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

Учество:

Рок на отплата (во месеци):

ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ

35%

40%

45%

ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ

30%

35%

40%

Предмет на лизинг:

12

24

36

48

60

12

24

36

48

60

Година на производство:

Добавувач:

Вредност со ДДВ:
постоечки клиент на Шпаркасе лизинг

Упатени како:

Податоци за подносителот на барањето

клиент на ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА

КОРИСНИК НА ЛИЗИНГ

препорака на добавувачот

друго

ГАРАНТ / ЖИРАНТ

Име и презиме:
Место и адреса на живеење:
ЕМБГ:

Место на раѓање:

Број на лична исправа (л.к. или пасош):
Телефон/Факс:
оженет/омажена

Брачна состојба:

Место и датум на издавање на личната исправа:
Мобилен тел.:
E-mail:
неоженет/неомажена
Број на издржувани членови на домаќинството:
работник

Статус / професионална ангажираност:
судија

доктор

адвокат

нотар

службеник

професор

менаџер

извршител

друго,_______________________

самостоен вршител на дејност

Опис на сопственост на имот
Недвижности:
Останато (возила, опрема):

Сопственички удел во други фирми
ЕМБС:

Назив на фирмата:

Сопственички удел во %:

Финансиски обврски (да се внесе износот на месечните обврски во ЕУР на денот на поднесување на барањето)
Обврска

Назив на банката /
лизинг друштвото:

Одобрен износ

Висина на месечна рата:

Преостанат износ
на долгот:

Доспевање:

по кредит:
по лизинг:

Податоци за вработувањето
ЕМБС на работодавецот:

Назив на работодавецот:
Седиште и адреса:
Професија:
Вработен/а од:
Одредено / неодредено:
Деловна банка:
Број на трансакциски сметки во други банки:
Дополнителни месечни приходи:

хонорари

Даночен број:
НКВ
ССС
ВШС
ВСС
Образование:
Кај сегашниот работодавец од:
Број на работодавци во последните три години:
Број на трансакциска сметка:
авторски права

дополнителна работа

М-р/Д-р

друго, износ во МКД:

Под материјална и кривична одговорност, со потписот на ова барање изјавувам дека горенаведените податоци се точни и целосни, како и целата пратечка документација
како и дека ниеден факт потребен за одобрување на лизингот не е изоставен. Доколку дојде до промена на било кој податок, се обврзувам да ги известам ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ
ДОО Скопје за настанатата промена во рок од 30 дена.
Согласен/а сум банките и другите финансиски институции каде се водат моите сметки да вршат достава и размена на сите банкарски извештаи како и други податоци
потребни за одобрување и остварување на деловна соработка со ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје.
Со потписот на ова барање доброволно давам изрична согласност на ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје да ги превземе сите дејствија во врска со обработка на сите
лични податоци кои сум ги доставил/а на било кој начин. Исто така изјавувам дека пред потпишувањето на барањето сум известен/а 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 KAКО (Пополнува (ШПАРКАСЕ
ЛИЗИНГ:) датум:_________________A) Неприфатлив B) Високо ризичен C) Средно ризичен D) Ниско ризичен
(ПОТПИС:_________)

/место и датум/

/своерачен потпис на подносителот на барањето/

ПОТВРДА ЗА РЕДОВЕН РАБОТЕН ОДНОС И ВИСИНА НА МЕСЕЧНИ ПРИМАЊА - пополнува работодавецот
Поврдуваме дека г-ѓа/г-дин___________________________е наш вработен во редовен работен однос од _______________________година
на работно место _____________________и дека не е пред отказ. Во последните 3 месеци остварува просечен нето доход во износ од
_____________денари. Вкупните месечни задржувања од доходот се во износ од______________денари.
/место и датум/

/потпис и печат на овластено лице на работодавецот/

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

