
 
 

ИСКАНЕ ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ 
ЗА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ 

 
 

ДАННИ ЗА ЛИЗИНГОИСКАТЕЛЯ 
 

Наименование на лизингоискателя   

ЕИК  

Седалище и адрес на управление  

Адрес за кореспонденция  

Фирмени телефон, факс и e-mail  

Име/на на представляващ/и фирмата  

Мобилен телефон на представляващ  

Лице за контакт  

Телефон на лицето за контакт  

 
ВИД НА ЛИЗИНГОВИЯ ДОГОВОР 
 

  Финансов лизинг с  отворен край 

 Финансов лизинг  със затворен край 

  Финансов лизинг  със затворен край и капитализация на ДДС 

 
ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА ЛИЗИНГОВИЯ АКТИВ  
 

Наименование   

ЕИК  

Фирмени телефон, мобилен телефон, факс и e-
mail 

 

Лице за контакт  

При повече от един актив, моля продължете списъка в приложение! 
 
 
ДАННИ ЗА ЛИЗИНГОВИЯ ОБЕКТ (при повече от един актив, моля продължете списъка в приложение!) 
 

Актив Валута 

 
Покупна цена 

без ДДС 
 

Собствено участие 
на лизингоискателя 

Финансиране от  
Д Лизинг 

Срок  
на лизинга 

Гратисен 
период 

 

 

 

% Стойност % Стойност 

  

 
 
ПОРЪЧИТЕЛИ ПО СДЕЛКАТА 
 

Име на физическо лице (ФЛ) / 
Наименование на юридическо лице (ЮЛ) 

ЕГН за ФЛ или 
ЕИК на ЮЛ 

Месторабота на ФЛ/ Предмет 
на дейност на ЮЛ 

Свързаност  
с кандидата 

    

    



 
 

 
СТРУКТУРА НА СОБСТВЕНОСТТА НА ЛИЗИНГОИСКАТЕЛЯ  
 

Собственик/ Съдружник/Акционер 
(име, презиме, фамилия) или Наименование на ЮЛ 

Притежаван дял 
(%) 

ЕИК 

   

   

   

   

 
 
ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА 
 

Основен предмет на дейност /над 50% от приходите/.  
 

Търговия   Услуги   Производство   Селско стопанство   
 
Друго /посочете/: ........................................................ 
 

Кратко описание на дейността: 
 

Основни продукти/услуги/стоки % от приходите 

  

  

  

  

  

 

От кога се осъществява дейност?  

Брой служители:  

Прекъсвана ли е дейността?  
 

 НЕ 

 ДА , от .......................... до ....................... 

Къде се осъществява дейността /адрес/? 
 

 Собствени помещения 

 Наети помещения  
 

Пазари на продуктите/услугите 
 

 Само в страната  

 Износ на продукция, % от приходите /за посл.година/:................... 

Търговски марки и патенти 
 

 НЕ 

 ДА  
Предмет ............................................................................................ 
Срок ................................................................................................... 

Сертификати –за стандарт и/или качество на предлаганите продукти/услуги: 

Лицензи и/или Разрешителни за дейността : 
 
 

Друга съществена информация:  

 



 
 

ОСНОВНИ АКТИВИ НА ДРУЖЕСТВОТО (недвижими имоти, транспортни средства, оборудване и др.) 
 

 Вид Собствени/ лизингови/ 
под аренда/ 

Година на 
производство  

Пазарна /застрахователна 
стойност към момента 

    

    

    

    

    

 
 
ОСНОВНИ КЛИЕНТИ  
 

Основни клиенти Вид продукт % от 
общите 
приходи 

Вземания към края 
на последния 
месец 

Имате ли 
сключен 
договор? 

От кога сте 
партньори 

      

      

      

 
 
ОСНОВНИ ДОСТАВЧИЦИ  
 

Основни доставчици Вид  продукт % от 
общите 
разходи 

Задължения към 
края на последния 
месец 

Имате ли 
сключен 
договор? 

От кога сте 
партньори 

      

      

      

 
 
 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 
 

Какви са предимствата на предлаганите от Вас продукти в сравнение с тези на конкурентите Ви? Посочете някои от основните Ви 
конкуренти. 
 
 

 
 
КРЕДИТНА ИСТОРИЯ  
 

Кредитор /банка, 
лизингова 
компания, други/ 

Цел на 
кредита/лизинга 

Размер на 
кредита/лизинга 
 и валута 
 

Размер на 
месечната 
вноска 
и валута 

Остатък 
към 
момента 

Дата на 
отпускане 

Краен 
срок  

Обезпечение 

         

        

        

        

 



 
 
Допълнителна информация 

• При недостиг на редове във формуляра, моля допълнете съответната информация в приложение. 

• Всички документи, които се предоставят в копие следва да са заверени от лизингоискателя с текст “Вярно с 
оригинала!”, подпис на представляващия и печат, където е приложим. 

• Скоростта на вземане на решение зависи от своевременното представяне на изискваните документи. 

• В процеса на разглеждане на искането, Д ЛИЗИНГ ЕАД може да поиска и допълнителна информация, която 
може да окаже влияние върху окончателното решение за предоставяне на финансов лизинг. 

• Д ЛИЗИНГ ЕАД  ще третира всяка информация, предоставена от клиента, строго конфиденциално и само за 
вземане на решение по искането за финансов лизинг. 

• Окончателно положително решение за предоставяне на финансов лизинг се взема от съответните правоимащи 
органи на Д ЛИЗИНГ ЕАД. 
 

 
Информация за лизингоискателя 
Д Лизинг ЕАДе в правото си да се обръща към други банки и институции, както и към посочените в настоящата декларация работодатели за допълнителна информация, която може да 
окаже влияние върху окончателното решение за предоставяне на лизинга.  
Д Лизинг ЕАД гарантира, че всяка информация, предоставена от клиента, ще бъде използвана строго конфиденциално и само за вземане на решение по искането за лизинг. 
Д Лизинг ЕАД може да откаже предоставянето на лизинг, без да се мотивира за това, освен в случаите, в които отказът е базиран на информация за лизингоискателя, получена от 
масивите с бази данни на ЦКР или НОИ или други бази данни, които Д Лизинг ЕАД използва. 
 
Декларирам/е, че:  

• Предоставената от мен/нас информация е вярна изразявам/е готовност при поискване от страна на Д Лизинг ЕАД да я подкрепя/им със съответните документи. 

• Документите, които подавам/е при кандидатстване за финансов лизинг са истински и с вярно съдържание. 

• Давам/е изрично съгласие на Д Лизинг ЕАД за събиране, обработване и предоставяне на трети свързани лица на събраните от мен/нас,мои/ наши служители или изпълнители 
лични данни.  
 

• Уведомен/и съм/сме относно целта и средствата на обработка на събраните от мен/ нас, респ. мои/наши служители или изпълнители, лични данни, относно получателите и/илиза 
категорията получатели, на които могат да бъдат предоставени данните, относно основанието за ползването на данни, относно правата на достъп и на поправка на събраните данни, 
както и относно името и адреса на администратора и на обработващия личните данни. 

• Давам/е своето съгласие на обслужващите ни банки, търговски референти (препоръчители) и финансови институции да предоставят на Д Лизинг ЕАД пълна кредитна информация 
за нуждите на кредитно проучване на фирмата ми (ни). 

• Запознат/а/ти сме, че предоставяната от мен/нас информация е решаваща за одобрение на искането ми/ни за финансиране чрез финансов лизинг и че Д Лизинг ЕАД има право да 
го отхвърли и/или да промени параметрите на сделката. Запознати сме, че при евентуално отхвърляне на настоящето искане, Д Лизинг ЕАД няма задължение да ни информира за 
мотивите си в писмена форма. 

• Представляваната от мен/нас фирма не е в ликвидация, не е в несъстоятелност и не е в процедура на обявяване в несъстоятелност.  

• Нямам/е други кредитни и лизингови задължения освен посочените в настоящето искане и към датата на настоящето искане нямам/е установени публични задължения и връчени 
актове за възлагане на данъчна ревизия.  

• С настоящето искане давам/е изричното си съгласие и пълномощие на Д Лизинг ЕАД, чрез свой представител да извърши необходимите проверки, свързани с лизинговата сделка и 
нашата работа, които по негова преценка са необходими за анализиране на кредитоспособността ни и потвърждаване на декларираните данни. 

• Давам/е съгласието си Д Лизинг ЕАД да изисква от НОИ  и да получава наличните в информационната му система данни за: 
- Доходите ми и извършените осигурителни плащания, както и другите данни, които съставляват лични данни по смизъла на ЗЛД, като овластявам Д Лизинг ЕАД да действа като мой 

пъномощник по смисъла на ЗЛД; 
- Начислен осигурителен доход за наети /наемани/ на работа лица, размер на направени вноски по фондове и други данни, които биха могли да представляват производствена или 

търговска тайна. 

• Потвърждавам/е, че съм/сме запознат/а/и с доброволния характер и условията за събиране и обработване на лични данни и приемам/е тези условия, включително давам/е 
съгласието си за размножаване и поддържане на документите, предоставени във връзка с искането за финансов лизинг. 

• Известно ми/ни е, че за декларирани неверни данни нося/им отговорност по чл. 248а от Наказателния кодекс. 

• След сключване на договор за лизинг се задължавам/е при промяна в някои от декларираните данни, в едноседмичен срок да уведомя/мим писмено Д  Лизинг ЕАД за настъпилата 
промяна на адрес: гр. София 1606, бул. Тотлебен 8. 

• Декларирам, че незабавно ще уведомя Съвета на директорите на Д Лизинг ЕАД, ако с оглед отпускане на искания от мен лизинг или във връзка с предварителното му проучване, 
изготвяне на положително становище или ускоряване на неговото докладване пред компетентните органи, процеса на обезпечаване и усвояване на лизинг ми бъде поискано от 
когото и да било допълнително възнаграждение, което не фигурира в Тарифата за таксите и комисионите, или каквато и да е друга недължима имотна облага. 

• Дава съгласие информацията, свързана с отпускането и обслужването на искания лизинг, както и личните му данни, да бъдат предоставяни на трети лица и да бъдат обработвани от 
тях за нуждите на управление и събиране на вземанията и за други цели; 

• Е съгласен от страна на Д Лизинг ЕАД да бъдат изисквани и получавани лични данни от информационните масиви на други администратори на лични данни; 

• Няма претенции по отношение на Д Лизинг ЕАД за накърняване на правата му по Закона за защита на личните данни. 

 
Потвърждавам, че: 
• съм запознат със съдържанието на искането.  

• всички дължими такси във връзка с отпускането и усвояването на финансов лизинг се внасят в паричния салон на Търговска банка Д АД, срещу което се  издава съответния 
документ. 

Заявявам, че данните, посочени в настоящата декларация са доброволно предоставени на служителите на „Търговска банка Д” АД и Д 
Лизинг ЕАД с оглед кандидатстването за отпускането на финансов лизинг, както и във връзка с управлението и погасяването на искания 
лизинг.  

          

ЛИЗИНГОИСКАТЕЛ ПОДАЛ ИСКАНЕТО: ПРИЕЛ ИСКАНЕТО: 

Име, презиме, фамилия 
 
Подпис и печат 

Име, презиме, фамилия 
 
Подпис 

Дата на подаване:        

Място на подаване: 
 

 


