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Приложение 1 към договор за лизинг на Порше Лизинг БГ ЕООД
О Б Щ А Т А Р И Ф А – ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

№

Описание

Стойност

1

Еднократна такса обслужване

1,5% от цената на автомобила

2

Такса за разглеждане на молби на клиента за изменение на лизинговия договор, издаване на разрешения или други
документи по договора, независимо от това дали молбите са удовлетворени или не

50 BGN

3

Такса изменение на лизинговия договор

250 BGN

4

Такса за предсрочно прекратяване на договор за лизинг / предварително изкупуване по чл. 21.5.2 от ОУ

2,5 % от цялата неизплатена главница

Такса разсрочено плащане на застрахователна премия
Застрахователната премия се увеличава със следните проценти:

5

6

а) 2 вноски

0,15 процента от застрахователната сума

б) 3 вноски

0,17 процента от застрахователната сума

в) 4 вноски

0,27 процента от застрахователната сума

г) 12 вноски

0,50 процента от застрахователната сума

Такса допълнителен ключ (добавя се към цената на ключа)

50 BGN

Такса за издаване на пълномощно от Порше Лизинг БГ в полза на клиента

25 BGN/бр.

Такса за издаване на пълномощно от Порше Лизинг БГ в полза на клиента за по-малко от 3 работни дни

40 BGN/бр.

7

8

9

10
11

Такса за повторно изпращане на оригинален екземпляр на издаден документ (фактура, сметка)

2 BGN/бр.

Такса за регистрация на ППС в КАТ + автокомплект

295 BGN

Допълнение към такса за регистрация/пререгистрация на ППС в КАТ със специален номер

100 BGN

Такса за пререгистрация на ППС при промяна на собствеността без смяна на регистрационния номер

140 BGN

Такса пререгистрация на ППС, собственост на Порше Лизинг БГ ЕООД при смяна на цвят, номер двигател

180 BGN

Такса пререгистрация на ППС, собственост на Порше Лизинг БГ ЕООД при пускане в движение, смяна на регистрационния
номер

240 BGN

Прекратяване регистрация на ППС

100 BGN

Такса дубликат на талон

90 BGN

Временен регистрационен номер

130 BGN

Подновяване на временен регистрационен номер

150 BGN

Вписване на ползвател в талона

90 BGN

Предоставяне на трета регистрационна табела за багажник за превоз на товари

120 BGN

Писмена справка по искане на клиента за състояние на задълженията

20 BGN

Такса при непрехвърляне на собствеността след изтичане на договора за лизинг по чл. 26.3 от ОУ по вина на клиента

50 BGN за всеки започнат месец забава

Административна такса съгл. Чл. 8.4.1. във връзка с чл. 8.1. от ОУ:
12

а) за 2-ра покана

10 EUR

б) за 3-та покана и всяка следваща покана или предупреждение/уведомление за прекратяване на договора

15 EUR

13

Такса обработка съгласно чл. 9.4. от ОУ

100 EUR

14

Такса локализиране и транспортиране съгласно чл. 10.3.3. от ОУ

1560 BGN

15

Такса зa възстановяване на данък МПС поради дерегистрация и пререгистрация по вина и искане на клиента

100 BGN

16

Такса за администриране на документи относно административни наказания за лизингови активи, наложени в и извън
страната.

20 BGN





Last update: 15.03.2021

сумите са окончателни и са с вкл. ДДС;
сумите съгл. т. 12 от Общата Тарифа на Порше Лизинг са необлагаеми съгл. ЗДДС;
сумите, посочени в евро, са изчислени в лева по официалния фиксинг на Българската Народна Банка.

ПОДПИС НА ПОРШЕ

ПОДПИС НА КЛИЕНТА

