Евролиз Ауто ДООЕЛ Скопје
ул. Војвода Васил Аџиларски бб
Соравиа Центар 5 кат, Скопје
Тел.:02-3212-270, Факс:02-3212-280
info@euroleaseauto.mk

МОЛБА ЗА ПРЕДВРЕМЕНА ОТПЛАТА
Кон договор за финансиски лизинг бр.
Информација за корисникот на лизингот
Назив на корисникот на лизинг
Матичен број (ПЛ):
ЕМБГ (ФЛ):
Адреса за кореспонденција
Место
Адреса

Лице за контакт:
Име и презиме:

ЕМБГ:

Моб.телефон на лицето за контакт:

Друг моб.телефон:

Фиксен телефон:

Друг фик.телефон:

E-mail:

Факс:

СО СЛЕДНОВО ВЕ ИЗВЕСТУВАМ ДЕКА САКАМ ПРЕДВРЕМЕ ДА ГО ИСПЛАТАМ ОСТАТОКОТ ОД ГЛАВНИЦА ПО:
Датум на последна месечна рата

месец/година

Датум на последна пресметана месечна рата

месец/година

* Изјавувам дека немам задолженија кон Евролиз Ауто ДООЕЛ Скопје кои произлегуваат од наведениов договор за финансиски лизинг
ЗА СЛЕДНОВО СРЕДСТВО:
Вид:

лесно возило

автобус

машини

товарно возило

специjaлно

друго

Пополнува служебник на Давателот на лизинг
Марка:

Броj на каско полиса:

Модел:

Платена до:

Регистарски број:

Начин на плаќање:

Шасија број:

Бр. на полиса за АО:

Боja:

Датум на издавање:

ден/месец/год.
еднократно

2 рати

ден/месец/год.

Причината поради која сакам да го прекинам договорот за лизинг е:
Сакам да го обновам предметот на лизинг
Рефинансирање од друга институција
Продажба на автомобилoт на 3-то лице:
Друго *:
* Ве молам опишете
Ве молам, сопственоста на горе наведеното средство да биде законски пренесена на трето лице и тоа:

Назив на корисник на лизинг
Договор за финансиски лизинг бр.
Матичен број (ПЛ):
ЕМБГ (ФЛ):
Адреса за кореспонденција
Место:
Адреса:

Лице за контакт:
Име и презиме:

ЕМБГ:

Моб.телефон на лицето за контакт:

Друг моб.телефон:

Фиксен телефон:

Друг фикс.телефон:

E-mail:

Факс:

* Изјавувам дека 3-то лице е известено и дава согласност средството да биде пренесено на негово име со заверка на договор на нотар.

Датум

Потпис на корисник на лизинг:

(печат на правно лице)

Пополнува службеник на Давателот на лизнг
Проверил:
Име и презиме на служебник:
Датум на проверка:

4 рати

(потпис)

