До: Управителите на
"Кей Би Си Лизинг България“ ЕООД

М О Л Б А
от
.............................................................. ЕГН: ...........................
представляващ ................................................ с ЕИК .........................

Уважаеми Дами и Господа,

моля, по сключеният от мен Договор за лизинг № ............................. от дата ................. да
бъде извършено встъпване в дълг, като поемател на изплащането на актива ще бъде
................................................................................ с ЕИК/ЕГН: .........................................
Запознат съм, че за разглеждане на документите по одобрение на Поемателя се дължи
авансово еднократна такса в размер на 60 лева с ДДС, която не подлежи на
възстановяване.
Таксата ще бъде заплатена от Прехвърлителя / Поемателя по сметка на "Кей Би Си
Лизинг България“ ЕООД: IBAN BG07 RZBB 9155 1060 4661 23
Надявам се, че молбата ми ще бъде удовлетворена.
С уважение:

Подпис и печат :
…………………………………………………

Дата и място:
…………………………..................

М О Л Б А
от
.............................................................. ЕГН: ...........................
представляващ ................................................ с ЕИК .........................

Уважаеми Дами и Господа,

моля, да встъпя в дълга на ................................................................................ с ЕИК/ЕГН:
........................................., лизингополучател по Договор за лизинг № ............................. от дата
......................
Запознат съм, че за разглеждане на документите по одобрение се дължи авансово еднократна
такса в размер на 60 лева с ДДС, която не подлежи на възстановяване.
Таксата ще бъде заплатена от Прехвърлителя / Поемателя по сметка на "Кей Би Си Лизинг
България“ ЕООД: IBAN BG07 RZBB 9155 1060 4661 23

Прилагам следните документи :
1. Формуляр “Информация за клиента”, предоставен от "Кей Би Си Лизинг България“ ЕООД
2. Удостоверение за актуално правно състояние (с мокър подпис и печат или електронен
подпис): издадено от Агенцията по вписванията не по-рано от 2 (два) месеца преди
предоставянето му на Лизинговото дружество.
3. Учредителен акт (дружествен договор, устав) на лизингоискателя - копие, заверено с
"актуален към (дата на представяне му на Лизинговото дружество)" и подпис на управителя и
подпечатан с печат на дружеството.
4. Документ за самоличност на представляващите фирмата.
5. Заверени Счетоводни баланси, Отчети за приходи и разходи – за изминалия период от
настоящата година и за последните две години.
6. Разбивка на вземанията и задълженията по клиенти/ доставчици, по суми и срокове за
издължаване – към последния баланс
7. Копия от договори, сертификати, лицензи, както и договори с основни доставчици, клиенти,
наемодатели и други документи, имащи съществено значение за дейността на фирмата.
8. Деклация/удостоверение за нетните доходи на лизингополучателя за посл. 6 месеца
С уважение:
Подпис и печат :
…………………………………………………

Дата и място:
…………………………..

