БАРАЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЛИЗИНГ
за правни лица
Податоци за лизингот
Вид на лизинг:

Учество:

Рок на отплата (во месеци):

ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ

20%

25%

30%

12

24

36

48

60

ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ

30%

35%

40%

12

24

36

48

60

Предмет на лизинг:

Година на производство:

Добавувач:

Вредност со ДДВ:

Упатени како:

постоечки клиент на Шпаркасе лизинг

клиент на Шпаркасе Банка Македонија
КОРИСНИК НА ЛИЗИНГ

Податоци за подносителот на барањето

препорака на добавувачот

друго

ГАРАНТ / ЖИРАНТ

Назив на друштвото:
ЕМБС:
Адреса:

Даночен број:

ДДВ обврзник:

ДА

НЕ

а) од тековна состојба:
б) за коресподенција (за примање на пошта):

Фиксен телефон:

Факс:

www:

E-mail:

Мобилен телефон:

Овластено лице за застапување:
Контакт лице:
Дејност на друштвото (краток профил):

Контакт од сметководство:

Сопственичка структура на правното лице
Сопственичка структура на подносителот,
назив и удел во %:
Сопственички удел на тие сопственици во
други фирми, назив и удел во %:
Сопственичка структура на подносителот на барањето
во други фирми, назив и удел во %:
Приватен имот на сопственикот (опис,
вредност во ЕУР, заложено)

сопствен; m2

Деловен простор

под наем; m2

висина на месeчна кирија:

EUR

Останати сопствени недвижни и подвижни предмети:

Деловна банка (*доколку фирмата има повеќе сметки за редовно работење, треба да ја наведе водечката сметка)
1* Деловна банка:

*Број на сметка:

2 Деловна банка:

Број на сметка:

3 Деловна банка:

Број на сметка:

Финансиски обврски (да се внесат сите задолженија во ЕУР на денот на поднесување на барањето)
Обврска

Одобрен износ во ЕУР

Останат долг во ЕУР

Висина на вкупните
месечни рати во ЕУР

Датум на
последна рата

по кредит:
по лизинг:
Под материјална и кривична одговорност, како овластени лица за застапување на барателот за лизинг, со потписот и заверката на ова барање потврдуваме и изјавуваме дека
горенаведените податоци се точни и целосни, како и целата пратечка документација како и дека ниеден факт за одобрување на лизингот не е изоставен. Доколку дојде до
промена на било кој податок, се обврзуваме да ги известиме Шпаркасе Лизинг ДОО Скопје за настанатата промена во рок оd 30 дена.
Согласни сме банките и другите финансиски институции каде се водат нашите сметки да вршат достава и размена на сите банкарски извештаи како и други податоци
потребни за одобрување и остварување на деловна соработка со Шпакасе Лизинг ДОО Скопје.
Со потписот и заверката на ова барање доброволно даваме изрична согласност на Шпаркасе Лизинг ДОО Скопје да ги превземе сите дејствија во врска со обработка на сите
лични податоци кои сме ги доставиле на било кој начин. Исто така изјавуваме дека пред потпишувањето на барањето сме известени за целта на собирањето, намерата за
користење и за корисниците на личните податоци. Наведените лични податоци се собираат со цел одобрување на лизинг и нема да се разменуваат со трети лица освен
доколку истото е потребно во смисол со одредби поврзани со Законот за лизинг и други законски обврски.

ВО СОГЛАСНОСТ СО AMЛ ПРОГРАМАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ ГИ КАТЕГОРИЗИРАМЕ
КЛИЕНТИТЕ КАКО
(ПОПОЛНУВА ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ):
датум:________________ A) Неприфатлив

/место и датум/

B) Високо ризичен

C) Средно ризичен

D) Ниско ризичен (ПОТПИС:_________)

/печат и потпис на овластеното лице на подносителот на барањето/

ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје, ул. Македонија 9-11, Тел.: 3077 096, Факс: 3077 088, www.s-leasing.mk
ЕМБС: 6472958, ЕДБ: 4057009501238, жиро сметка: 250001002557385, депонент на ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

