
Лизингополучател:

Лице за контакт (име и телефон):

Пълномощното да предоставя право за управление на ППС, обект по лизингов договор № от г.

ППС марка

Пълномощното да бъде валидно за територията на (изберете от посочените варианти, като маркирате с Х ) :

 BG EU SR HR MK TR CH
България Евр.съюз Сърбия Хърватска Македония Турция Швейцария

Други държави: 

Лице, лизингополучател или представляващо лизингополучателя, което да бъде упълномощено:

1. Име/презиме/фамилия:

ЕГН , лична карта № , валидна до г.

Адрес за получаване на пълномощното (изберете от посочените варианти, като маркирате с Х ) :

Централен офис на "УниКредит Лизинг" ЕАД, гр. София, ул. "Гюешево" № 14, ет. 1

Клон  на "УниКредит Лизинг" EАД в гр. 

Адрес за доставка с куриер: 

Чрез подписа си по-долу декларирам:

Дата: г. Подпис:

Място: /лизингополучател - подпис и печат/

Необходими документи за издаване на пълномощни

● Заявка за издаване на пълномощно (по образец).

● Копие от лична карта на лицето, което ще бъде упълномощено.

● Валидни застраховки "Гражданска отговорност", респективно "Зелена Карта" и КАСКО с териториториално покритие избраните държави.

Срок и такса за издаване на пълномощни

● Такса: 36.00 /тридесет и шест/ лева.

Формулярът се депозира на адрес: гр. София 1303, ул.Гюешево 14, ет. 1, Център за обслужване на клиенти 

или чрез: факс 02/9765 289, E-mail: client.service@unicreditleasing.bg, www.unicreditleasing.bg

Пълномощното се издава на лизингополучателя или негов представител с право за преупълномощаване на трети лица, за които 

Лизингодателят и Застрахователят са уведомени изрично.

● че съм информиран и се съгласявам, че при (пре)упълномощаване на трети, посочени от мен,  лица с право да управляват Лизинговия обект 

отговарям за техните действия или бездействия като за свои, включително, за последиците от тях, без право на възражения срещу Лизингодателя от 

какъвто и да било характер;

Рег. № 

З А Я В К А   з а  и з д а в а н е  н а  п ъ л н о м о щ н о

модел

● че съм информиран за всички рискове при пътуване извън и на територията на РБ, както и за липсата на застрахователно покритие за рискове 

кражба и грабеж в определени държави;

● Срок: един работен ден от момента на подаване на Заявка за издаване на пълномощно ; при необходимост от нотариална заверка и/или доставка 

на пълномощното с куриер до упълномощения – до два работни дни.

● запознат съм, че при настъпване на събитие, за което няма валидно застрахователно покритие, всички рискове се носят от мен, като при загуба или 

погиване на ППС съм длъжен да заплатя незабавно остатъка от главницата, респективно цената за предсрочно изкупуване по лизинговия договор;

● запознат съм, че при Заявка с непълно съдържание или липсващи документи пълномощно няма да бъде издадено.

● че преди (пре)упълномощаване на трето лице се задължавам да уведомя писмено Лизингодателя и Застрахователя за промяната в обстоятелствата 

относно застрахованото ППС и че приемам в своя тежест, риск и отговорност евентуална промяна на застрахователната премия и/или отказ на 

застрахователя за застрахователно покритие, поради повишен рисков фактор;
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