ИСКАНЕ ЗА ЛИЗИНГ ОТ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
1. Данни за лизингополучателя
Пълно търговско наименование (фирма):

БУЛСТАТ/ЕИК :

Дата на учредяване:

Фирмено дело, парт.№:

Съд:

Седалище и адрес на управление:

Адрес за кореспонденция:

Лице/а за контакт:

Електронен адрес:

Телефон:

Следващи съдебни решения:

Факс:

Очаквани съществени промени в дейността или собствеността на дружеството:

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

Месторабота / управител, адрес,
телефон:

Адрес:

3. Данни за лизинговия обект
Описание и техническа характеристика:
Доставчик:

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

Лице/а за контакт:

4. 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/:

5. Собственици/ Съдружници/ Капитал
Регистриран капитал
Внесен капитал
Име
1.
2.
3.
Общо

Невнесен капитал

Причини за невнесен капитал
ЕГН/ БУЛСТАТТ/ЕИК

Дял в %
%
%
%
100 %

6. Управление и персонал (Членове на управителните и контролните органи, прокуристи, висш ръководен състав и
служители с ръководни функции за дружеството)
Стаж в
ЕГН или дата на
Дял от
Професионален
Име
Длъжност
дружествот
раждане
капитала (%)
опит
о
1.
2.
3.
Брой постоянно заети лица в дружеството:
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7. Оперативна дейност
Кратко описание на дейността на дружеството и
досегашно развитие:

Основни пазари:

Пазарен дял:

Вид дейност, описание на производствения процес, търговията, дистрибуторството:

Дял в продажбите:

1.
2.
3.
Основни продукти,
стоки и услуги

Доставчици

Продажби текуща година

Продажби минала година

%

Артикул

Дял в доставките
(%)

Наличие на договори и срокове

Артикул

Дял в продажбите
(%)

Наличие на договори и срокове

%

1.
2.
3.
Клиенти
1.
2.
3.
8. Кредитна история /вкл. и лизинг/
Кредитор, лизингодател

Валута

Обща сума
на кредита

Неиздължена част

Обезпечение

Дата на
усвояване

Краен срок за
погасяване

1.
2.
3.
4.
9. Обслужващи банки
Банка

10.

Банков код

Номер на сметка

Валута

Свързани лица - по смисъла на & 1 от ДР на Търговския закон
Име на дружеството
% на участие
Дейност

Кредитен оборот
към края на
предходната
година

Кредитен оборот
към текущ
период

Собствен капитал

1.
2.
3.
4.
11. Кой Ви насочи към „ФИНАНС ЛИЗИНГ” ЕАД?
Доставчик ………………………………………………………………………..
Лизингов Брокер………………………………………………………………
Друг източник........................................................................
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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, съответно от името на представляваното от мен дружество,
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, като давам/е изричното си, безусловно и неотменимо съгласие по смисъла на чл.19,
ал.1 от Закона за защита на личните данни и потвърждавам/е доброволния му характер, 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, в качеството си на представляващ/и дружеството, декларирам/е, че през последните 5 години не съм/сме
осъждани и срещу мен/нас и дружеството няма влезли в сила присъди, включително но не само против финансовата,
данъчната или осигурителната система, собствеността и/или стопанството и образувани наказателни дела.
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 / печат)
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