
  

 

  

Искане за предсрочно погасяване 
 

По договор за финансов лизинг*: …………………………………………/……………………. 

 

Информация за лизингополучател:  

Име на лизингополучател*: 

………………………………………………………………………………………………………….………………………………….  

ЕИК – за юридически лица: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Телефон за контакт*: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Електронен адрес за контакт*:    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

С НАСТОЯЩЕТО ВИ УВЕДОМЯВАМ, ЧЕ ЖЕЛАЯ ДА ПОГАСЯ ПРЕДСРОЧНО ОСТАТЪЧНАТА 

ГЛАВНИЦА ПО ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ ЗА СЛЕДНИЯ АКТИВ. 

 

Информация за превозното средство: 

Марка: …………………………………………………………………  

Модел: …………………………………………………………………   

ДКН /рег.номер/*:………………………………………… 

 

ПРИЧИНАТА ПОРАДИ, КОЯТО ЖЕЛАЯ ДА ПРЕКРАТЯ ЛИЗИНГОВИЯ ДОГОВОР Е: 

o Желая да обновя лизинговия обект 

o Рефинансиране от друга фин.институция 

o По-високи постъпления 

o Продажба на автомобила на 3-то лице 

o Друго *……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                  /моля опишете/ 



  

 

 

МОЛЯ, СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ОПИСАНИЯ ПО-ГОРЕ АКТИВ ДА БЪДЕ 
ПРЕХВЪРЛЕНА ПО СЪОТВЕТНИЯ ЗАКОНОВ РЕД НА:  

o Лизингополучател 

o Трето лице 

 

*При избор на трето лице, моля попълнете формата по-долу. 

Име на трето лице: * 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ЕГН/ЕИК:*  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Телефон за контакт:* 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Електронен адрес за контакт: *  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Лице за контакт/при ЮЛ/:* 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

* Процедурата по прехвърляне на трето лице страртира с Молба по образец, която 
ще Ви бъде предоставена от наш служител и следва да бъде попълнена от 
лизингополучателя и заверена пред Нотариус.  

* Запознат/а съм, че собствеността върху акти, 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 е вярна и точна. 

* Моля, уверете се, че свободните полета в искането са попълнени изцяло и 
предоставената от Вас информация е вярна и точна. Това е важно за нас и ще ни 
помогне да разгледаме Вашето искане. 

Във връзка с действията по сключване, изпълнение и прекратяване на договор за 
лизинг, “Финасити“ ЕАД, ЕИК 204695366 обработва и съхранява лични данни на 



  

 

физически лица в качеството си на администратор на лични данни по смисъла и в 
съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 (ОРЗД) и Закона за защита 
на личните данни. В изпълнение на принципа за законосъобразност, 
добросъвестност и прозрачност при обработване на лични данни администраторът 
оповестява информацията по член 13 и 14 от ОРЗД в Уведомление за поверителност и 
Политика за защита на личните данни, с чието съдържание декларирам, че съм 
запознат и разбирам.  

Информиран съм от администратора, че достъп до актуалното съдържание на 
Уведомлението и Политиката е осигурен в офисите на лизингодателя, на официалния 
уебсайт, както и посредством подаване на искане до администратора или на 
електронен адрес: dpo@euroleasegroup.com, или по друг начин, когато такъв е 
предвиден в приложимата правна уредба. 

 

 


