Удостоверение за доходи (служебна бележка от работодателя  , копие от трудов договор )  

 договор за наем на отдаден недвижим имот, годишна данъчна декларация с вх.№ от НАП  (в случай,че са 
приложими)  

 Оферта – спецификация от вносителя / доставчика на МПС. При употребявани МПС в офертата да е 
включен изминат пробег и да се приложи копие на талон 

 Удостоверение от данъчната служба за отсъствие на данъчни задължения (по чл. 87, ал.6 от ДОПК); 

 Справка за образувани изпълнителни дела от ЧСИ 

                 ( При наличието на съдлъжник , гореописаните документи и за съдлъжника – без шофьорска книжка , 
необходимо е данните да са въведени в полето съдлъжник и да се е подписал на предвиденото място )  


