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съвместно с
ЗД „Евроинс“ АД

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА ЗА ЛИЗИНГ

Водещ сделката: тел: Марка

Модел Модификация А/Т Двигател

Вид автомобил рама

1

Цена по ценова листа за 1 бр. автомобил BGN с ДДС
Отстъпка 0.0% 0
Цена на доставчик за 1 бр. автомобил

  съгласно подписан договор за доставка

60 Първоначално плащане на цялото ДДС не

10% Остатък (в % ) 10%

Гражданска отговорност: да не Автокаско:   да не Имущество:   да не

Разходи за регистрация в КАТ (комплект и услуга)
Данък МПС за първата година (необлагаем с ДДС)

Такса вписване ЦРОЗ (необлагаем с ДДС)
Такса заявление КАТ (необлагаем с ДДС)
Алармена система
Други

Не ползва удължена гаранция
Пазарна тарифа Евроинс Не ползва заместващ автомобил

лв.

лв.

Гражданска отговорност лв.

лв.
* По изискване на застрахователя се поставя алармена система за сметка на лизингополучателя

Характеристики на финансирането

лв.

Първоначално плащанe на ДДС при договор с прехвърляне на собствеността в края на периода

лв.

:131289899

18.05.2018

28.05.2018

Параметри на лизинговата сделка

25.56

*Лихвата е променлива и включва референтен лихвен процент към датата на сключване на договора и фиксирана надбавка.
При промяна на референтния лихвен процент, Лизингодателят променя крайния размер на прилаганата лихва.
*ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД си запазва правото на промяна по условията на офертата след направен анализ на
кредитоспособността на лизингополучателя.                                                                                                    

Средно месечна вноска с вкл. ДДС

Средно годишно оскъпяване върху цената: 2.61%

*Общата дължима сума, включваща главница и лихвите по Договора за финансов лизинг, както и размера, броя,
периодичността и датите, на които са дължими Погасителните вноски са посочени в Погасителния план, неразделна част от
Офертата за финансиране.

403.22

-
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0.00

225.00

49.99

115.04

51.13

62.50

270.00

62.50

100.00

Очаквана дата на регистрация

BGN без ДДС

Лизингов срок (в месеци)

26 000

Информация за автомобила

Лизингополучател:

Физическо лице

UAZ

Мария Трифонова

товарен от 1.0 т. до 3.5 т

Мощност на двигателя в конски сили (ph)

Правен статут:

0899 / 992 736

Брой автомобили112

Lada     

26 000.00

BGN с ДДС

11 077.99

31.96

Остатък (без ДДС 10% от цена на доставчика)

Застраховки "Гражданска отговорност" и "Каско"

Финансирана сума (90% от цена на доставчика)

21 666.67

EUR без ДДС

Аванс (в % )

Изчисления съобразно избраните параметри на лизинговата сделка
BGN с ДДС

Задължителни изисквания за предоставяне на исканото финансиране                                                                                                                                                                                        
/сключването на Договор за Финансов Лизинг/

Нотариално заверена Декларация - съгласие за вписване на Договора за финансов лизинг в ЦРОЗ при Министерство на
правосъдието

Аванс (без ДДС 10% от цена на доставчика)

Административна такса за разглеждане и одобрение

Цена на доставчик (без ДДС, за 1 бр. автомобил/ и):

2 600.002 166.67

26 000.00

EUR без ДДС

1 107.80

BGN с ДДС
451.07

1 107.80

19 500.00

BGN без ДДС

2 600.00

23 400.00

192.19

Разсрочено - 4 вноски, първата дължима преди приемане на а-

2 166.67

375.89

49.99

Застраховател

9 970.19

Съпътстващи разходи

Общо съпътстващи разходи:
0.00

933.56

Евроинс

238.11

Общ размер на премията (4.15%)

813.38

Аванс, съпътстващи разходи, застраховка "Каско", ГО

Заплащане на застрахователната премия

Обща сума на всички разходи за клиента до ключ в с вкл. ДДС

341.36



в качеството си на Лизингодател, информира:
FIAT/Alfa Romeo

▪ да се откаже от Договора за финансов лизинг, като това право следва да бъде упражнено е срок от 14 /четиринадесет/ дни,

считано от датата, на която е подписан Договора за финансов лизинг или датата, на която Лизингополучателя е получил
условията по Договора, респ. Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредит в съответствие
с разпоредбите на ЗПК /в случай, че втората дата следва тази на подписване на договора/;

▪ при осъществено от Доставчика посредничество за сключване на договор за лизинг между Клиента и "Евролийз ауто" ЕАД,

Клиентът няма да дължи на Доставчика никакво възнаграждение или каквито и да е било допълнителни разходи във връзка
с посредническата услуга.

▪ Допълнителните и непосочени в този документ разходи, които биха могли да възникнат във връзка с предоставеното
финансиране и Договора за финансов лизинг са посочени в Тарифата за таксите и комисионните на “Евролийз ауто" ЕАД.

Лизингополучателят заплаща такси и комисиони за различните услуги и съдействие, предоставени от Лизингодателя във
връзка с лизинговия договор, в размери и за видове дейности/услуги, посочени в Тарифата за таксите и комисионите, която
подлежи на едностранна периодична актуализация от Лизингодателя. При Лизингополучател "Потребител" по см. на ЗПК,

Тарифата не може да бъде променяна едностранно от Лизингодателя, освен в обективно обосновани случаи, които не зависят
от волята на Лизингодателя като промени в нормативните актове относно мита, акцизи, такси, данъци, премахване на
Валутния съвет, хиперинфлация или друго подобно извънредно събитие. Съпътстващите сключването на Договора за
финансов лизинг разходи подлежат на промяна единствено ако бъдат променени нормативните актове относно мита, акцизи
и данъци, при настъпване на застрахователно събитие и при настъпването на други непредвидими обстоятелства. Всички
разходи за нотариални такси и данъци, свързани с прехвърлянето на собствеността върху актива са за сметка на
Лизингополучателя.

"Евролийз Ауто" ЕАД

Информацията в този формуляр няма силата на предложение за сключване на Договор и не задължава Лизингодателя да Ви 

предостави финансиране, респ. моторно превозно средство.

▪ по всяко време да погаси предсрочно, изцяло или частично, своите задължения към Лизингодателя като дължимата към
Лизингодателя такса за предсрочно погасяване се равнява на 2 % от предсрочно погасената сума. Тази такса е дължима в
случаите, извън обхвата на чл. 32, ал. 3 от ЗПК.

Лизингодателят информира Лизингополучателя, че:

▪ срокът, за който Лизингодателя се счита обвързан от предоставената от Лизингополучателя преддоговорна информация е с
валидност от 7 /седем/ дни, считано от датата, на която съответната информация е постъпила при Лизингодателя и/ или
Кредитния посредник;

*при отказ от финансиране от страна на Лизингодателя, последният се задължава да предостави незабавно и безвъзмездно на
Лизингополучателя резултата от извършената справка/проверка в ЦКР или в друга база данни /ако такава е била направена/;

▪ наличието на неплатени вноски може да доведе до сериозни неблагоприятни последици за Лизингополучателя, в т.ч.

пристъпване към принудително изпълнение на задължението, както и да затрудни получаването на кредит от съответното
лице за в бъдеще. В случай на забава на плащането на лизингова вноска и/или вноска по застрахователна премия по
сключените застрахователни договори с повече от 5 /пет/ дни Лизингополучателят дължи неустойка в размер на 0.25 % на
ден върху просрочената сума, изчислена от датата, на която сумата първоначално е станала изискуема. За Лизингополучател
"Потребител" по см. на ЗПК неустойката за забавено плащане не може да надвишава размера на законната лихва, дължима за
периода на забавата. При наличие на неплатени вноски, Лизингополучателят дължи такси за писмено напомняне за
просрочени задължения, съгласно Тарифата на Лизингодателя.
;

В качеството си на “Потребител” по см. на ЗПК, Лизингополучателят има следните права:

▪ при поискване да получи безвъзмездно екземпляр от проекта на Договор за финансов лизинг и Общите условия на 
Лизингодателя;



"Евролийз Ауто" ЕАД
ЕИК :131289899
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18.05.2018 съвместно с
ЗД „Евроинс“ АД

ПОГАСИТЕЛЕН ПЛАН

Цена на актива: Сума без ДДС:
Аванс: Сума без ДДС: 10%
Стойност за финансиране: Сума без ДДС: 90%
Остатък: Сума без ДДС: 10%
Лизингов срок  Брой мес.вноски: 60

Месец
Вноска

No.

Лизингова вноска

без ДДС

Погасяване на 
главницата
без ДДС

Погасяване на 
лихвата
без ДДС

Остатъчна 
главница
без ДДС

Лизингова вноска

без ДДС

Лизингова вноска

с ДДС

юни 2018 1 € 176.62 € 127.18 € 49.44 € 9 843.00 345.44 лв 395.19 лв
юли 2018 2 € 176.62 € 127.82 € 48.80 € 9 715.19 345.44 лв 395.44 лв

август 2018 3 € 176.62 € 128.45 € 48.17 € 9 586.74 345.44 лв 395.68 лв
септември 2018 4 € 176.62 € 129.09 € 47.53 € 9 457.65 345.44 лв 395.93 лв
октомври 2018 5 € 176.62 € 129.73 € 46.89 € 9 327.92 345.44 лв 396.18 лв
ноември 2018 6 € 176.62 € 130.37 € 46.25 € 9 197.55 345.44 лв 396.43 лв
декември 2018 7 € 176.62 € 131.02 € 45.60 € 9 066.53 345.44 лв 396.69 лв
януари 2019 8 € 176.62 € 131.67 € 44.95 € 8 934.87 345.44 лв 396.94 лв

февруари 2019 9 € 176.62 € 132.32 € 44.30 € 8 802.55 345.44 лв 397.20 лв
март 2019 10 € 176.62 € 132.97 € 43.65 € 8 669.57 345.44 лв 397.45 лв
април 2019 11 € 176.62 € 133.63 € 42.99 € 8 535.93 345.44 лв 397.71 лв
май 2019 12 € 176.62 € 134.30 € 42.32 € 8 401.64 345.44 лв 397.97 лв
юни 2019 13 € 176.62 € 134.96 € 41.66 € 8 266.67 345.44 лв 398.23 лв
юли 2019 14 € 176.62 € 135.63 € 40.99 € 8 131.04 345.44 лв 398.49 лв

август 2019 15 € 176.62 € 136.30 € 40.32 € 7 994.73 345.44 лв 398.76 лв
септември 2019 16 € 176.62 € 136.98 € 39.64 € 7 857.75 345.44 лв 399.02 лв
октомври 2019 17 € 176.62 € 137.66 € 38.96 € 7 720.09 345.44 лв 399.29 лв
ноември 2019 18 € 176.62 € 138.34 € 38.28 € 7 581.75 345.44 лв 399.55 лв
декември 2019 19 € 176.62 € 139.03 € 37.59 € 7 442.72 345.44 лв 399.82 лв
януари 2020 20 € 176.62 € 139.72 € 36.90 € 7 303.00 345.44 лв 400.09 лв

февруари 2020 21 € 176.62 € 140.41 € 36.21 € 7 162.59 345.44 лв 400.36 лв
март 2020 22 € 176.62 € 141.11 € 35.51 € 7 021.48 345.44 лв 400.63 лв
април 2020 23 € 176.62 € 141.80 € 34.82 € 6 879.68 345.44 лв 400.91 лв
май 2020 24 € 176.62 € 142.51 € 34.11 € 6 737.17 345.44 лв 401.18 лв
юни 2020 25 € 176.62 € 143.21 € 33.41 € 6 593.95 345.44 лв 401.46 лв
юли 2020 26 € 176.62 € 143.92 € 32.70 € 6 450.02 345.44 лв 401.74 лв

август 2020 27 € 176.62 € 144.64 € 31.98 € 6 305.38 345.44 лв 402.02 лв
септември 2020 28 € 176.62 € 145.36 € 31.26 € 6 160.03 345.44 лв 402.30 лв
октомври 2020 29 € 176.62 € 146.08 € 30.54 € 6 013.95 345.44 лв 402.58 лв
ноември 2020 30 € 176.62 € 146.80 € 29.82 € 5 867.14 345.44 лв 402.86 лв
декември 2020 31 € 176.62 € 147.53 € 29.09 € 5 719.61 345.44 лв 403.15 лв
януари 2021 32 € 176.62 € 148.26 € 28.36 € 5 571.35 345.44 лв 403.43 лв

февруари 2021 33 € 176.62 € 149.00 € 27.62 € 5 422.36 345.44 лв 403.72 лв
март 2021 34 € 176.62 € 149.73 € 26.89 € 5 272.62 345.44 лв 404.01 лв
април 2021 35 € 176.62 € 150.48 € 26.14 € 5 122.14 345.44 лв 404.30 лв
май 2021 36 € 176.62 € 151.22 € 25.40 € 4 970.92 345.44 лв 404.59 лв
юни 2021 37 € 176.62 € 151.97 € 24.65 € 4 818.94 345.44 лв 404.89 лв
юли 2021 38 € 176.62 € 152.73 € 23.89 € 4 666.21 345.44 лв 405.18 лв

август 2021 39 € 176.62 € 153.48 € 23.14 € 4 512.73 345.44 лв 405.48 лв
септември 2021 40 € 176.62 € 154.24 € 22.38 € 4 358.48 345.44 лв 405.77 лв
октомври 2021 41 € 176.62 € 155.01 € 21.61 € 4 203.47 345.44 лв 406.07 лв
ноември 2021 42 € 176.62 € 155.78 € 20.84 € 4 047.69 345.44 лв 406.37 лв
декември 2021 43 € 176.62 € 156.55 € 20.07 € 3 891.14 345.44 лв 406.68 лв
януари 2022 44 € 176.62 € 157.33 € 19.29 € 3 733.81 345.44 лв 406.98 лв

февруари 2022 45 € 176.62 € 158.11 € 18.51 € 3 575.71 345.44 лв 407.28 лв
март 2022 46 € 176.62 € 158.89 € 17.73 € 3 416.81 345.44 лв 407.59 лв
април 2022 47 € 176.62 € 159.68 € 16.94 € 3 257.13 345.44 лв 407.90 лв
май 2022 48 € 176.62 € 160.47 € 16.15 € 3 096.66 345.44 лв 408.21 лв
юни 2022 49 € 176.62 € 161.27 € 15.35 € 2 935.39 345.44 лв 408.52 лв
юли 2022 50 € 176.62 € 162.06 € 14.56 € 2 773.33 345.44 лв 408.83 лв

август 2022 51 € 176.62 € 162.87 € 13.75 € 2 610.46 345.44 лв 409.15 лв
септември 2022 52 € 176.62 € 163.68 € 12.94 € 2 446.78 345.44 лв 409.46 лв
октомври 2022 53 € 176.62 € 164.49 € 12.13 € 2 282.29 345.44 лв 409.78 лв
ноември 2022 54 € 176.62 € 165.30 € 11.32 € 2 116.98 345.44 лв 410.10 лв
декември 2022 55 € 176.62 € 166.12 € 10.50 € 1 950.86 345.44 лв 410.42 лв
януари 2023 56 € 176.62 € 166.95 € 9.67 € 1 783.91 345.44 лв 410.74 лв

февруари 2023 57 € 176.62 € 167.77 € 8.85 € 1 616.14 345.44 лв 411.07 лв
март 2023 58 € 176.62 € 168.61 € 8.01 € 1 447.53 345.44 лв 411.39 лв
април 2023 59 € 176.62 € 169.44 € 7.18 € 1 278.08 345.44 лв 411.72 лв
май 2023 60 € 176.62 € 170.28 € 6.34 € 1 107.80 345.44 лв 412.05 лв

Общо вноски: 60 € 10 597.20 € 8 862.27 € 1 734.93 € 1 107.80 20 726.40 лв 24 192.93 лв

€ 1 107.80 € 1 107.80 € 0.00 € 0.00 2 166.67 лв 2 600.00 лв
€ 11 705.00 € 9 970.07 € 1 734.93 € 0.00 22 893.07 лв 26 792.93 лв

Средно годишно оскъпяване върху цената: 2.61% Средно - лизингова вноска (лева с ДДС) 403.22 лв.

6.68%

*При допусканията, че Лизинговият договор ще е валиден за срока, за който е бил сключен, и Лизингодателят и Лизингополуча-
 телят ще изпълняват своите задължения в съответствие с условията на Договора и приложимите Общи условия на Лизингодате- 
 ля, и при отчитане на лихвата за периода, административната такса за разглеждане и одобрение, услугата по регистрация КАТ,
 таксата ЦРОЗ, цената на финансиране на ДДС /в случай, че е приложимо/:

Лизингова вноска в леваПогасителен план в евро
5

€ 1 108
€ 11 078

Годишен процент на разходите съгласно ЗПК*

€ 9 970
€ 1 108

остатъчна стойност:
Всичко за плащане:

18.05.2018



ЕИК :131289899 "Евролийз Ауто" ЕАД

гр. София 1592, бул. Христофор Колумб 43, ет. 5
Тел.: +359 (2) 965 15 55
Факс: +359 (2) 965 16 87

E-mail: info.sofia@euroleaseauto.bg 
www.euroleaseauto.bg

Име на лизингополучателя:

ЕГН:

Населено място:

Адрес:

Настоящ адрес (ФЛ): * Ако е различен от горния

Населено място:

Адрес:

Адрес за кореспондеция: * Ако е различен от горния

Населено място:

Адрес:

Лице за контакт:

Име Фамилия: ЕГН:

Връзка с лизингополучателя:

Моб.телефон на лицето за контакт: Друг моб.телефон:

Стационарен телефон: Друг стац.телефон:

E-mail: Факс:

Информация за съществуващи задължения:
( Включително към държавни институции )

Финансова 
институция

Размер на 
кредита

Начало
(мес. год.)

Срок
(брой мес.)

Размер на вноската

Необходими документи:

1 Лична карта (копие);
2 Удостоверение за доход (копие):

  Ο Трудов договор/граждански договор
   Ο Договор за управление
   Ο Договор за наем
    Ο Друг документ, удостоверяващ доход

3 Подробна спецификация на автомобила с оборудване, цена и срок на доставка (подпис на клиента);
4 Коректно попълнена анкетна карта;

    

  

В случай, че договора се подписва от упълномощено лице:
5 Лична карта на упълномощеното лице (копие с подпис);

6 Нотариално заверено пълномощно.

Информация за превозното средство:

Марка: Lada     

Модел: UAZ

Крайна цена на актива: 26 000 BGN с ДДС
Брой превозни средства: 1

Срок на доставка:  дни
Ползва ли данъчен кредит? да не

Информация за финансирането:

Вид на финансиране: финансов лизинг
Аванс (%): 10%

Срок на лизинга (в месеци): 60

Остатък (%): 10%

С подписа си под настоящото потвърждавам, че съм запознат/а с доброволния характер и условията за събиране и обработване на 
предоставените от мен лични данни, като се съгласявам:

• да бъдат обработвани и предавани на трети лица за целите и във връзка с искането за финансиране, в т.ч. и изготвяне на последващ 

договор при условията на действащото българско законодателство;

• да бъдат ревизирани респективно предоставяни на кредитен регистър и др.институции в същия смисъл;

• да бъдат проучвани като в този смисъл давам своето съгласие настоящия лизингодател или пряко свързани с него лица да получават

 и събират както от свое, така и от мое /наше/ име, съответно от името на представляваното от мен /нас/ дружество, информация по 

електронен или друг път от НОИ относно обстоятелствата, съдържащи се в информационния масив на НОИ; вкл. точен размер на 
 осигурителни доходи, вноски и др., в т.ч. и информация, която представлява производствена или търговска тайна;
• да бъдат ползвани във връзка с всички необходими проверки, свързани с осъществяването на сделката и които, по преценка на 
лизингодателя, са необходими за анализиране на кредитоспособността ми /ни/.

*Декларирам, че информацията, която подавам във връзка с искането за лизинг, вкл. и приложенията към него, е вярна и точна. Известно 

ми е, че за невярно декларирани данни нося отговорност.
* Декларирам, че съм получил преддоговорната информация по чл. 5 от ЗПК свързана с кандидатстването ми за финансов лизинг, надлежно
оформена и предоставена във формата на Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредит.
* Давам изричното си съгласие относно всяко допълнително плащане, което може да възникне по силата на Договора за лизинг по смисъла
на чл. 62д от ЗЗП.

Подпис на лизингополучателя:

Предназначение

Информация за клиента:

Адрес по лична карта:

Дата: 18 май 2018 г.


