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ОБЩА ТАРИФА
за таксите и комисионите
събирани от "ДСК ЛИЗИНГ" АД и "ДСК АУТО ЛИЗИНГ" ЕООД
от физически лица, за които е приложим ЗПК, в сила от 16.01.2017 г.
№
1.

Описание

Стойност*

Разглеждане искане за лизинг - еднократно при сключване на договор за лизинг

1.1. - нов актив

min. 1 % от стойността на актива

1.2. - употребяван актив

min. 1,25 % от стойността на
актива

2. Регистрация/пререгистрация в КАТ или КТИ1
2.1. Регистрация в КАТ или КТИ

225 BGN/брой

2.2. Регистрация в КАТ със специален номер

Таксата по т. 2.1. + 100 BGN/брой

2.3. Пререгистрация в КАТ или КТИ със смяна на
регистрационен номер
2.4. Пререгистрация в КАТ или КТИ без смяна на
регистрационен номер
2.5. Дубликат на малък талон/Вписване на ползвател

225 BGN/брой

2.6. Дерегистрация в КАТ или КТИ

50 BGN/брой

3. Издаване на пълномощно
3.1. Издаване на пълномощно
3.2. Издаване на пълномощно на лице, различно от
лизингополучателя
3.3. Експресно издаване на пълномощно (в рамките на 1
работен ден)
3.4. Нотариална заверка на талон

125 BGN/брой
50 BGN/брой

10 BGN/брой
20 BGN/брой
40 BGN/брой

+ съответната
нотариална
такса

10 BGN/брой

4. Вписване/заличаване на договор за лизинг в ЦРОЗ
4.1. Вписване на лизингов договор в ЦРОЗ

70 BGN

4.2. Заличаване на лизингов договор в ЦРОЗ

60 BGN

4.3. Заличаване на лизингов договор в ЦРОЗ в срок до 2 раб. 100 BGN
дни от датата на заплащане на таксата
5. Разходи, свързани с банкови услуги, такси и комисиони
5.1. Разходи за РИНГС, валутни преводи, акредитиви и
Съгласно тарифа на Банка ДСК и
банкови гаранции и др. под.
другите банки, участици в
съответната операция
Промяна на условията по лизингов договор по искане на клиента, с изключение на
случаите на предсрочно погасяване
6.1. Разглеждане искане
100 BGN
6.
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6.2. Сключване на анекс/нов договор

1 % от остатъчната главница, но
минимум 200 BGN

6.3. Такса за предсрочно погасяване

не се дължи

стр. 2

7. Придобиване/прехвърляне право на собственост върху ППС
7.1. Разходи по придобиване/прехвърляне право на
Приложимите държавни, общински
собственост върху ППС
и нотариални такси и данъци
8. Неустойки
8.1. Неустойка за забавено плащане на дължима сума

Законната лихва за забава

8.2. Неустойка за забава на прехвърлянето на собствеността 75 BGN
2
върху лизингов обект по вина на лизингополучателя
9. Други
9.1. Такса за издаване на заверен препис на лизингов
договор
9.2. Изпращане на напомнително писмо за плащане
9.3. Издаване на референция / удостоверение

100 BGN
20 BGN
20 BGN

* Без ДДС. ДДС се начислява съобразно изискванията на ЗДДС върху всички такси и комисионни,
посочени в тарифата.
1
Лизингодателят не поема разноските за маркировка/оглед, екотакса, превод на документи, КАТ
комплекти, репатриране и други, с изкл. на тези за регистрационни табели и талони на МПС.
2

Неустойката е дължима за всеки календарен месец, започнал 60 дни след настъпване на
последния падеж по договора за лизинг, респ. искане за предсрочно изплащане.
3

Посочените такси и комисиони в Тарифата са валидни в случаите, когато не е договорено друго.

4

"ДСК Лизинг" АД/"ДСК Ауто лизинг" ЕООД си запазват правото да актуализират настоящата
Тарифа. Съгласно Общите условия по договорите за лизинг, считано от датата на промяна се
прилага последната редакция, вкл. и по всички допълнителни споразумения, подписани към
договорите за лизинг.
Настоящата Тарифа е приета с решение № 4 от Протокол № 1422 / 26.06.2014 г. на УС на "ДСК
Лизинг" АД, и е изменена с Решение на УС 2053/16.01.2016 прилага се от "ДСК Лизинг" АД и "ДСК
Ауто лизинг" ЕООД, и влиза в сила от 16.01.2017 г.

Лизингополучател:...................................

