Евролийз Ауто ЕАД
Централен офис
София 1592, бул. Христофор Колумб 43, ет. 5
Тел.: 359 (2) 9651 555
Факс: 359 (2) 9651 687
e-mail: info.sofia@euroleaseauto.bg
www.euroleaseauto.bg

ИСКАНЕ ЗА ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ
По договор за фин.лизинг №

Информация за лизингополучателя:
Име на лизингополучателя:
ЕИК - идентифик.номер (ЮЛ) / ЕГН (ФЛ):
Адрес за кореспондеция:
Населено място:
Адрес:

Лице за контакт:
Име и Фамилия:

ЕГН:

Моб.телефон на лицето за контакт:

Друг моб.телефон:

Стационарен телефон:

Друг стац.телефон:

E-mail:

Факс:

С НАСТОЯЩЕТО ВИ УВЕДОМЯВАМ, ЧЕ ЖЕЛАЯ ДА ПОГАСЯ ПРЕДСРОЧНО ОСТАТЪЧНАТА ГЛАВНИЦА ПО ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР ЗА
ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ :
Дата на последна платена месечна вноска:

месец/година

Дата на последен настъпил падеж:

месец/година

* Декларирам, че нямам задължения към Евролийз Ауто и свързаните с него юридически лица, произтичащи от посочения или друг Договор за финансов
лизинг.
ЗА СЛЕДНИЯ АКТИВ:
Вид:

□
□

□
□

лек автомобил
товарен автомобил

□
□

автобус
самоходна техника

оборудване
друго

Попълва се от служител на Лизингодателя:
Марка:

Полица каско №:

Модел:

Платена до:

Държавен регистрационен номер:

Начин на плащане:

ден/месец/год.

□еднократно □ 2 вноски □ 4 вноски

Рама:

Полица ГО №:

Цвят:

Дата на издаване:

ден/месец/год.

Платена до:

ден/месец/год.

ПРИЧИНАТА ПОРАДИ, КОЯТО ЖЕЛАЯ ДА ПРЕКРАТЯ ЛИЗИНГОВИЯ ДОГОВОР Е:
Желая да обновя лизинговия обект:
По-високи постъпления:
Рефинансиране от друга фин.институция:
Продажба на автомобила на 3-то лице:
Друго *:
* Моля опишете:

МОЛЯ, СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ОПИСАНИЯ ПО-ГОРЕ АКТИВ ДА БЪДЕ ПРЕХВЪРЛЕНА ПО СЪОТВЕТНИЯ ЗАКОНОВ РЕД
НА ТРЕТО ЛИЦЕ, А ИМЕННО:
Име на новия собственик:
ЕИК - идентифик.номер (ЮЛ) / ЕГН (ФЛ):
Адрес за кореспондеция:
Населено място:
Адрес:

Представляващ дружеството (ЮЛ):
Име и Фамилия:

ЕГН:

Лице за контакт:
Име и Фамилия:
Моб.телефон на лицето за контакт:

Друг моб.телефон:

Стационарен телефон:

Друг стац.телефон:

E-mail:

Факс:

* Декларирам, че ТРЕТОТО ЛИЦЕ е уведомено и дава дъгласието си актива да бъде нотариално прехвърлен на негово име.
* Запознат/а съм, че собствеността върху актива, предмет на цитирания по-горе договор за финансов лизинг следва да бъде прехвърлен на мен и договорът ще се счита активен до
датата, на която между посоченото трето лице и Лизингодателя не бъде подписан Договор за покупко-продажба на МПС в изискуемата от закона форма.
* Срокът за издаване на Проформа за предсрочно погасяване е 5 (пет) календарни дни от получаване на Искането.
* Декларирам, че информацията, която подавам във връзка с искането за предсрочно погасяване, вкл. и приложенията към него, е вярна и точна.
* Известно ми е, че за невярно декларирани данни нося отговорност.

Дата:

Подпис на лизингополучателя:

Попълва се от служител на Лизингодателя:
Проверил:
Име и фамилия на служителя:
Дата на проверка:

(печат за ЮЛ)

(подпис)

