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ИСКАНЕ ЗА ЛИЗИНГОВО ФИНАНСИРАНЕ 

ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

 

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛ 

Пълно наименование на юридическото лице (ЮЛ): 

ЕИК: 

Седалище и адрес на управление: 

Адрес за кореспонденция:  
(в случай, че се различава от адреса на управление) 

Име, презиме, фамилия на представляващия: 

ЕГН: 

Лице за контакт:  

Телефон за връзка: Електронна поща: 

 

ДАННИ ЗА АКТИВА 

□ Нов       □ Употребяван 

Кратко описание на актива:  
(вид, марка, модел, година на производство и др.) 

 

Продажна цена без ДДС:                                                                                                   □ BGN   □ EURO    

Първоначална вноска (в %): 
(мин. 20%.) 

Лизингов срок (в месеци): 

Застраховател: 
(при наличие на активна застраховка) 
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Наименование на доставчика на актива: 

Лице за контакт: Телефон за връзка: 

 

 

ДАННИ ЗА ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ 

Собственици на дружеството: 
(име, презиме, фамилия и притежаван дял) 

Моля, опишете с какво се занимава дружеството: 
 
 
 
 

Продукти и услуги, предлагани от дружеството: 
 
 
 
 

Годишен оборот за предходната година: 

Годишен оборот за текущата година: 

Печалба за предходната година: 

Печалба за текущата година: 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НАЛИЧИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ 

Кредитор 
Размер на 

кредита – лв. 
Месечна 

вноска – лв. 
Краен срок на 

кредита 
Обезпечение на кредита 

(при наличие) 

1.     

2.     

3.     
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4.     

5.     

Общ размер (в лв.)     

 

 

 

   Дата:       Подпис: ___________________________ 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ НА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ 

 

Долуподписаният:................................................................................................................. 

     /собственоръчно написани три имена/ 

СЪГЛАСЕН СЪМ И УПЪЛНОМОЩАВАМ СИС КРЕДИТ AД: 

1. Да извърши всякакви проверки за установяване на финансовото ми състояние и 

платежоспособността ми, с цел потвърждаване верността на дадената от мен информация. 

2. Съобразно чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) да обработва мои лични 

данни, предоставени от мен или получени от други администратори на лични данни, с цел сключване на 

договор за кредит. 

3. Да събира информация по всички обстоятелства на съдържащи се в информационния масив на 

НОИ, включително, но не само, осигурителен доход, извършените осигурителни плащания, размер на 

направените вноски по фондове и всякаква друга информация. 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. Съм информиран за обстоятелствата по чл.19 от ЗЗЛД. 

2. За попълнените и предоставени от мен в искането за лизингово финансиране неверни данни нося 

наказателна отговорност по чл. 313 от НК. 

3. Запознат съм с условията на СИС КРЕДИТ AД за предоставяне на лизингово финансиране, 

погасителния план и вноските по договора, Тарифата за таксите и комисионните, приемам ги и разбирам, 

че СИС КРЕДИТ AД има право да откаже предоставянето на кредитна услуга без да обосновава причините 

за отказа. 

 

 Дата: _______________    ДЕКЛАРАТОР:____________________  

                  /подпис/ 
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