Тарифа
за таксите и комисионните за съпътстващи лизинга услуги,
предлагани от "Лизингова компания" АД
в сила от 17.10.2018 г.
Предлагани услуги
Административни такси

I.

1.1. Еднократна такса при сключване на договор (ДДС не се начислява)
1.2. Смяна на лизингополучателя по искане на клиента
1.3. Предоговаряне на условията по лизингов договор по искане на клиента

Сума в лева с ДДС
1.5% от финансираната стойност 1)
2% от остатъчната стойност по договора, но не помалко от 200 лв. 1)
0,5% от остатъчната стойност по договора, но не помалко от 200 лв. 1)

Регистрация в КАТ или КТИ

II.

2)
2.1. Регистрация/пререгистрация на МПС в КАТ
2.2. Регистрация/пререгистрация на МПС в КАТ със специален номер 2) 3)

280,00 лв.

2)
2.3. Регистрация/пререгистрация на МПС в КТИ
2.4. Дубликат на малък талон
2.5. Дерегистрация в КАТ/КТИ

180,00 лв.
100,00 лв.
100,00 лв.

670,00 лв.

III. Пълномощни, удостоверения, дубликати
3.1. Нотариално заверено пълномощно
- издаване в срок от 5 раб.дни
- експресно издаване (1 работен ден)
3.2. Удостоверение за застрах.стойност на МПС
3.3. Изготвяне на удостоверение за липса на задължения
3.4. Изготвяне на справки за текущ месец
3.5. Изготвяне на справки за минал период
IV. Неустойки и други
4.1. Неустойка за забава на плащане
4.2. Такса за забава на прехвърлянето на собствеността върху лизингов обект по
вина на лизингополучателя (за всеки започнат месец)
4.3. Неустойка за невръщане в срок на лизинговия обект при предсрочно
прекратяване на договор
4.4. Разходи за придобиване/прехвърляне право на собственост върху ППС
4.5. Разходи, свързани с банкови услуги, такси и комисионни (рингс, валутни
преводи и др.)
1)
2)

3)

1.
2.
3.
4.

20,00 лв.
40,00 лв.
40,00 лв.
20,00 лв.
20,00 лв.
30,00 лв.
0,05% на ден върху просрочената сума
75,00 лв.
в размер на последната падежирала вноска по
погасителния план за всеки започнати 30 дни.
Приложимите държавни, общински и нотариални
данъци и такси
Съгласно тарифата на банките, участващи в
операцията

Не се начислява ДДС
Лизингодателят не поема разноски за екотакса, репатриране, маркировка, оглед, превод на документи и други, освен тези за
табели и талони на ППС
Под "специален номер" се разбира:
- регистрационен номер за автомобили с комбинация от цифри: аа-вв; ав-ав; ав-ва, където "а" и "в" са различни числа от "0"
до "9";
- регистрационен номер с комбинация от 4 цифри по желание на лизингополучателя, извън случаите на 4 еднакви цифри.

Посочените такси и комисионни са валидни в случаите, когато не е договорено друго.
За невключени в тарифата специфични услуги се договарят отделни такси и комисионни.
Таксите за нотариална заверка на документи са съгласно Тарифата към Закона за нотариусите и нотариалната дейност и са за
сметка на лизингополучателя.
Лизингодателят си запазва правото да актуализира настоящата Тарифа, като считано от датата на промяна се прилага последната й
редакция. Тарифата е достъпна за клиентите в офисите на дружеството и в Интернет на адрес: www.mixleasing.bg.

Утвърдил,
Б.Хаджиатанасов - Изп. Директор

