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гр.София, ул. „Николай Хайтов” 34, ет.9, офис 26 
тел: 02 8683570, 0889 480555; e-mail: info@tonico.eu 

 

ИСКАНЕ ЗА ЛИЗИНГОВО ФИНАНСИРАНЕ 
НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ОТ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ 

 
1.ДАННИ ЗА ЛИЗИНГОВOTO ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО:  

Вид 
МПС 

 Марка  Модел  
Рег. 
№ 

 

Шаси                               

Година на 
произвoдство 

 Бр.места  Бр.врати  
Вид 

гориво 
 Цвят  

Рабтен обем 
              

см3 
Мощност        kw 

Общо 
тегло 

 
Товароноси

мост 
 

 
2. ДАННИ ЗА ДOГОВОРА :  

Фирма 
доставчик  

 Доставна цена  
Вид 
валута 

 

Лице за контакт  
Първоначална 
вноска (%) 

 
Размер на 
първоначалната  
вноска 

 

Тел.доставчик  
Брой лизингови 
вноски  

 
Размер на 
месечната вноска 

 

 
3.ДАННИ ЗА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ  :  

 

 Фирма               EИК  

 Адрес на 
управление 

Гр.
с. 

 П.код  Ж.к.  

Улица  №  Бл.  Вход  Етаж  Ап.  

Служ.тел.  e-mail  

Мобилен 
телефон 

 e-site  

Представ
лявано от 

 ЕГН  Тел.  

 
Адрес за 
кореспонденция 
/актуален  адрес/ 

Гр.
с. 

 П.код  Ж.к.  

Улица  №  Бл.  Вход  Етаж  Ап.  

 
5. ВЪПРОСНИК :  

1. Кратко представяне на фирмата 

 

  

2. Икономически сектор  
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3. Основни клиенти Вид продукция 

  

  

  

  

4. Основни доставчици Вид продукция 

  

  

  

  

5. Основни активи на дружеството (недвижими имоти, транспортни средства, 
оборудване и др.) 

Пазарна стойност към момента 

  

  

  

  

  

6. Ползва ли други кредитни продукти? / кредити; лизинг; др./  

 Кредитна/ финансова 
институция: 

Вид на кредита/лизинга: Месечна вноска: Краен срок: 

    

    

    

  

7. Юридически лица и ли физически лица собственици в дружеството  

Име ЕИК  Дял (%) 

   

   

   

    

 

6. ПРЕДЛАГАНИ ГАРАНЦИИ и ОБЕЗПЕЧЕНИЯ : 

Вид Издател / Описание 

Запис на заповед  

Солидарен длъжник  

Нотариална заверка на договор  

Други  

 
7. ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
 

Вид  Размер Дата на установяване 

Данъци   

Мита    

Задължителни такси   

 Други задължения   
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Декларираме следните публични задължения и предприети изпълнителни действия по ДОПК, ГПК и ЗОЗ 
към датата на подаване на настоящото искане за лизинг: 
 

1. Задължения от публичноправен характер към държавата и/или общините:  

  да ☐ не ☐ 
 

2.  Срещу имуществото на декларатора има учредени или наложени обезпечителни мерки по реда на 
ДОПК и ГПК:  

 да ☐ не ☐ 

 
3.  Срещу декларатора има предприети изпълнителни действия по реда на ДОПК, ГПК, ЗОЗ:   

 да ☐ не ☐ 

 
 
8. ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, ИЗИСКУЕМО ОТ 
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  
 
С подписването на тази декларация заявяваме, че сме уведомени от лизинговото дружество, че: 
  
1. Уведомени сме, че “ТОНИ КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 121063268, гр. София, ж.к. „Дианабад”, ул. ”Николай 
Хайтов” № 34, ет.9, офис 26, е регистрирано като администратор на лични данни – Удостоверение от 
КЗЛД – 35863 от 19.11.2012 г. 
 
2.Предоставените с тази декларация лични данни, както и тези предоставени допълнително, ще бъдат 
използвани и обработвани от лизинговото дружество единствено за нуждите на лизинговата сделка, 
оценката на кредитния риск и спазването на императивните изисквания на закона, във връзка с всяка 
сделка, сключена между мен и от лизинговото дружество, както и за статистически цели. Предоставените 
лични данни ще бъдат съхранявани от лизинговото дружество с изискуемото ниво на сигурност, в 
регистри, организирани като картотеки или като електронна база данни. 
 
3. С подписването на тази декларация декларираме, че сме предоставили информацията за себе си, 
представляваща лични данни, доброволно, като необходимо условие за сключване на договор с 
лизинговото дружество и сме съгласни лизинговото дружество да обработва и предоставя на трети лица  
личните данни по начина, посочен в предходната точка.      
  
4. С настоящото декларираме, че към датата на подаване на настоящото искане за лизинг, 
информацията посочена в него е вярна и точна.   
 
5. Даваме съгласие лизинговото дружество да проучи моето финансово състояние, с цел потвърждаване 
на информацията, която сме предоставили чрез настоящото искане за лизинг. Даваме съгласието си 
лизинговото дружество да изисква и получава данни от информационните масиви на други 
администратори на лични данни, в това число и НОИ.       
 
6. Декларираме, че ни е известна наказателната отговорност по Наказателния кодекс за невярно 
предоставена информация на Лизинговото дружество.      
        
7. С подписване на настоящото искане за лизинг, се съгласяваме лизинговото дружество да обработва и 
предоставя информацията, предоставена с и във връзка с настоящото искане, на трети лица. 
 
 
 
 
 

Дата: ……………………… 
 
За кандидата за лизинг:  .............................................       
   /печат/ 


