ИСКАНЕ ЗА ЛИЗИНГ ОТ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
1. Данни за лизингополучателя
Трите имена на клиента:
Номер на лична карта:

ЕГН:

Изд. на:

От:

Гражданство:

Постоянен адрес:
Адрес за кореспонденция:
Домашен телефон:

Сметка в търговска банка:

Служебен телефон:

Мобилен телефон:

Факс:

Настоящ работодател/Самоосигуряващо се лице:
Общ трудов и осигурителен
стаж:

Електроен адрес:
Основание:

Стаж при настоящия
работодател:

Длъжност:

Нетно месечно възнаграждение:

Трудов
договор:

договор Граждански

Други месечни доходи:

Семейно положение:

Брой членове
в домакинството:

Неомъжена

Декларирам, че живея в:
наем
ЕГН на съпруга/ съпругата:

Име на съпруг/ съпруга:

2. Лице за контакт (различно от лизингополучателя и членове на семейството)
Трите имена:
ЕГН:
Лична карта:
Телефон:

Адрес:

Месторабота / управител, адрес,
телефон:

3. Кредитна история /вкл. и лизинг/
Кредитна
задлъжнялост
(кредити,
лизинг,
поръчителство)
1.
2.
3.

Кредитор/
Лизингополу
чател

Общ размер
Вид на
Обезпечение Дата на
на
усвояване
задължението
задължение
то

4. Данни за лизинговия обект
Описание и техническа характеристика:

Доставчик:

Размер на
Краен срок за
Погасителните погасяване
вноски

Цена в лева/ евро
(без ДДС):
Телефон на доставчика:

Лице/а за контакт:
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5. Информация за лизинговата схема
Финансов с остатъчна стойност
Първоначална вноска (%)
Срок на погасяване:
Предпочитан застраховател:

Вероятна дата на доставка:

Бъдещ адрес на лизингованата вещ /място на съхранение/:

6. Кой Ви насочи към „ФИНАНС ЛИЗИНГ” ЕАД?
Доставчик…………………………………………………………………….
Лизингов Брокер…………………………………………………………….
Друг източник..........................................................................................

Давам/е съгласие и оторизирам/е „ФИНАНС ЛИЗИНГ” ЕАД да извърши необходимите проверки, свързани с осъществяването на
лизинговата сделка, които по нейна преценка са необходими за анализиране на кредитоспособността и потвърждаване на
предоставените от мен/ нас данни. Съгласен/а/и съм/сме „ФИНАНС ЛИЗИНГ” ЕАД да получава и събира както от свое, така и от мое
име, информация по елекронен или друг път от Националния осигурителен институт относно обстоятелствата, съдържащи се в
информационния масив на НОИ, включително относно точен размер на осигурителен доход, осигурителни вноски, данни за
осигурителя и др., включително информация, представляваща производствена или търговска тайна.
Давам/е съгласие и оторизирам/е „ФИНАНС ЛИЗИНГ” ЕАД да предоставя достъп до същата информация на свои служители,
съответните доставчици или изпълнители при условията на конфиденциалност и само доколкото това е необходимо за осъществяване
на дейността му, изпълнението на договор, или за проверка на пълнотата и верността на изискваната информация.
С подписа/ите си върху този документ упълномощавам/е обслужващите банки и финансови институции да предоставят цялата
поискана кредитна информация, необходима за конкретното финансово - кредитно проучване.
С подписа/ите си потвърждавам/е получаването на изискуемата по чл.19, ал.2 от Закона за защита на личните данни информация за
личните данни, съдържащи се в настоящото Искане (както и приложените към него документи), в т.ч. неговите изменения и
допълнения, давам/е изричното си, безусловно и неотменимо съгласие по смисъла на чл.19, ал.1 от Закона за защита на личните
данни, като потвърждавам/е доброволния му характер и оторизирам/е „ФИНАНС ЛИЗИНГ” ЕАД да обработва, пренася и използва по
своя преценка цялата или част от предоставената информация, в т.ч. посредством трети лица, на територията на Република България
или извън нейните предели, при спазване на поверителния характер на информацията съгласно действащото законодателство.
Задължавам/е се да уведомя/им Дружеството в писмен вид и в най-кратък срок при промяна на моите/нашите лични данни.
С настоящето декларирам/е, че през последните 5 години срещу мен/нас няма образувани наказателни дела и влезли в сила присъди.
С настоящето декларирам/е, че предоставената информация е вярна и точна. Известно ми/ ни е, че за невярно посочена информация
нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата и място на изготвяне:

За лизингополучателя:

______________________

___________________
(подпис)
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