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Барање за одобрување на оперативен лизинг – деловен закуп (физичко лице)
Предмет на финансирање:

Лични податоци на корисникот на лизинг
Име и презиме:
Датум на раѓање: ден
месец
година
Живеалиште/улица:
Место:
Телефон:
Мобилен:
ЕМБГ:
Број на лична карта:
Датум на издавање на личната карта:

Државјанство:
Лична карта издадена од:
Датум на важење на личната карта:

Адреса на која се праќа поштата:
Улица:

Број:

Место на раѓање:
Број:
Поштенски број:
E-mail:

Поштенски број:

Согласен сум повиците/фактурите и останатите известувања по основ на Договорот за лизинг да ги добивам по
електронски пат на горенаведената е-mail адреса, со што ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ Скопје, нема обврска
повиците/фактурите да ми ги доставува во печатена форма. Известен сум дека доколку имам потреба од
повици / фактури за лизинг во печатена форма, ќе се обратам до Службата за сметководство и финансии во
ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ Скопје.

ДA

НE

(заокружете го соодветното поле)

Брачна состојба
вонбрачна заедница
вдовица/вдовец

мажена/женет
разведена/разведен

немажена/неженет

Број на издржувани членови на семејството:

Податоци за вработување / приходи
Име на работодавачот:
Адреса и телефон:
Работно место / занимање:
Вработен од:
Претходен работодавач:
Месечна нето плата / пензија:

определено

неопределено
oд:

дo:

Други месечни приходи (од провизија, распределба на добивката, приходи од земјоделство и шумарство, наследство,
продажба на инвестиции, продажба на имот, поврат на данок, камата, пензија, осигурување, издавање, штедење или слично):

(наведените информации мора да бидат документирани со соодветни докази)
Банка:

Трансакциска сметка:

Податоци за месечни расходи / трошоци
Кредит / лизинг (каде и месечен износ):
Закупнина / куќа (месечен износ):
Обврски / осигурување (каде и месечен износ):

Податоци за имотна состојба
Вид на недвижноста (куќа, стан, ...):
Останато:

V09/2021

Станбена состојба
стан под кирија
сопствен стан

сопствена куќа
родителско домаќинство

Oпис на поврзаност со барателот*
*(пополнува Гарантот)

стан во заедница
службен стан

сродство

брачен партнер
(да се впише доколку постои
друга форма на поврзаност)
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Барателот е носител на јавна функција (да се заокружи)

ДA

НE

Заокружете го полето ДА доколку подносителот на барањето е или бил носител на јавна функција во државата или во државни
институции во странство или во меѓународна организација.
Полето да се заокружи и во случај кога подносителот на барањето е член на потесното семејство или близок соработник на
носителот на јавна функција со кој остварува заедничка корист.
За носители на јавна функција се сметаат лицата најмалку две години по престанокот на извршување на јавната функција, а врз
основа на претходно спроведена проценка на ризик од страна на субјектите.

Директно известување
Согласен/а сум да ме известувате за настани, продажни акции и нови производи
(да се заокружи)

ДA

НE

*Согласноста може да се повлече во било кое време со праќање на известување на
e-mail адреса: info@porscheleasing.com.mk
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Потребна документација за процена на бонитетот на подносителот на барањето (физичко лице)
Сите баратели заинтересирани за лизинг како вид на финансирање возила ги доставуваат следните документи:
понуда од добавувачот прифатена и потпишана од страна на барателот
понуда за финансирање на возила по пат на лизинг прифатена и потпишана од страна на барателот
пополнето и потпишано барање за одобрување на финансиски лизинг со Изјава (образец на Порше Лизинг)
согласност за добивање извештај од кредитното биро (образец на Порше Лизинг)

пополнет и заверен образец за Административна забрана и потврда од работодавач, пополнета од работодавачот
(образец на Порше Лизинг)
декларација за плата за последните три месеци
М1/М2 Образец
извод од трансакциска сметка од банка за последните шест месеци
фотокопија од лична карта (сите страници) / Испис на електронска лична карта. Оригинален документ за увид

За да може Барањето да влезе во процедура за обработка, задолжително е да се пополни Барањето во целост, со
доставување на горенаведената комплетна документација за процена на бонитетот. Гарантот го пополнува Барањето во
целост.
Порше Лизинг го задржува правото да побара дополнителни документи поради процена на бонитетот на подносителот на
барањето.
Порше Лизинг го задржува правото да побара дополнителни средства за обезбедување на плаќањето по основ Договорот за
финансиски лизинг, како што се солидарен гарант и друго.
Возилата што Порше Лизинг ги дава на лизинг мораат да бидат каско осигурени од ризик за кражба и ризик Затајување.
Ве информираме дека во согласност со Законот за лични податоци, вашите лични податоци може да се пренесат во рамките
на Порше финансиската групација на нашите партнери, на основачот на Порше Банк АГ, како и во други случаи утврдени со
закон.
Детални информации за заштита на личните податоци може да се најдат на нашата веб-страница во делот Политика за
приватност: https://www.porscheleasing.com.mk/ /politika-na-privatnost
Под целосна кривична и материјална одговорност потврдувам дека податоците дадени во рамките на Барањето, Изјавата и
Потврдата се целосно вистинити. Во случај на промена на моите лични податоци (вклучително и податоци за коресподенција), во
рок од 15 дена од настанувањето на промената ќе го известам Порше Лизинг. Во спротивно секоја достава од страна на Порше
Лизинг до Клиентот се смета дека е уредно извршена на адресата наведена во ова барање.
Корисникот на лизинг - физичко лице, изјавувам дека Договорот/Договорите за оперативен лизинг -деловен закуп ќе го/ги склучам
во мое име и за своја сметка и дека не постојат прикриени доверителски односи со други правни и/или физички лица врз основа на
склучувањето на овој договор/овие Договори.

Место и датум на поднесување на барањето

Потпис на барателот

ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ Скопје
бул. Босна и Херцеговина бр.3 | 1000 Скопје | тел. +389 2 26 30 222 | www.porscheleasing.com.mk
Матичен број: 6299482
Даночен број: МК 4030007011572
Број на сметка: 300 0000026401 82, Комерцијална банка АД Скопје
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