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ИСКАНЕ ЗА ЛИЗИНГ ОТ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

ЛИЗИНГОИСКАТЕЛ
СЪЛИЗИНГОИСКАТЕЛ

Име................................................... Презиме.................................................. Фамилия.................................................. 
ЕГН/ЛНЧ......................................... л.к. № ………………………………..... издадена на ………………. От …………………………….
Постоянен адрес по лична карта:…………………………………………………………………………………………………………….
Образование: …………………………..  Професия / Специалност: …………………………………….
Семейно положение: Ёсемеен(а) Ёнесемеен(а) Ёразведен(а) Ёвдовец(а) Ё съжителство 
Деца под 18г. …(бр.) 
Настоящ адрес: град.................................Ул./жк/№..................................………………...….………бл…......вх..........ет...........ап........
Живеете: Ёв собствено жилище  Ёс родители   Ёпод наем   Ёдруго..............................
Моб. Тел............................................... Е-mail: ......................................................................

Условия на лизинговата сделка:
Доставна цена:
лв с ДДС
Лизингов договор с: ЁАвансов ДДС ЁФинансиран ДДС ЁОпция за придобиване
Първоначална вноска:	%
Стойност на опцията за придобиване:

            %
ГО: Ё със Зелена карта
Каско на: …….бр. вноски
Срок:
месеца
Застрахователна компания:


Данни за автомобила:
Доставчик:
Марка:
Модел:
	Лек	Ё Товарен

Лице за контакт:
Моб. Тел.

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

Месторабота:
Име на Работодателя: .................................................................................................................  ЕИК: ............................……………………
Предмет на дейност:  ..........................................................................................................................................................................................
Адрес: град...................................................................  Ул./жк/№.......................................................бл..........вх...........ет..........ап................
Служебен тел.: ............................................... 
Настояща позиция: .................................….....................
Общ трудов стаж.: ..........г. Договор: Ётрудов  Ёдруг.................   Ё безсрочен  Ёсрочен от ................ до.................

Данни за съпруга/партньора:
Имена: …………………………………………………………. Месторабота: ………………………………………………….
Длъжност: ………………………………………………………Моб.тел.:……………………………………………………….





Доходи:
Нетен доход (от трудов договор след данъчно облагане и осигуровки): 
лв.
Нетен доход на съпруга/партньора:





лв.
Наеми:





лв.
Други:





лв.
ОБЩО:





лв.


Имуществено състояние:
Притежавате ли друго недвижимо имущество: Ё ДА Ё НЕ
Притежавате ли автомобил към момента: Ё ДА Ё НЕ

Декларация за други задължения и разходи

Моля, опишете всички задължения към финансови институции, включително овърдрафт, кредитна карта, финансов лизинг, ипотечен или потребителски кредит, стоков кредит, и т.н.


Финансираща институция
Вид на кредита
Одобрен размер
Остатък
Месечна вноска
Падеж




































ОБЩО:









Съгласен съм с извършването на пазарна оценка на актива от М Лизинг 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 М Лизинг ЕАД (моля изберете само един отговор)

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


Декларация:
Уведомен съм, че М ЛИЗИНГ ЕАД (Дружеството) ще извършва проверки, свързани с осъществяването на лизинговата сделка, които по негова 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). 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, 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.
Давам изричното си съгласие и оправомощавам М ЛИЗИНГ ЕАД да обработва личните ми данни, включително заедно с други лични данни, които Дружеството законосъобразно е получило от трети лица-лица администратори на лични данни, както и да обработва личните ми данни и след отказ да предостави лизингово финансиране или прекратяване на договорните правоотношения. 
Давам изричното си съгласие и оправомощавам М ЛИЗИНГ ЕАД  съобразно ЗЗЛД и Регламент 2016/679 на Европейския парламент на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни да предостави мои лични данни на трети лица, като държавни и общиснки органи и институции, застрахователи и здравноосигурителни дружества, кредитни регисри и бюра, лица, специализирани в анализ на оценка на риска или в предотвратяване и установяване на неправомерни деяния, включително престъпления. 
Предоставено ми е Уведомление относно обработване на личните ми данни от М ЛИЗИНГ ЕАД  и съм запознат със съдържанието му. Информиран съм, че във всеки момент Уведомлението е налично на интернет страницата на Дружеството (www.mleasing.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.
В случай, че искането ми бъде одобрено, то се задължавам да подпиша договора за лизинг с нотариална заверка на подписите като обезпечение по договора за лизинг. Задължавам се да заплатя разноските в нотариалното производство, дължими за сключване на 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.


Дата:
Лизингоискател: ................................../подпис/

Необходими документи:


	Копие от лична карта; 


	Копие от шофьорска книжка; 

 
	Удостоверение за доходи по образец с печат от работодателя за 6 месеца назад, договор за наем на отдаден недвижим имот, нотариален акт, данъчна декларация; 


	Декларация за НОИ по образец;


	Оферта-спецификация от вносител/ доставчика на МПС.


КОНТАКТИ: гр. София 02/937 58 29
Интернет сайт:  mleasing.bg" www.mleasing.bg

