
 
ИСКАНЕ ЗА ЛИЗИНГ ОТ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ 

 ЛИЗИНГОИСКАТЕЛ  СЪЛИЗИНГОИСКАТЕЛ 

 

Наименование.................................................................................. …………….. ЕИК...........................................  Е-mail за кореспонденция: ................................................. 
 

Адрес за кореспонденция: п.код..................... гр..................................ул./жк/№.............................................................……………………бл…......вх..........ет...........ап........ 

 
Основна дейност:……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….. 

 

Лице за контакт (служител на кандидатстващото юридическо лице):………………………….…………………………………………....................................................... 
 

Служебен телефон...................................................  Мобилен телефон............................................................  И-мейл………………………………….…………………….. 

Представляващ (по актуално състояние): 

 
Име....................................................... Презиме........................................................ Фамилия...................................................... ЕГН/ЛНЧ......................................................... 

Условия на лизинговата сделка: 

Доставна цена:                                            лв с ДДС Лизингов договор с: Авансов ДДС   Финансиран ДДС   Опция за придобиване    

Първоначална вноска:                                          % Стойност на опцията за придобиване:                               лв с ДДС ГО:  със Зелена карта  
 

КАСКО на: …….бр. вноски Срок:                                                               месеца Застрахователна компания:  

Данни за автомобила: 

Доставчик: Марка: Модел:  Лек       Товарен    

 Нов   Употребяван   Дата на първа регистр.: Пробег:                               км. Дата на доставка: 

Декларация за кредитни и лизингови задължения 

Задълженията ни  (кредитополучател /поръчителства) към други банки / кредитори  са:   
   Институция                          Продукт                                 Усвоена сума             Остатък             Месечна вноска              Срок до:            Роля (К/П)  

  

1. ………………………………………..…………………………………..….......................................................................................................................... 
 

2. …………………………………………………………………………..………..………………………………………...................................................... 

 Нямаме други задължения (кредитополучател/поръчителства) в други банки /кредитори.            

 Съгласен съм с  извършването на пазарна оценка на актива от И Ар Би Лизинг България ЕАД или определени от него компетентни лица. Съгласен съм да 

заплатя необходимата/те такса/и, свързана/и с извършване на оценката. (отнася се за употребявани превозни средства). 

Кой  Ви насочи към  И Ар Би Лизинг България ЕАД  (моля изберете само един отговор)  

 

 Доставчик.........................     Пощенска банка ФЦ ..........................     Лизингов Брокер..........................     Друг източник........................ 

Декларация: 

Уведомен съм, че И Ар Би Лизинг България ЕАД (Дружеството) и Юробанк България АД, ЕИК 000694749 (Банката) ще извършват проверки, свързани с 
осъществяването на лизинговата сделка, които по тяхна преценка са необходими за анализиране на платежоспособността и потвърждаване на 

предоставените от мен данни за целите на разглеждане и проверка на искането и вземане на решение от Дружеството относно искания лизинг, както и за 

целите на изпълнение на договора за лизинг, ако такъв бъде сключен.  
Информиран съм, че във връзка с оценката на риска Дружеството желае да получи информация от Националния осигурителен институт (НОИ) и Национална 

база  данни „Население“ при МРРБ (ГРАО). С оглед изискванията на тези институции, тези проверки се правят след получаване на моето съгласие за тях: 

 Давам изричното си съгласие и оправомощавам Дружеството да получава, събира, проверява  по електронен път, както и да обработва данни относно мен и 
посочения в настоящото искане Лизингоискател / Сълизингоискател, съдържащи се в информационната система на НОИ и/или на Национална база данни 

„Население“ към ГД ГРАО /всички регистри, бази данни, които са създадени, поддържани и оперирани съгласно приложимото законодателство/, включително 

относно данни за осигурителя/ите, както и информация, представляваща производствена или търговска тайна като начислен осигурителен доход за наети на 
работа лица, размер на внесени вноски по фондове на ДОО и др. 

Предоставено ми е Уведомление относно обработване на личните ми данни от „И Ар Би Лизинг България“ ЕАД и съм запознат със съдържанието му. 

Информиран съм, че във всеки момент Уведомлението е налично на интернет страницата на Дружеството (www.erbleasingbulgaria.bg), както и на хартиен 
носител във всеки офис на дружеството. Задължавам се да предоставя на другите представляващи, съдружници, лицето за контакт посочено по-горе и 

действителните собственици (контролиращите лица) информация относно обработването на личните им данни от Дружеството. 

Информиран съм, че мога да направя избор между нотариална заверка на подписите в договора за лизинг или запис на заповед като  обезпечение по договора за 
лизинг. С настоящото декларирам, че информацията, която давам във връзка с искането за лизинг, включително и приложенията към него, е  вярна и точна. 

Известно ми е, че за невярно декларирани данни нося отговорност по действащото в страната законодателство. 

 Моля да бъде извадено удостоверение за актуално състояние, като част от необходимите документи, от „И АР БИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, за сметка на 
лизингоискателя. Задължавам се  да заплатя разноските по издаване на удостоверението за актуално състояние и услугата по издаване на актуално състояние 

съгласно действащата тарифа на „И АР БИЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, дори в случай, че впоследствие се откажа от сключването на договор за лизинг. 

В случай, че в срок до 1 ден след одобрение на сделката не предоставя удостоверение за актуално състояние или предоставеното е по-старо от 1 месец, се 
съгласявам „И АР БИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД да извади актуално състояние за сметка на лизингоискателя, като се задължавам да заплатя разноските по 

издаване на удостоверението за актуално състояние и услугата по издаване на актуално състояние съгласно действащата тарифа на „И АР БИ ЛИЗИНГ 

БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, дори в случай, че впоследствие се откажа от сключването на договор за лизинг.  

Дата: 
 

Представляващ: ............................./подпис и печат/ 

Подписите  на клиента върху искането и лизинговата документация са положени пред:                                   

 

Служител:  ........................................................................... /име, работодател, подпис и печат/ 

Необходими документи: 

1. Удостоверение за актуално състояние издадено от Агенция по вписванията (не по-старо от 1 месец). 
2. Актуален Дружествен договор/Устав (изискването не се прилага спрямо ЕТ и ЕООД). 
3. Финансови отчети (ОПР и Баланс) за текущата година. Финансови отчети за последната приключила финансова година (ОПР и Баланс) с попълнени данни за 

предходната година.  
4. Данъчна декларация за последната приключила финансова година (заедно с копие на входящия номер и копие/я от платежни нареждания за платен 

корпоративен данък). 
5. Справки по ДДС за последните 3 месеца. 
Копие/я от личните карти и свидетелства за управление на МПС на съдружниците и представляващите. Забележка: Всички представени копия на документи 

следва да бъдат заверени с подпис/и на представляващите, печат на юридическото лице и гриф „Вярно с оригинала” на всяка страница. 

 

КОНТАКТИ: София (02) 92 36 070; (02) 92 36 071 и (02) 9236090; Интернет сайт:  www.erbleasingbulgaria.bg 

http://www.erbleasingbulgaria.bg/

