
  

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Формулярът се депозира на адрес: гр. София 1303, ул. Гюешево 14, ет. 1, Дирекция "Продажби" 
или E-mail: client.service@unicreditleasing.bg , www.unicreditleasing.bg 

UniCredit Business Information / УниКредит Бизнес Информация 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  -  К О М У Н И К А Ц И О Н Н А    Б Л А Н К А 

Клиент - пълно наименование/трите имена 

 

Клиентът се представлява от: име, презиме и фамилия (попълва се при клиент -  юридическо лице) 

 

ЕИК/БУЛСТАТ/ ЕГН/ЛНЧ 

          

Седалищe и адрес на управление/постоянен адрес 

Град 

Адрес 

Адрес за кореспонденция 

Град 

Адрес 

Мобилен     

телефон 

Основен е-mail включително за предоставянето на eLeasing/eBroker продукти и услуги 

 

E-mail за кореспонденция със застрахователния посредник и получаване на информация за застраховки 
 

 

 

Начини за получаване на кореспонденция, информация и документи: 

(Моля, маркирайте само един от посочените начини,  подходящ за Вас) 

☐ желая да получавам кореспонденция, информация и документи чрез eLeasing/eBroker/ E-mail-ите ми, 

посочени по-горе и да  се откажа от предоставянето на документи на хартиен носител включително 
застрахователни полици* 

* Възможността да се откажете от получаването на документи на хартиен носител не се отнася до 
задължителните съгласно изискванията на закона. 

☐ желая да получавам и на хартиен носител следните документи: 

☐ електронните застрахователни полици, различни от задължителната застраховка Гражданска 

отговорност 

☐ фактури и други документи по договора за лизинг 

като се съгласявам да заплащам такса съгласно Тарифа за таксите и комисионите на УниКредит Лизинг 

ЕАД за доставка на документи на хартиен носител. 

Други услуги: 

☐ желая повторно активиране на достъпа до eLeasing/eBroker продукти и услуги  

☐ желая деактивиране на достъпа до eLeasing/eBroker продукти и услуги 

При промяна на предоставената информация се задължавам своевременно да информирам компанията чрез 

депозиране на нова декларация от настоящия вид. В противен случай се съгласявам, че изпратените до мен 

документи ще се считат за надлежно доставени. 

 Място, Дата   Име и фамилия на представляващ / физическо лице 

  

   подпис и печат 

Име и подпис на служителя, приел декларацията: ___________________________________________________ 

Забележка:  

 

 

 

 

 

 

 


