ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ЛИЗИНГ
на Порше Лизинг БГ ЕООД
(наричано по-долу ПОРШЕ)
към 17.09.2019
А. УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ И С ОСТАТЪЧНА СТОЙНОСТ
1. ПОНЯТИЯ (СПОРЕД ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН)
1.1. Лизингодател е ПОРШЕ ЛИЗИНГ БГ ЕООД, ЕИК
131283654, наричано по-нататък ПОРШЕ.
1.2. Лизингополучателят се нарича Клиент.
1.3. Производителят или лицето, от което ПОРШЕ
придобива автомобила, се нарича Доставчик.
1.4. Предметът на договора за лизинг се нарича
Автомобил.
1.5. Изменения на договорните условия, както и всякакви
известявания между страните са действителни само
в писмена форма. Отклонение от писмената форма е
допустимо само при особено важни обстоятелства,
при които спазването й е обективно невъзможно.
1.6. Понятието тотална щета се определя съобразно
дефиницията на съответния застраховател.
1.7. Опция е едно бъдещо и условно право на клиента по
смисъла на член 34.1.3. от настоящите Общи
условия, което може да възникне в зависимост
наличието на определени предпоставки, описани в
същия текст, след сключването на договора за
лизинг.
1.8. Финансова стойност на договора (стойност на
предмета) е цената, която лизингодателят е
заплатил на доставчика, за да придобие
собствеността върху автомобила, с включени всички
заплатени от лизингодателя данъци, такси, транспорт
и всякакви други свързани с придобиването разходи.
1.9. Първоначална вноска (плащане) е частта от
финансовата стойност на договора, която клиентът
заплаща на лизингодателя при неговото сключване.
Размерът на първоначалната вноска се определя в
договора за лизинг.
1.10. Лизингова вноска е месечна парична вноска, която
клиентът заплаща на ПОРШЕ за ползването на
автомобила съгласно погасителен план.
1.11. Погасителният план е неразделно приложение към
договора за лизинг, в което се определят размерът и
падежът на лизинговите вноски, неизплатената част
от главницата след всяка вноска (неизплатена част
от сумата на финансиране) и остатъчната стойност,
ако има такава.
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1.12. Сума на финансиране е разликата между
финансовата стойност и началната вноска, заплатена
от клиента преди първата вноска по погасителния
план.
1.13. Остатъчната стойност на лизинговия автомобил
към даден момент се определя съгласно вида на
договора и в погасителния план към него по
актуалната методика на Порше. С подписа си под
договора и под погасителния план клиентът приема
така определената остатъчна стойност.
1.14. Тарифа за таксите (Тарифата): приложение към
настоящите Общи условия, представляващо
неразделна част от тях и съдържащо таксите, които
клиентът дължи на ПОРШЕ при и по повод
изпълнението на лизинговия договор, при посочените
в тях условия. Изменения в Тарифата стават
обвързващи за страните от момента, в който те
писмено ги одобрят с отделен анекс. В останалите
случаи се прилагат правилата на закона.
1.15. Всякакви цитирани в текста членове с номерация
без други пояснения означават членове от
настоящите Общи условия.
1.16. Такси, дължими през времето на действие на
лизинговия договор: виж точки 2.9, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6,
4.4, 5.5, 5.6, 8.2, 9.4, 10.1, от Общите условия и
Тарифа за таксите.
1.17. Ред за прекратяване на договора – виж точка 12.
1.18. Финансова Група Порше България са Порше
Лизинг БГ ЕООД, ЕИК 131283654, Порше Мобилити
БГ ЕООД, ЕИК 203261484 и Порше Иншуърънс
Брокер БГ ЕООД, ЕИК 175167480, които по силата на
Споразумение от 23 май 2018 г. са съвместни
администратори по отношение на обработваните от
тях съвместно лични данни.
2. СОБСТВЕНОСТ
2.1. ПОРШЕ е собственик на автомобила, а клиентът е
държател на автомобила за целия срок на действие
на договора за лизинг. В случаите, в които за целите
на договора за лизинг ПОРШЕ е придобило
автомобила по възлагане от клиента и във връзка с
придобиването е заплатило разходи към трети лица,
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включително нотариални такси, данък по ЗМДТ и др.,
клиентът се задължава да възстанови тези разходи
на ПОРШЕ в 14 дневен срок от момента на
получаване на автомобила.
2.2. Отговорността на ПОРШЕ за лизинговия автомобил
се изчерпва изцяло с осигуряване на съответствие
между поръчката на клиента и доставения от
доставчика автомобил. В случаите, в които клиентът
сам е направил поръчката на автомобила при
доставчика, отпада изцяло и отговорността по
предходното изречение. ПОРШЕ не носи при
абсолютно
никакви
обстоятелства
никаква
отговорност за качествата на автомобила, за негови
явни или скрити недостатъци, без значение дали са
покрити от гаранцията на производителя, и без
значение в кой точно момент от времето те се
проявяват. Клиентът се задължава да отправя
изключително към доставчика всякакви претенции,
свързани с отговорност за недостатъци и/или
гаранционна отговорност по повод евентуални
недостатъци на автомобила. ПОРШЕ се задължава
при поискване да прехвърля на клиента за срока на
валидност на лизинговия договор следните права:
правото на собственика да иска от продавача
отстраняване на недостатъците. ПОРШЕ не носи
никаква отговорност относно годността на
автомобила за употреба, нито за произлезлите от
неговите недостатъци щети.
2.3. Клиентът носи пълния риск от повреждане, погиване,
унищожаване или загуба (вкл. всякаква форма на
противозаконно отнемане от трето лице) на
лизинговия обект, включително и при форсмажорни
обстоятелства и/или когато съответния риск не се
покрие от сключената за лизинговия обект
застраховка. Клиентът обезщетява ПОРШЕ за
всякакви щети, причинени на лизинговия обект,
независимо от това, дали са по вина на клиента и/или
са в резултат на форсмажорни обстоятелства, когато
липсва застрахователно покритие. Ако щетата бъде
покрита от застраховка, клиентът се освобождава до
размера на сумата, която е получена от ПОРШЕ.
Клиентът няма право да отчуждава, да обременява с
тежести или да отдава под наем автомобила. Поспециално клиентът няма право:
- да отчуждава автомобила;
- да предоставя автомобила на трети лица, освен
ако не е получил изричното съгласие на ПОРШЕ;
- да използва автомобила за целите на рент-а-кар,
шофьорски курсове, или
други цели, различни
от записаните в договора за лизинг, освен ако не е
получил предварителното съгласие на ПОРШЕ;
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- да сключва каквито и да е договори и други правни
сделки относно автомобила;
- да залага автомобила;
- да застрашава по какъвто и да е начин
собствеността или владението на ПОРШЕ върху
автомобила.
2.4. Неспазването или нарушаването на което и да е
условие по предходния член 2.3. поражда правото на
ПОРШЕ да прекрати договора без предизвестие.
Условията на член 12 намират съответно
приложение.
2.5. Клиентът е длъжен да държи автомобила отделно от
своето останало имущество и да го означи като
собственост на ПОРШЕ.
2.6. Клиентът е длъжен да уведомява незабавно ПОРШЕ
за всеки съдебен спор или за възможни претенции на
трети лица относно автомобила.
2.7. Клиентът е длъжен да уведомява ПОРШЕ за всяко
фактическо състояние на нещата или всяко действие
на трето лице, отнасящо се до автомобила или за
започнати или очаквани действия по принудително
изпълнение, например конфискация, отнемане или
други от страна на трети лица и насочени към
автомобила. Клиентът е оправомощен и задължен да
вземе всички необходими мерки и да предприеме
действия в защита на правата на собственост на
ПОРШЕ, също и в случаите, в които това поражда
разноски за клиента. Клиентът е длъжен да
възстанови на ПОРШЕ всички свързани с това
разноски в срок от 8 (осем) дни от предоставянето на
съответните разходни документи.
2.8. Ако срещу клиента бъде образувано производство по
несъстоятелност или бъде открито производство по
ликвидация
или
клиентът
изпадне
в
неплатежоспособност или свръхзадлъжнялост по
смисъла на Търговския закон, дори срещу него да не
е образувано производство по несъстоятелност, той
е задължен да уведоми незабавно за това ПОРШЕ. В
такива случаи ПОРШЕ има право да прекрати
лизинговия договор и/или да изиска незабавното
връщане
на
автомобила.
В
случай
на
несъстоятелност или ликвидация клиентът е длъжен
да уведоми синдика или ликвидатора за
собствеността на ПОРШЕ върху автомобила.
2.9. ПОРШЕ има право да означава върху автомобила по
видим начин правото си на собственост. В случай че
клиентът премахне или повреди това означение,
възстановяването на означението е за сметка на
клиента.
2.10. В случаите, в които през времето на действие на
лизинговия договор в резултат на унищожаване,
липса или брак на автомобила, или по други
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предвидени в закон причини за Порше възникне
задължение да заплати данък добавена стойност за
този автомобил, клиентът дължи на Порше
заплащането на цялата сума на същия този данък.
Това задължение на клиента възниква на тук
посоченото самостоятелно основание и е независимо
от всякакви други негови задължения по договора и
по Общите условия. Клиентът може да се освободи
от това свое задължение само ако предостави на
Порше такива доказателства или средства, които
съгласно действащия закон освобождават Порше от
задължението за заплащане на ДДС.
3. ПРИЕМАНЕ НА АВТОМОБИЛА
3.1. Освен ако не е предвидено друго в договора,
автомобилът се доставя по седалището
на
доставчика. Клиентът приема автомобила в
състоянието му към момента на предаването. За
действителността на предаването се съставя писмен
приемо-предавателен протокол, който трябва да
бъде подписан от всички три страни (ПОРШЕ,
доставчик, клиент), за да е действителен. Всякакви
недостатъци на автомобила следва да се впишат в
протокола. В случай че в протокола няма вписани
възражения от страна на клиента се смята, че
автомобилът е приет в безупречно състояние, което
съответства на поръчката на клиента.
3.2. Закъснения в доставката, за които ПОРШЕ не носи
отговорност, включително закъснения по вина на
доставчика, не засягат действителността на
договора. Клиентът следва да приеме автомобила до
10 дни след известието от доставчика, че
автомобилът е готов за предаване. Ако клиентът
закъснее, ПОРШЕ може да определи допълнителен
срок, и да посочи, че след изтичането му договорът
ще се счита за развален поради неизпълнение от
Клиента. В този случай клиентът дължи на ПОРШЕ
неустойка за неизпълнен договор в размер на 10 %
(десет процента) от финансовата стойност на
договора, като ПОРШЕ има право да прихване
получените до момента авансови плащания от
клиента. Когато закъснението в доставката е
причинено от ПОРШЕ, ПОРШЕ дължи на клиента
неустойка в размер на 0,01 % (едно на десет хиляди)
от финансовата стойност на автомобила за всеки
просрочен ден.
3.3. Доставчикът предава автомобила на клиента, едва
след като клиентът изплати на ПОРШЕ, съобразно
предоставените му платежни документи, всички
разходи, които са възникнали до този момент за
ПОРШЕ (като мита, акцизи, такси, регистрация в
пътна полиция, всички застраховки и др.). Тези
разходи включват:
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- авансово плащане (ако е предвидено) и такса за
оценка на кредитоспособността;
- разходи по регистрацията на автомобила;
- всички други разходи, които са били необходими за
предаването на автомобила на клиента във
фактическо и правно състояние, което позволява
ползването му според изискванията на лизинговия
договор;
- таксите, предвидени в Тарифата за таксите на
ПОРШЕ.
Така дължимите разходи, ако не са определени при
сключване на договора или в Тарифата за таксите, се
определят от ПОРШЕ чрез писмо, доставено до
клиента. Разходите са дължими от момента на
доставяне на писмото, ако нищо друго не е
определено писмено.
3.4. Клиентът поема всички разходи, които са свързани
експлоатацията на автомобила през целия срок на
лизинговия договор, като пътен данък, задължителни
технически прегледи, поддръжка, техническо
обслужване и др. В случай че ПОРШЕ заплати
вместо клиента разходи от подобен вид, то клиентът
е длъжен да ги възстанови на ПОРШЕ в рамките на 3
дни от доставянето на покана за плащане. Когато се
предвиждат различни срокове за заплащане на някои
данъци или разходи, дължими от собственика на
автомобила или възможност за заплащане на части,
ПОРШЕ има право да избере в кой момент и в какъв
размер да заплати тези задължения. В тези случаи
клиентът няма право на възражение относно срока
на плащане и дължи на ПОРШЕ възстановяване на
платените данъци/разноски в пълен размер в
рамките на 3 дни от доставянето на покана за
плащане.
3.5. От деня на приемането на автомобила клиентът е
длъжен да заплаща всички следващи лизингови
вноски след първоначалното плащане съобразно чл.
5.1 и в съответствие с погасителния план.
3.6. При спазване на изискванията на Наредба I-45 за
регистрацията, отчета, пускането в движение и
спиране от движение на МПС Порше регистрира
данните на клиента за вписването му в талона на
автомобила като ползвател по лизингов договор.
Клиентът е уведомен и съгласен с това.
3.7. ПОРШЕ предава автомобила на клиента с всички
оригинални ключове, с които е доставен автомобилът
от доставчика, включително вградени, пластмасови,
сервизни и всякакъв друг вид ключове. Броят на
предадените ключове се вписва в приемопредавателния протокол. Допълнителен ключ може
да бъде изработен след отправено от клиента до
ПОРШЕ писмена заявка. Изпълнител на поръчката по
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предходното изречение е производителят на
автомобила или оторизирано от него друго лице.
Всички срокове и условия на поръчката се определят
от нейния изпълнител. Клиентът поема всички
разходи за изработката на новия ключ, както и
съответната такса по Тарифата. Клиентът е длъжен
да уведомява незабавно както ПОРШЕ, така и
застрахователя винаги, когато някой от получените
ключове бъде изгубен или повреден. Изработката на
нови ключове е винаги за сметка на клиента.
3.8. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или
неустойка и без да посочва причина, да се откаже от
сключения договор за лизинг в срок 14 дни, считано
от: 1) датата на сключване на договора за кредит,
или 2) датата, на която клиентът получи условията на
договора и преддоговорната информация - в
случаите, когато тази дата е след датата по т. 1.
Правото на отказ от сключения договор за лизинг се
смята за упражнено при условие, че клиентът
изпрати уведомление до Порше Лизинг БГ ЕООД
преди изтичане на крайния срок по предходното
изречение.
Уведомлението
по
предходното
изречение трябва да бъде направено на хартиен или
друг траен носител, до който Порше Лизинг БГ ЕООД
има достъп, по начин, който може да бъде доказан
съгласно действащото законодателство. Когато
клиентът упражни правото си на отказ от договора за
лизинг, той връща на кредитора автомобила и
заплаща лихва, начислена за периода от датата на
получаване на автомобила до датата на връщането
му, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30
календарни дни, считано от изпращането на
уведомлението до Порше Лизинг БГ ЕООД за
упражняване правото на отказ. Лихвата се изчислява
на базата на уговорения в договора лихвен процент.
Дневният лихвен процент се формира като
уговореният в договора годишен лихвен процент се
раздели на 365. При упражняване правото на отказ
от сключения договор за лизинг Порше Лизинг БГ
ЕООД няма право да изисква и събира от клиента
обезщетение, с изключение на обезщетението за
направените разходи към публични административни
органи, които не подлежат на възстановяване.
3.9. Клиентът има правата по член 27 и член 28 от Закона
за потребителския кредит.
4. ЗАСТРАХОВКИ
4.1. В качеството си на собственик на автомобила
ПОРШЕ има право да го застрахова в собствена
полза. Всяка сключена от ПОРШЕ имуществена
(каско) застраховка на автомобила изпълнява, в
отношенията между ПОРШЕ и клиента, функцията на
гаранция за изпълнението на задълженията на
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клиента по лизинговия договор. На това основание
всички разходи по застраховката и свързаните с това
допълнителни плащания са за сметка на клиента.
Клиентът покрива разходите по вграждане на
съответни системи за сигурност. Клиентът получава
копие от застрахователната полица. Клиентът ползва
правата по застраховката на автомобила по
правилата на член 2.3.
4.2. В случаите, в които клиентът възнамерява да
предприеме пътуване извън територията на
Република България с автомобила, клиентът е
длъжен предварително да уведоми ПОРШЕ и да
поиска от ПОРШЕ да сключи за лизинговия
автомобил застраховки "Пълно каско за чужбина" и
"Гражданска отговорност за чужбина - зелена карта"
в полза на ПОРШЕ. Клиентът е длъжен да отправи
искането по предходното изречение не по-късно от
три работни дни преди лизинговият автомобил да
напусне страната. Клиентът няма право да ползва
автомобила по такъв начин или в такива региони, че
по тази причина застраховките да станат частично
или изцяло невалидни. Клиентът е отговорен пред
ПОРШЕ за всички произлезли от неспазване на това
задължение вреди.
4.3. След всеки случай на изплатени частични
обезщетения по застрахователни щети, ПОРШЕ има
право да доплаща съответния процент от
застрахователната премия на застрахователя, така
че да остане покрита пълната стойност на
автомобила при тотална щета или кражба/грабеж
(дозастраховане). В тези случаи клиентът дължи така
направените разходи за дозастраховането по
фактура (покана за плащане), издадена от ПОРШЕ.
4.4. Предлага се услугата "Разсрочено плащане на
застрахователната премия". Ако клиентът желае да я
ползва, той заплаща на ПОРШЕ сумата на премията
на няколко последователни вноски в рамките на една
година. В тези случаи номиналният процент на
застрахователната премия се увеличава съгласно
Тарифата за таксите. Клиентът е длъжен да
определи в момента на сключване на лизинговия
договор, дали ще ползва тази услуга, както и броя на
вноските. Когато застраховката Каско обхваща
период по-голям от една година, то клиентът е
длъжен да заявява писмено до ПОРШЕ желанието си
да ползва разсроченото плащане на премията за
всяка отделна следваща година от застраховката не
по-късно от тридесет дни преди началото на тази
година; при липса на писмено заявление в този срок,
премията се заплаща за цялата следваща година по
начина, по който е била заплащана през предходната
година. При липса на писмено заявление от клиента
ПОДПИС НА КЛИЕНТА
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и по преценка на ПОРШЕ цялата премия може да се
начисли и еднократно.
4.5. Клиентът е уведомен, че поради технически причини
е възможно срокът на застраховката да бъде
различен от срока на лизинговия договор.
Независимо от това клиентът поема съобразно точка
4.1. всички разходи относно цялата застраховка.
4.6. Клиентът е длъжен да изпълнява всички условия,
необходими за запазване действието на сключените
застраховки. Клиентът е длъжен, освен всичко друго,
да осигурява своевременно маркировка на
автомобила
съобразно
изискванията
на
застраховката, така че да се гарантира
непрекъснатост на действието на застраховката. Ако
клиентът не изпълни това свое задължение, той носи
отговорност за всяка щета по автомобила в пълен
размер.
4.7. Клиентът няма право да сключва, да изменя или да
прекратява каквито и да е застраховки относно
лизинговия автомобил без предварителното писмено
разрешение на ПОРШЕ. Клиентът може да
представлява ПОРШЕ пред застрахователи само в
рамките на сключени от ПОРШЕ застрахователни
договори относно лизинговия автомобил, ползван от
клиента, и само с цел необходимо съдействие при
уреждане на застрахователни щети.
4.8. Клиентът заявява, че е получил от ПОРШЕ копие от
застрахователната полица КАСКО и оригинал от
застрахователна полица Гражданска отговорност на
лизинговия автомобил, с всички приложения към тях,
че е запознат с всички условия на застраховките, вкл.
Общите условия на съответния застраховател, и че
се задължава стриктно да спазва тези условия, така
че да не се увреждат интересите на ПОРШЕ като
застрахован. По-специално Клиентът е уведомен за
всички действия, които той трябва да извърши, за да
се запази действието на застраховките, като
доставяне на автомобила, в посочен от
застрахователя сервиз и срок, за нанасяне на
маркировка, и др.
4.9. ПОРШЕ няма задължение към клиента да застрахова
автомобила, освен в случаите, когато такова
задължение е поето с отделно изрично писмено
споразумение. Клиентът е длъжен да следи за срока
на валидност на застрахователните полици и да
уведомява своевременно ПОРШЕ при необходимост
от тяхното подновяване.
4.10. Клиентът има право да избере застраховател
измежду онези застрахователи, с които ПОРШЕ има
договорни отношения. ПОРШЕ предава на клиента
списък на тези застрахователи, актуален към
момента на сключването на застраховката.
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4.11. ПОРШЕ не носи каквато и да било отговорност за
действията на застрахователя по сключената
застраховка,
включително
при
неизплатени
застрахователни обезщетения. В случаите на
неизплатени застрахователни обезщетения се
прилага член 2.3 от настоящите общи условия.
4.12. ПОРШЕ има право да прекрати предсрочно
действаща застраховка Каско относно лизинговия
автомобил в случаите, в които по преценка на
ПОРШЕ застрахователят със своите действия или
бездействия застрашава интересите на страните по
лизинговия договор. В случаите на такива
прекратявания и ако има валидно споразумение по
член 4.9 ПОРШЕ се задължава да осигури
застраховка на същия автомобил при друг
застраховател, както и да уведоми клиента за
промяната и да го снабди с копие от новата
застраховка, общите условия на новия застраховател
и приложенията към нея. Във всички случаи на
предсрочна смяна на застраховател клиентът дължи
на ПОРШЕ заплащане на застрахователната премия
по новата застраховка в пълен размер в 3 (три)
дневен срок от уведомяването му от ПОРШЕ за
сключената нова застраховка. При възстановяване от
застрахователя на част от премията по прекратената
застраховка, същата се приспада от другите текущи
задължения на клиента към ПОРШЕ. Ако не са
налице други текущи задължения на клиента към
ПОРШЕ, възстановените от застрахователя суми се
изплащат на клиента.
4.13. Правилата на предходния член 4.12 се прилага и
във всички случаи, в които сключената от ПОРШЕ
застраховка бъде предсрочно прекратена от
застрахователя.
4.14. Във всички останали случаи, в които по време на
лизинговия договор се стигне до невалидност на
застраховката или същата не бъде удължена/
продължена, ПОРШЕ има право да сключи нова
застраховка с друг застраховател при условията на
член 4.12.
4.15. Клиентът е длъжен да съхранява в автомобила по
всяко време неизползван комплект документи за
изготвяне на двустранен протокол за ПТП съгласно
указанията на застрахователя и действащите закони.
5. ПЛАЩАНИЯ
5.1. Падежът на лизинговите вноски е петнадесето число
на текущия месец. Клиентът извършва плащането
така, че към тази дата плащането да е постъпило по
сметката на ПОРШЕ, в противен случай е налице
забава. За целите на движението на плащанията
ПОРШЕ води обща разплащателна сметка за всички
сключени с един и същ клиент договори.
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5.2. Разпределението на сумите, постъпили по сметката,
се извършва съобразно член 5.8.
5.3. В случай че тримесечният EURIBOR се промени в
сравнение с момента на последното коригиране на
лихвата, респективно датата на предаване на
автомобила, с повече от 25 базисни пункта (един
процент е равен на 100 базисни пункта), се извършва
корекция на лихвата – за финансов лизинг и за
лизинг с остатъчна стойност, към първо число на
месеца,
следващ
съответното
календарно
тримесечие, която корекция е аналогична на
промяната на тримесечния EURIBOR. Като основа за
калкулация се използва тримесечният EURIBOR към
последно число на предишния месец в сравнение с
тримесечния EURIBOR към деня на последното
коригиране на лихвата/вноската, респективно към
датата на предаване на автомобила.
5.4. Неизправности при ползването на автомобила,
независимо от техния произход и характер, не
представляват основание за прекратяване или
промяна на договора дотолкова, доколкото ПОРШЕ
не носи отговорност за тях.
5.5. При забава в плащането клиентът дължи лихва в
размер на 10% годишно плюс основния лихвен
процент върху всяка просрочена сума за целия
период на забавата.
5.6. Всички плащания между страните се изчисляват в
евро (EUR). Плащанията в рамките на страната се
извършват в лева (BGN). Изплатената в лева или в
друга валута сума трябва да бъде калкулирана по
такъв начин, че получателят на плащането да не
претърпява никакви загуби от разлики във валутните
курсове на обслужващите банки. Плащането се смята
за навременно само ако отговаря на условията на
предходното изречение.
5.7. Страните прилагат официалния фиксинг на
Българската Народна Банка.
5.8. Когато клиентът извършва плащане, което не
покрива всичките му задължения към ПОРШЕ към
момента на плащането, се прилага законовото
правило относно поредността на погасяване на
задълженията по отделния лизингов договор.
5.9. ПОРШЕ има право със съгласието на клиента да
променя поредността по чл. 5.8.
5.10. ПОРШЕ има право да събере от клиента такса в
размер, определен в Тарифата за таксите във всеки
случай, в който бъде извършена промяна на
лизинговия договор по инициатива на клиента.
5.11. Клиентът не може да оправдава забавено плащане
с твърдението, че не е получил фактура за това
плащане. Липсата на фактура не отменя
отговорността на клиента за забавено плащане.
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5.12.Лизингополучателят е уведомен, че има право да
получи при поискване и безвъзмездно във всеки един
момент от изпълнението на договора извлечение по
сметка под формата на погасителен план за
извършените
и
предстоящите
плащания;
погасителният план посочва дължимите плащания и
сроковете и условията за извършването на тези
плащания; планът съдържа разбивка на всяка
погасителна вноска, показваща погасяването на
главницата, лихвата, изчислена на базата на
лихвения процент, и когато е приложимо,
допълнителните разходи; когато лихвеният процент
не е фиксиран или когато допълнителните разходи
могат да бъдат променени съгласно договора за
кредит, в погасителния план се посочва, че
информацията, съдържаща се в плана, е валидна
само до последваща промяна на лихвения процент
или на допълнителните разходи съгласно договора
за кредит
6. БЛАНКОВ ЗАПИС НА ЗАПОВЕД
6.1. При необходимост и в съответствие с
кредитоспособността на клиента ПОРШЕ има право
да изисква предоставянето на допълнителни
гаранции преди сключването на договора.
6.2. Ако страните са се съгласили с допълнителен анекс
към лизинговия договор, клиентът като издател
издава в полза на ПОРШЕ като поемател подписани
записи на заповед, които са изготвени съобразно чл.
464 на Търговския закон. ПОРШЕ има право в случай
на неизпълнение на лизинговия договор или на
общите условия да използва такъв запис на заповед
за сума, равна на всички непогасени до момента
изискуеми задължения на клиента и да пристъпи към
принудителното събиране на тази сума. С
подписването на договора за лизинг клиентът
упълномощава
изрично
за
това
ПОРШЕ.
Пълномощното
се
издава
допълнително.
Използването на такива записи на заповед не засяга
действителността на договора. Клиентът е длъжен да
осигурява на разположение на ПОРШЕ достатъчен
брой записи на заповед за целия срок на действие на
договора.
6.3. ПОРШЕ си запазва правото да изисква допълнителни
гаранции от клиента (като поръчителство, залог,
вписване на договора в Централния регистър на
особените залози и др.) в зависимост от
предварителната
проверка
на
неговата
кредитоспособност. Същото право има ПОРШЕ и в
случай, когато по време на действие на договора
имущественото състояние на клиента се влоши
дотолкова, че възникне опасност от неизпълнение на
задълженията му.
ПОДПИС НА КЛИЕНТА

стр. 7

7. СОЛИДАРНИ ДЛЪЖНИЦИ
Ако договорът за лизинг е подписан от солидарен
длъжник, възниква договорна солидарност по
смисъла на чл. 121, ал. 1 от Закона за задълженията
и договорите. В този случай солидарният длъжник
отговаря солидарно с клиента и при същите условия
като клиента за всички задължения, произтичащи от
договора за лизинг по реда на членове 122 – 126 от
Закона за задълженията и договорите. ПОРШЕ има
право да иска изпълнение на цялото задължение и на
всички задължения, произтичащи от лизинговия
договор директно от солидарния длъжник без
необходимост да предявява вземането си съдебно
или извънсъдебно първо към клиента. Отговорността
на солидарния длъжник не е ограничена от никакви
срокове извън общата давност за задължението.
С подписа си върху договора за лизинг солидарният
длъжник декларира, че е запознат с настоящите
Общи условия и с погасителния план на договора за
лизинг и в частност с размерите и падежа на
лизинговите вноски. Солидарният длъжник е длъжен
да следи за своевременното изпълнение на
задълженията по лизинговия договор от клиента. При
неизпълнение на което и да е задължение от страна
на клиента в установените в погасителния план
срокове, солидарният длъжник се счита поканен
незабавно да изпълни съответното задължение без
необходимост от допълнително уведомление.
Солидарната отговорност между клиента и
солидарния длъжник се разпростира и върху всички
последици от неизпълнението, в това число, но не
само, договорни неустойки и др. санкции, законни
лихви, разноски и др.
Отсрочването или разсрочването на лизингови
вноски или други промени по лизинговия договор,
извършени едностранно от ПОРШЕ или по договорка
с клиента, имат действие и по отношение на
солидарния длъжник и не водят до прекратяване на
солидарността. ПОРШЕ запазва правата си срещу
солидарния длъжник, а последният се съгласява с
това по смисъла на чл. 124 от Закона за
задълженията и договорите. Задължението за
уведомяване на солидарния длъжник е на клиента.
Вътрешните отношения между клиента и солидарния
длъжник и техните основания и съдържание нямат
отношение към ПОРШЕ и не могат да му се
противопоставят.
8. НЕСПАЗВАНЕ НА СРОКОВЕ
8.1. Освен лихвите, предвидени по договор, клиентът
дължи такса за администрирането и доставянето по
съответния начин на покани за плащане и всякакви
други съобщения, определена в Тарифата за таксите.
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8.2. Клиентът дължи възстановяването на всички
останали разходи на ПОРШЕ, свързани с
предявяването и/или с гарантирането на изискуемите
вземания от договора (съдебни, административни,
адвокатски, за вещи лица, за изземването на
автомобила и др. разходи), чиято изискуемост се
установява чрез фактури или покани за плащане за
тях, издадени от ПОРШЕ.
8.3. Клиентът се задължава да уведомява ПОРШЕ за
всяко очаквано или вече настъпило закъснение в
плащането. Самото уведомяване не води до
удължаване срока за плащане.
8.4. При забава на плащането от страна на клиента:
8.4.1. Ако клиентът се забави с плащането на една
лизингова вноска с повече от 15 (петнадесет) дни
ПОРШЕ има право да изпрати на клиента писмено
първа покана за плащане. Ако клиентът не плати в
рамките на 7 (седем) дни от получаването, ПОРШЕ
му изпраща по същия начин втора покана за
плащане, с която срокът за плащане се удължава с
последващи 8 (осем) дни, с предупреждение, че след
изтичане на срока без да е получено плащане,
ПОРШЕ има право да обяви лизинговия договор за
прекратен поради неизпълнение от клиента. В този
случай се приема, че ПОРШЕ е предоставило на
клиента достатъчен допълнителен срок и че от
неизпълнението на задължението след втората
покана за плащане следва заключението, че
клиентът не желае да изпълнява своите бъдещи
задължения по лизинговия договор.
8.4.2. Ако клиентът е в забава за повече от една месечна
вноска или ако забавата за една вноска продължава
повече от 60 (шестдесет) дни, ПОРШЕ има право да
развали договора и без да е спазена процедурата по
член 8.4.1 и без да дава допълнителен срок за
изпълнение.
8.4.3. Изпращането на покани по член 8.4.1. не е
задължително.
По
преценка
на
ПОРШЕ
прекратяването може да се извърши единствено при
спазване на законовите изисквания. ПОРШЕ има
право по собствена преценка да изпраща и други
покани и съобщения освен посочените в член 8.4.1.
8.5. Непосредствено след прекратяване на договора
ПОРШЕ има право:
- да се възползва от всички получени гаранции за
събирането на цялата сума от всички неизплатени
до момента лизингови вноски, независимо от
техния падеж;
- да извести клиента, че договорът за лизинг е
законосъобразно предсрочно прекратен и да поиска
връщането на автомобила, респективно да вземе
сам автомобила.
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8.6. Страните са съгласни, че всички посочени в общите
условия срокове са подходящи за изпълнението на
задълженията на клиента.
8.7. В случай че ПОРШЕ използва дадените гаранции или
му се налага да ги използва, но след това страните
постигнат споразумение, че договорът остава в сила,
клиентът се задължава да замести използваните от
ПОРШЕ гаранции в първоначалния им вид в рамките
на 3 (три) дни от споразумението. Ако клиентът не
изпълни това свое задължение в срок, договорът се
счита за предсрочно прекратен по вина на клиента от
датата на неизпълнението.
8.8. По собствена преценка ПОРШЕ може в отделни
случаи да се откаже от спазването на сроковете или
условията по точки 8.4.1 и 8.4.2, като се придържа
единствено към сроковете, определени с
императивни законни норми.
8.9. При забава в плащане от страна на клиента ПОРШЕ
има право да изземе лизинговия автомобил и да го
задържи до момента, в който клиентът погаси всички
свои изискуеми задължения по договора.
8.10. В случай на неизпълнение на задължения на
клиента по лизингов договор, Порше има право да
прехвърля своите вземания срещу клиента и другите
свои права от лизинговия договор на трети лица.
9. ПОДДРЪЖКА / ОТГОВОРНОСТИ ЗА АВТОМОБИЛА
9.1. Автомобилът следва да се използва съгласно
указанията на производителя/доставчика. С договора
за лизинг са допустими специални ограничения.
9.2. Клиентът е длъжен да поддържа автомобила с
грижата на добър стопанин, да провежда всички
необходими ремонти и сервизни прегледи, да следи
постоянно за безупречното, функционално и
екологично състояние на автомобила в съответствие
с общите условия на производителя, с тези общи
условия и с договора. Клиентът е отговорен за всички
щети, произлезли от неспазването на това
задължение, независимо дали щетите са причинени
от клиента или от трети лица. Всички разходи по
поддръжката на автомобила по този член са изцяло
за сметка на клиента.
9.3. Поддръжката и ремонтите на автомобила може да се
извършват само в оторизирани сервизи, които са
означени в сервизната или гаранционна книжка.
Клиентът трябва да използва само оригинални части
за поддръжката на автомобила.
9.4. Клиентът е длъжен да използва автомобила
съобразно действащите закони. В случай на
неспазване на закона клиентът е отговорен за всички
произлезли от това последици и заплаща всички
глоби на съответните органи. Във всеки такъв
случай, в който ПОРШЕ е заплатил каквито и да е
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парични глоби и свързани с тях административни
разходи, разходи по представителство и/или
адвокатски разноски, такси и др., ПОРШЕ има право
да получи от клиента възстановяване на тези
разходи и такса обработка съгласно Тарифата.
9.5. Всякакви промени в конструкцията на автомобила
или добавяне на допълнителни части и устройства
към него може да се извършват само след
предварително писмено одобрение на ПОРШЕ и
само в оторизирани сервизи. Добавени части стават
собственост на ПОРШЕ без задължение за
обезщетение. Промените, които се налагат от закон,
се извършват от клиента за негова сметка. Поспециално не се допуска използването на
неоригинални части и системи (климатик, резервни
части и др.), нито извършването на тунинговане на
автомобила (чип-тунинг, мотор-тунинг, тунинг на
каросерия), който не е допустим съгласно
предписанията на производителя/завода, дори и
когато е извършено от оторизирани сервизи. Само
при извършването на съобразен с предписанията на
производителя/завода тунинг се запазват в сила
гаранционните претенции на клиента.
В случаите, когато вследствие на използването на
неоригинално оборудване (климатик, резервни части
и др.) или извършването на тунинг на автомобила
(чип-тунинг, мотор-тунинг, тунинг на шаси), който не е
допустим
съгласно
предписанията
на
производителя/завода,
настъпят
щети
по
автомобила, клиентът е длъжен да възстанови на
ПОРШЕ стойността на автомобила към момента
преди настъпването на щетата.
В същите случаи ПОРШЕ има алтернативно право да
изисква от клиента вместо възстановяване на
стойността пълен ремонт на автомобила за сметка на
клиента,
който
ремонт
да
гарантира
възстановяването на първоначалното състояние на
автомобила.
9.6. При загубване или унищожаване на ключ, на талон на
МПС или на други предмети, свързани с автомобила,
следва да се уведомят незабавно компетентните
органи, а също така и ПОРШЕ.
10. МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ
И
ИНСПЕКЦИЯ
НА
АВТОМОБИЛА
10.1. Клиентът се задължава да уведомява незабавно
ПОРШЕ с препоръчано писмо за всякакви промени на
своето седалище, респективно местоживеене или
месторабота. При неизпълнение на това задължение
всяко изпращане на съобщение на посочения от
клиента в договора адрес ще се смята за валидно
независимо дали клиентът го е получил и за дата на
доставяне ще се смята датата на изпращане от
ПОДПИС НА КЛИЕНТА
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ПОРШЕ. Независимо от това ПОРШЕ има право да
начисли на клиента в този случай и неустойка от 150
лева.
10.2. По желание на ПОРШЕ клиентът е длъжен да
осигурява достъп до автомобила по всяко подходящо
време. Ако клиентът осуетява чрез свое действие
или бездействие достъпа да автомобила, ПОРШЕ
може да прекрати договора без предизвестие (виж
чл. 12).
10.3. В случай че клиентът е в забава с плащането на три
поредни месечни лизингови вноски, за ПОРШЕ
възниква правото да извърши превантивна инспекция
на лизинговия автомобил. Превантивната инспекция
представлява извънредна гаранционна мярка в полза
на ПОРШЕ с цел предотвратяване на допълнителни
финансови загуби по лизинговия договор, доколкото
запазването на собствеността върху автомобила за
времето на лизинговия договор изпълнява функцията
на гаранция в полза на лизингодателя.
Превантивната инспекция се провежда на
определено от ПОРШЕ място, което може да бъде и
оторизиран сервиз за съответната марка
автомобили.
10.3.1. Тъй като превантивната инспекция винаги е
следствие от неизпълнение на задълженията на
клиента, всички разходи за всяка една превантивна
инспекция се носят от клиента и обхващат както
таксата за инспекция, така и останалите възникнали
във връзка с нея разходи. Таксата за превантивната
инспекция се дължи от клиента незабавно след
започването на инспекцията и се определя в
Тарифата за таксите.
10.3.2. С настъпването на падежа на третата поредна
неплатена месечна вноска за клиента възниква
задължението да предостави лизинговия автомобил
на ПОРШЕ за провеждане на превантивна инспекция.
За тази цел клиентът е длъжен да предаде
автомобила до две седмици от настъпването на
падежа по предходното изречение на един от
следните адреси:
- гр. Пловдив, бул. „България” 121;
- гр. Стара Загора, бул. „Никола Петков” № 55;
- гр. Варна, ж.к. "Владислав Варненчик", бул. "Трети
март" №59;
- гр. Бургас, бул. „Проф. Яким Якимов” СПЗ, к-с
Славейков.
10.3.3. В случай че клиентът не предаде автомобила в
срока по предходното изречение или в случай че
клиентът не може да бъде открит на последния
посочен от него адрес, за ПОРШЕ възниква правото
незабавно и със собствени средства да локализира,
да изземе и да транспортира автомобила до мястото
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за превантивната инспекция. В този случай клиентът
дължи отделно възстановяване на всички
допълнителни разходи на ПОРШЕ за локализиране и
разходите за транспортиране на лизинговия
автомобил, включително когато разходите са за
наемане на специализирани фирми за тази цел. Тези
разходи се дължат от клиента незабавно след като са
направени от ПОРШЕ.
10.3.4. За целия период на превантивната инспекция
клиентът е длъжен да заплаща месечни лизингови
вноски.
10.3.5. В случаите, в които ПОРШЕ упражнява свои права
по чл. 90 от Закона за задълженията и договорите,
клиентът дължи на ПОРШЕ такса съгласно Тарифата
за таксите за целия период на упражняване на тези
права.
10.3.6. За случаите по член 10.3.3. клиентът се
задължава да оказва пълно съдействие на ПОРШЕ
или на упълномощените от него лица за
локализирането или за изземването на лизинговия
автомобил. Клиентът се задължава да посочи на тези
лица местонахождението на автомобила и да им
осигури пълен и необезпокояван достъп до него за
целите на превантивната инспекция.
11. ЧАСТИЧНИ ЩЕТИ, ТОТАЛНА ЩЕТА, КРАЖБА
11.1. Клиентът е уведомен, че застраховано лице по
застраховката Каско е ПОРШЕ.
При настъпване на пътно-транспортно произшествие
клиентът се задължава да вземе на място всички
необходими мерки за документирането на пътнотранспортното произшествие и по-специално да
осигури получаването на всички необходими
документи (протокол за ПТП от пътна полиция и
всички други документи предвидени от закона или от
застрахователния договор). Незабавно след това
клиентът е длъжен да уведоми ПОРШЕ писмено за
щетата и да я регистрира
при съответния
застраховател
съобразно
изискванията
на
застраховката. За необходимите ремонти се допускат
само оторизирани сервизи. Клиентът следва да
вземе всички необходими мерки и действия,
предписани или дадени от застрахователното
дружество, за да могат да се покрият напълно всички
щети. Всички непокрити от застрахователя щети се
покриват от клиента. Ако застрахователят откаже
изплащането на щета или същият е освободен от
задължение да изплати обезщетение, клиентът
следва да изплати на ПОРШЕ общия размер на
щетата
и
всички
допълнителни
разходи.
Задължението на клиента да изплати щетата и
допълнителните разходи отпада, ако клиентът е
организирал за собствена сметка отстраняването на
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щетата чрез ремонт на автомобила в оторизиран
сервиз за съответната автомобилна марка. Същите
задължения за клиента съществуват и в случаите на
щети с неустановен произход (заварени на паркинг и
др.).
11.1.1. При настъпване на щета рискът от временна
невъзможност или от намалена възможност за
ползване на лизинговия автомобил се носи от
клиента. Квалификацията на вида на щетата
(частична или тотална) се дава от застрахователя по
застраховката Каско и е обвързваща за двете страни
по лизинговия договор. За периода до произнасяне
на застрахователя по вида на щетата клиентът
дължи плащане на месечни лизингови вноски по
погасителен план.
11.1.2. При квалифициране на щетата като частична
(подлежаща на отремонтиране) договорът за лизинг
не се изменя по никакъв начин и клиентът е длъжен
да заплаща месечните лизингови вноски и други
дължими суми по договора съгласно погасителния
план, независимо от продължителността на ремонта.
ПОРШЕ няма да даде съгласието си за ремонт, респ.
няма да даде поръчка за ремонт на щетите по
автомобила докато клиентът не изпълни всички свои
текущи договорни задължения към ПОРШЕ. Клиентът
няма право на възражения срещу ПОРШЕ относно
оценката на щетите, дадена от застрахователя.
11.1.3. В случай че застрахователят квалифицира щетата
като тотална, лизинговият договор се прекратява от
момента на настъпване на щетата. В този случай
клиентът дължи на ПОРШЕ всички незаплатени суми
по договора до момента на прекратяване, както и
обезщетение за пропуснатите от ПОРШЕ Лизинг
ползи в размер на лизинговата лихва съгласно
погасителния план до момента на изплащане на
застрахователното обезщетение.
11.1.4. В случай на тотална щета и след като получи
изплатеното застрахователно обезщетение, ПОРШЕ
извършва калкулация, при която приспада от
полученото застрахователно обезщетение всички
непогасени задължения на клиента по лизинговия
договор (включително и всички застрахователни
премии, данъци, такси и всякакви други свързани с
автомобила плащания, направени от ПОРШЕ),
остатъчната стойност на автомобила към датата на
прекратяване на договора и дължимата съгласно
предходния член лизингова лихва. В случай че след
извършване на посочената калкулация е налице
положителен резултат, ПОРШЕ заплаща този
резултат на клиента, който няма право на други
претенции във връзка с изпълнението и
прекратяването на лизинговия договор. Ако след
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извършване на калкулацията е налице отрицателен
резултат, клиентът е длъжен да заплати на ПОРШЕ
размера на тази отрицателна разлика.
11.1.5. При наличието
на частична щета и ако
застрахователят откаже да изплати застрахователно
обезщетение, клиентът е длъжен да заплати в пълен
размер ремонта на лизинговия автомобил с оглед
възстановяването му в състоянието, в което се е
намирал преди настъпване на щетата, като
едновременно с това продължава да заплаща
лизинговите вноски съгласно погасителния план.
11.1.6. При наличието на тотална щета и ако
застрахователят откаже да изплати застрахователно
обезщетение, клиентът е длъжен да заплати на
ПОРШЕ следните суми:
- всички дължими до момента на прекратяването
лизингови вноски и други дължими плащания по
договора;
- остатъчната стойност на автомобила към момента
на прекратяването, определена по погасителния
план към лизинговия договор.
- обезщетение за пропуснатите от ПОРШЕ Лизинг
ползи в размер на лизинговата лихва от момента
на прекратяването до момента на отказа за
изплащане на застрахователното обезщетение.
11.2. При кражба на автомобила клиентът е длъжен
незабавно да съобщи за кражбата в най-близкото
полицейско управление и да информира за това
застрахователното дружество по застраховката Каско
и ПОРШЕ. В този случай след изтичането на 30
(тридесет) дни от съобщаването за кражбата
договорът се замразява до момента, в който
автомобилът бъде намерен и предаден обратно или
до момента, в който застрахователят даде своето
съгласие или отказ за изплащане на щетата,
съответно което от двете събития настъпи по-рано.
Под "замразяване" страните разбират отлагане на
падежите на задълженията на клиента до момента по
предходното изречение.
11.2.1. Ако автомобилът бъде намерен и върнат обратно
на ПОРШЕ, то от този момент замразяването се
прекратява и клиентът дължи незабавно всички
лизингови вноски и други плащания към момента и
занапред така, както ако договорът не беше
замразяван, а ПОРШЕ се задължава да предаде
автомобила на клиента в състоянието, в което се
намира.
11.2.2. Ако автомобилът не бъде намерен и
застрахователят изплати обезщетение за кражба,
договорът се прекратява с действие от началото на
замразяването. Клиентът дължи лизингови вноски до
момента на това прекратяване. В този случай
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ПОРШЕ приспада и задържа от полученото
застрахователно обезщетение сумата от всички
непогасени до момента на прекратяване на договора
задължения на клиента плюс остатъчната стойност
на автомобила към момента на прекратяването
съгласно погасителен план. В случай че след
приспадането по предходното изречение е налице
положителен остатък, той се превежда по сметка на
клиента. В случай че полученото от ПОРШЕ
застрахователно обезщетение не е достатъчно да
покрие сумата от всички непогасени до момента на
прекратяване на договора задължения на клиента
плюс остатъчната стойност на автомобила към
момента на прекратяването съгласно погасителен
план, клиентът дължи на ПОРШЕ разликата между
тази сума и полученото обезщетение.
11.2.3.В случай че застрахователното дружество откаже
да изплати обезщетение или е освободено от
заплащането на обезщетение, изцяло или частично,
клиентът следва да изплати на ПОРШЕ сумата от
всички непогасени до момента на прекратяване на
договора задължения на клиента плюс остатъчната
стойност на автомобила към момента на
прекратяването съгласно погасителен план.
12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
12.1. Освен в хипотезите на членове 8.4, 11.1.3 и 11.2.2 от
настоящите Общи условия, договорът за лизинг може
да бъде прекратен:
12.1.1. От страна на ПОРШЕ чрез разваляне поради
неизпълнение на клиента, когато:
- в резултат на употребата му автомобилът е
приведен от клиента в състояние, което затруднява
нормалната му употреба или намалява неговата
пазарна стойност, или в резултат на това, че не са
спазени изискванията на производителя на
автомобила относно неговата регулярна поддръжка
(не са извършени периодичните технически
прегледи в оторизиран сервиз при достигане на
посочените от производителя изминати километри
или изминало време, или не са взети мерки за
своевременно отстраняване на възникнали щети по
автомобила), или са увредени елементи или части
от вътрешното обзавеждане на автомобила или от
външния му вид (боя, външни повърхности, стъкла,
фарове, гуми, джанти, ключалки, ауспух, табелки,
външни аксесоари, други) и тези повреди не са
отстранени своевременно;
- клиентът промени местожителството си или се
премести в чужбина без да уведоми за това
ПОРШЕ;
- клиентът или поръчителят дадат или са дали
неверни данни за своите доходи и имущество и/или
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бъде установено, че имущественото състояние на
клиента съществено се различава от подадената
информация, така че не е имало основание за
сключване на договора;
- клиентът или един от заявителите почине или по
отношение на него е открито производство по
несъстоятелност или поради недостатъчно
имущество е отхвърлена молбата за обявяване в
несъстоятелност
или
по
отношение
на
имуществото се води принудително изпълнение;
- застрахователна измама (също и опит);
- приемането съгласно т. 3.2 не е извършено;
- В случай че някое договорно обезпечение
преждевременно стане невалидно;
- В случай че се стигне до тотална щета, до
унищожаване или до кражба или загуба на
автомобила. В тези случаи договорът се смята за
прекратен от момента, в който ПОРШЕ получи
пълното
застрахователно
обезщетение
за
стойността на автомобила
- В случай че клиентът не използва автомобила
съгласно договора и/или не го поддържа в добро
състояние;
- клиентът систематично изпада забава с плащания
по договора, независимо от забавеното им
изпълнение; по смисъла на тези общи условия
"систематично" означава две или повече забавени
плащания;
- всякакво нарушаване на задълженията на клиента,
произтичащи от договора или от общите условия за
лизинг.
12.1.2. По взаимно съгласие на страните в писмена
форма.
12.1.3. При изключителни състояния и при форсмажорни
обстоятелства, които застрашават или отлагат
изпълнението на договорните задължения, договорът
може да се прекрати при спазване на разпоредбите
на приложимите закони относно непреодолима сила.
12.2. ПОРШЕ може след изпращане на уведомлението за
прекратяване на договора да изземе автомобила от
клиента без предварително известие.
12.3. В случай на изземване на автомобила, както и в
случай на прекратяване на договора клиентът се
задължава да осигури на ПОРШЕ или на
упълномощено от него лице свободен достъп до
своите помещения, както и да не затруднява процеса
на обратно предаване на автомобила. Клиентът няма
право на обезщетение заради изземването на
автомобила.
12.4. Потребителят има право на предсрочно
прекратяване на договора съгласно условията на чл.
32 от Закона за потребителския кредит.
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13. ПРАВНИ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПРЕКРАТЯВАНЕТО
НА ДОГОВОРА
13.1. В случай на разваляне, респективно всякакво
предсрочно прекратяване на договора по вина на
клиента, ПОРШЕ има правото:
13.1.1. Да задържи всички платени до момента лизингови
вноски и допълнителни плащания по договора;
13.1.2. Да събере от клиента неизплатената сума по
финансирането, включваща всички дължими към
момента на прекратяването и незаплатени лизингови
вноски и допълнителни плащания, които съгласно
тези Общи условия и договора за лизинг са за сметка
на клиента;
13.1.3. Да получи от клиента неустойка, равна на
положителната разлика между остатъчната стойност
на автомобила по погасителен план към момента на
прекратяването и пазарната стойност на автомобила
към същия момент, определена по правилото на чл.
34.5.3 от настоящите Общи условия. Ако клиентът не
е върнал автомобила на ПОРШЕ, неустойката по
предходното изречение е в размер, равен на
остатъчната стойност на автомобила по погасителен
план към момента на прекратяването, увеличена с
десет процента. Правото на обезщетение за щети,
надхвърлящи размера на неустойката, остава
незасегнато.
13.1.4. Да получи от клиента такса за изменение на
лизинговия договор съгласно Тарифата за таксите.
13.2. В случай на прекратяване на договора клиентът е
длъжен освен това да възстанови допълнително и
всички вреди на ПОРШЕ, явяващи се допълнителна
последица от прекратяването на договора и поспециално вземанията, свързани с прекратяването
на договора и връщането на автомобила (съдебни и
административни такси, адвокатски възнаграждения,
разходи по сервиз и поддръжка, разходи за връщане
на автомобила, транспортни разходи и др.)
14. ИЗЗЕМВАНЕ НА АВТОМОБИЛА
14.1. Във всякакви случаи на предсрочно прекратяване на
договора клиентът е длъжен да върне доброволно
автомобила на ПОРШЕ в указания срок, а ако такъв
не е указан - в първия работен ден след
прекратяване на договора. Изключение от правилото
по предходното изречение са само случаите, в които
предсрочното прекратяване се извършва по взаимно
писмено споразумение между клиента и Порше, в
което изрично се посочва, че автомобилът остава
във владение на клиента след сключването на
споразумението.
Ако
клиентът
не
спази
задължението си за доброволно връщане на
автомобила в срок, Порше извършва изземване на
автомобила.
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14.2. Връщането на лизингов автомобил се извършва при
посочен от ПОРШЕ търговец, а ако такъв не е
посочен - на един от следните адреси:
- гр. Пловдив, бул. „България” 121;
- гр. Стара Загора, бул. „Никола Петков” №55;
- гр. Варна, ж.к. "Владислав Варненчик", бул. "Трети
март" №59;
- гр. Бургас, бул. „Проф. Яким Якимов” СПЗ, к-с
Славейков.
Ако клиентът не отстрани принадлежащите му
принадлежности и предмети, като допълнително
обзавеждане или подобрения, които са били
монтирани в съответствие на общите условия на
лизинг и договора и които се намират в автомобила,
същите преминават в собственост на ПОРШЕ без
право на обезщетение. ПОРШЕ може да предприеме
възстановяване на предишното състояние на
автомобила за сметка на клиента, ако от това се
очаква повишаване на стойността на автомобила
(например поставяне на фирмен надпис).
14.3. Клиентът следва на собствени разноски да върне
автомобила в безупречно експлоатационно и
технически изправно състояние, заедно с всички
необходими
и
допълнително
монтирани
принадлежности, снабден със сервизна книжка,
резервни ключове и ключовете с техните кодове. В
противен случай клиентът следва да заплати за
щетите парично обезщетение и да отстрани всяка
оценена от страна вещо лице щета. Разходите за
евентуална оценка на автомобила се заплащат от
клиента.
14.4. За времето след прекратяването на договора, през
което клиентът е задържал автомобила, клиентът
дължи на ПОРШЕ обезщетение, равно на една
месечна лизингова вноска за всеки започнат месец.
14.5. Ако клиентът не върне автомобила след
прекратяването на лизинговия договор, ПОРШЕ има
право да предприеме всички законови мерки за
обратно получаване на автомобила си. ПОРШЕ може
незабавно
да
обяви
автомобила
за
откраднат/обсебен в полицията, да предприеме
съдебни действия срещу клиента и др. ПОРШЕ има
право да издири автомобила самостоятелно и да го
изземе принудително от мястото, където е
локализиран автомобилът. Клиентът дължи връщане
на всички разноски, възникнали вследствие на тези
мерки.
14.6. Клиентът е съгласен с това да не изисква от ПОРШЕ
плащане на обезщетение за вреди за разкодиране на
алармената система и други блокиращи системи в
автомобила, които са били инсталирани без
писменото
съгласие
на
лизингодателя.
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Лизингодателят не отговаря за лични вещи, които са
се намирали в автомобила към момента на
изземването, респ. конфискуването на лизинговия
обект.
14.7. При изземване на автомобила страните подписват
Протокол за изземване на автомобила, в който се
записва действителният пробег и всички видими
недостатъци по автомобила. Ако клиентът откаже да
подпише протокола, същият се подписва от един
представител на ПОРШЕ и от един свидетел и
придобива обвързваща сила за страните.
15. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Изменения в Общите условия се допускат само при
спазване на изискванията на чл. 147б. от Закона за
защита на потребителите.
16. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗНОСКИ
Всички, такси, данъци, налози, парични глоби и други
разходи във връзка със сключването на договора,
възникнали по време на действието на договора, се
заплащат или възстановяват от клиента.
17. ПОДСЪДНОСТ
17.1. В случай на спор, произтичащ от или във връзка с
договора за лизинг, той се отнася пред родово
компетентния съд или пред Арбитражния съд при
Българска търговско-промишлена палата – по избор
на ищеца. В случай на отнасяне на спора към АС на
БТПП се прилага неговият правилник.
17.2. Споровете по изпълнението на настоящия лизингов
договор могат да се уреждат с извънсъдебните
способи за решаване на спорове, както и
обезщетения за потребителите могат да се
установяват по реда на глава петнадесета от Закона
за потребителския кредит. Адресът на Комисията за
защита на потребителите е: 1000 гр. София,
пл."Славейков" № 4А, ет.3, 4 и 6, тел. 02 980 25 24.
18. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВО
ПОРШЕ може да прехвърля своите права и
задължения по този договор на трети лица, при което
ПОРШЕ няма да нарушава договорните права на
клиента по никакъв начин. В този случай клиентът не
може да прекрати договора, ако с прехвърлянето на
права не се стигне до промяна в неговите договорни
права и задължения.
19. СРОК НА ДОГОВОРА
Срокът на договора се определя съобразно договора
за лизинг. Изтичането на срока не води до
прекратяване на договора, когато са налице
неизпълнени задължения на клиента от договора за
лизинг.
20. ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА
20.1. С подписване на договора за лизинг, неразделна
част от който са настоящите общи условия за лизинг,
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клиентът поема всички произлизащи от договора и
Общите условия задължения.
20.2. Лизинговият договор влиза в сила след
кумулативното изпълнение на следните условия от
страна на клиента:
- плащане
на
такса
за
оценка
на
кредитоспособността на клиента;
- извършване на авансово плащане (ако е
предвидена в договора);
- предоставяне на всички договорни гаранции;
- подписване на договора;
- клиентът писмено е определил кой от двата
варианта на финансов лизинг от настоящите
условия е избрал: Вариант А. (Раздел Б от
настоящите Общи условия), или. Вариант Б.
(Раздел В, от настоящите Общи условия)
20.3. Предпоставка за получаване на съгласие за
сключване на договора от страна на ПОРШЕ е
предварителна проверка на кредитоспособността на
клиента и нейният положителен резултат.
20.4. ПОРШЕ има право да поиска от клиента да впише
лизинговия договор в Централния регистър на
особените залози (ЦРОЗ). Вписването в ЦРОЗ
изпълнява функцията на гаранция за изпълнението
на задълженията на лизинговия клиент към ПОРШЕ.
20.4.1. Задължението на клиента да извърши вписването
на договора в ЦРОЗ възниква в момента, в който той
получи искане за това от ПОРШЕ. Искането се
изпраща в писмена или в електронна форма. Всички
разходи по вписването, по подновяването и по
заличаването на вписването са за сметка на клиента.
20.4.2. Искането за вписване в ЦРОЗ може да бъде
направено както в момента на сключване на
лизинговия договор, така и в по-късен момент от
срока на договора, ако ПОРШЕ прецени, че е
възникнала необходимост от това.
20.4.3. Ако към момента на отправянето на искане по
предходния член автомобилът все още не е предаден
на клиента, ПОРШЕ има право да откаже
предаването на автомобила до момента, в който
получи от клиента оригинален екземпляр от документ
от ЦРОЗ, удостоверяващ извършеното вписване.
20.4.4. Ако към момента на отправянето на искане по
предходния член автомобилът вече е предаден на
клиента и той не впише договора за лизинг до две
седмици от получаването на искането за вписване, за
ПОРШЕ възниква правото да прекрати договора за
лизинг на основание 12.1.1 (неизпълнение на
задължение на клиента).
21. ДРУГИ УСЛОВИЯ
21.1. Недействителността на отделни разпоредби на
договора не засягат валидността на целия договор. В
ПОДПИС НА КЛИЕНТА
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такива случаи страните ще заменят невалидното
условие с валидна, респ. такава, отговаряща на
целите и смисъла на договора.
В случай на противоречие между договора и общите
условия на лизинг, договорът има приоритет.
21.2. Личните данни на клиента се обработват от
Финансова Група Порше България за целите, на
основанията и при всички други условия в
Уведомлението за обработването на лични данни,
неразделна част от Информационната бланка,
предоставена от клиента при кандидатстването за
лизинг. За целия срок на договора за лизинг клиентът
се задължава да уведомява ПОРШЕ за всяка
промяна в декларираните лични данни.
21.3. Договорът определя вида на лизинга (финансов или
финансов с остатъчна стойност).
21.4. Ако клиентът изяви желание да изкупи лизинговия
автомобил преди края на договора за лизинг, той
трябва предварително да е спазил на следните
условия:
21.4.1. Искане за предварително изкупуване, частично
погасяване или друго изменение на договора може да
се предяви най-рано след изтичане на шест месеца
от получаване на лизинговия автомобил.
21.4.2. Клиентът следва да подаде писмена молба до
ПОРШЕ и да заплати на ПОРШЕ до 25-то число на
месеца, през който се подава молбата за
упражняване на това право, всяка от следните суми:
- всички дължими по лизинговия договор плащания
до момента на предварителното изкупуване;
- пълния размер на неизплатената част от сумата на
финансиране към момента на предварителното
изкупуване;
- такса изменение на лизинговия договор съобразно
Тарифата за таксите;
- всички плащания трябва да са извършени до 25-то
число на месеца на предварителното изкупуване.
21.4.3. В случай че клиентът е подал молбата по член
21.4.2 до 15-то число на текущия месец включително,
ПОРШЕ разглежда и се произнася по тази молба в
срок до седем работни дни. Ако молбата е подадена
след 15-то число на текущия месец, ПОРШЕ
разглежда и се произнася по тази молба в срок до 15то число на следващия месец. В случай че всички
условия на член 21.4.2. по така подадената молба са
изпълнени и ако с писмен отговор до клиента ПОРШЕ
отговори положително на молбата, ПОРШЕ се
задължава да прехвърли на клиента собствеността на
автомобила до седем работни дни след изтичане на
съответния срок по предходните две изречения. Ако
клиентът не се яви в офиса на ПОРШЕ за целите на
прехвърлянето на собствеността, се прилага
ПОДПИС НА ПОРШЕ
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аналогично правилото на член 26.3., като в този
случай 30-дневният срок започва да тече след деня, в
който ПОРШЕ е изпратило на последния известен
адрес на клиента писмена покана, в която приканва
клиента да се яви в офиса на ПОРШЕ за
прехвърлянето на собствеността.
21.4.4. Договорът за лизинг се прекратява с действие от
деня, на който всички дължими плащания по чл.
21.4.2 са постъпили по банковата сметка на ПОРШЕ.
21.4.5. ПОРШЕ
се
задължава
да
прехвърли
собствеността на автомобила на клиента в срок до 15
дни от прекратяването по член 21.4.4. Всички
разноски по прехвърлянето на собствеността са за
сметка на клиента.
21.5. Чрез подписването на лизинговия договор клиентът
заявява, че посоченият от него в договора адрес за
кореспонденция, включително телефон, факс и
електронен адрес, е актуален и обвързващ, като
всички изпратени на този адрес съобщения ще се
смятат за редовно връчени на клиента във всеки
случай, в който може да се установи фактът на
тяхното изпращане. Клиентът се задължава да
уведомява писмено ПОРШЕ за всяка промяна в
посочения в договора адрес; в противен случай се
прилага предходното изречение относно последния
известен на ПОРШЕ адрес.
21.6. Клиентът има право, при спазване на условията и
сроковете по точки 5.10 и 21.4.1, да извърши
предварително погасяване на част от задълженията
си с ненастъпил падеж (главница). За да влезе в сила
предсрочното погасяване е необходимо клиентът и
Порше да сключат писмен анекс към лизинговия
договор, с който се споразумяват относно
финансовите условия на лизинга след предсрочното
погасяване и приемат съответен нов погасителен
план.
21.7. Клиентът има право при спазване на условията и
сроковете по точки 5.10 и 21.4.1 да иска от Порше
промяна в лизинговия договор – заместване на
лизингополучателя с друго лице. В този случай
Порше има право по собствена преценка и след
проверка на кредитоспособността на другото лице да
приеме или да отхвърли искането на клиента. Във
всички случаи разноските по проверката са за сметка
на клиента, ако надхвърлят размера на таксата по
точка 5.10. Ако искането на клиента бъде одобрено от
Порше, заместването влиза в сила след сключване на
тристранно споразумение и само ако заместващото
лице приеме изцяло и безусловно условията на
лизинговия договор и на Общите условия към него.

ПОДПИС НА КЛИЕНТА

стр. 15

Б. ОСОБЕНИ УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ БЕЗ ОСТАТЪЧНА СТОЙНОСТ (Вариант А)
22. ПОРЪЧКА НА АВТОМОБИЛА
По поръчка на клиента ПОРШЕ придобива
автомобила от доставчика и го предава за ползване
на клиента.
23. ПРЕМИНАВАНЕ НА РИСКА
С предаването на автомобила рискът преминава
върху клиента. В случай на забава на клиента за
приемане на автомобила този риск преминава върху
него в момента на изтичането на срока, в който
клиентът е трябвало да приеме автомобила.
24. СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ ПРИ ФИНАНСОВ
ЛИЗИНГ
При договора за финансов лизинг ПОРШЕ финансира
100% от цялата разлика между финансовата стойност
на договора и първоначалната вноска (пълно
финансиране). Сумата на финансиране при договор
за финансов лизинг е равна на разликата между
финансовата стойност на договора и първоначалната
вноска.
25. ИЗРАВНИТЕЛНА СМЕТКА
25.1. След изтичане на договора или след предсрочното
му прекратяване, респ. при спазване на условията по
член 13.1, ПОРШЕ изчислява заплатените до този
момент лизингови вноски и другите получени от
страна на клиента плащания. На тази база ПОРШЕ
изготвя изравнителна сметка, в която са включени
всички дължими и непогасени от клиента до момента
плащания, които възникват въз основа на договора за
лизинг, неговите приложения и общите условия за
лизинг. В случай на задължения от страна на клиента
на клиента се издава съответен документ с посочена
в него сума на задълженията. Сумата по този
документ следва да бъде заплатена от клиента в
рамките на 14 дни от нейното доставяне. След
изтичане на този срок лизингодателят има право да
се удовлетвори от предоставените му гаранции.
25.2. В случай че документът по предходния член не
може да бъде доставен по вина на клиента, срокът за
плащането му тече, считано от срока на издаването
му.

26. ПРИДОБИВАНЕ НА АВТОМОБИЛА
26.1. След плащането на последната лизингова вноска, а
в случаите, когато има изравнителна сметка – след
нейното плащане към ПОРШЕ, и ако няма непогасени
други задължения от лизинговия договор, клиентът
придобива правото да получи собствеността на
автомобила, без да е дължимо друго плащане или
допълнително изявление за тази цел. В този случай
ПОРШЕ се задължава да прехвърли на клиента
собствеността в изискуемата от закона форма.
Всички такси и данъци по прехвърлянето са за сметка
на клиента.
26.2. Клиентът може също така при условията на
предходната точка да посочи трето лице, което да
придобие автомобила вместо клиента.
26.3. В случай че клиентът или посоченото от него трето
лице не упражни правото си да придобие автомобила
в рамките на 30 дни от деня, в който е възникнало
това негово право, клиентът дължи на Порше такса в
размер определен в Тарифата за всеки започнал
календарен месец след този срок. В случай че
клиентът или посоченото от него трето лице не
упражни правото си да придобие автомобила в
рамките на една година от деня, в който е възникнало
това негово право, клиентът или третото лице изгубва
правото да придобие собствеността на автомобила.
След изтичане на този срок ПОРШЕ може да се
разпорежда свободно с автомобила. Ако в този
случай клиентът или третото лице се яви след срока и
ПОРШЕ по собствена преценка му прехвърли
собствеността на автомобила, условие за
прехвърлянето е приобретателят на автомобила
предварително да изплати на ПОРШЕ всички
направени от последното разходи за автомобила,
включително премии за застраховки Каско или
Гражданска отговорност, разходи за паркинг, и
всякакви други свързани са автомобила разходи до
датата на прехвърлянето, както и такса по Тарифата
за таксите.
26.4. Всички разходи, възникнали във връзка с
покупката/продажбата на автомобила, включително
данъци, такси и др., се поемат от купувача.

В. ОСОБЕНИ УСЛОВИЯ ЗА ЛИЗИНГ С ОСТАТЪЧНА СТОЙНОСТ(Вариант Б)
27. ПОРЪЧКА НА АВТОМОБИЛА
ПОДПИС НА ПОРШЕ
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По поръчка на клиента ПОРШЕ придобива
автомобила от доставчика и го предава за ползване
на клиента.
28. ПРЕМИНАВАНЕ НА РИСКА
С предаването на автомобила рискът преминава
върху клиента. В случай на забава на клиента този
риск преминава върху него в момента на изтичането
на срока, в който клиентът е трябвало да приеме
автомобила.
29. СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ И ОСТАТЪЧНА
СТОЙНОСТ ПРИ ЛИЗИНГ С ОСТАТЪЧНА
СТОЙНОСТ
Договорът за лизинг с остатъчна стойност
представлява разновидност на финансовия лизинг,
при която определена част от сумата на финансиране
не се включва в месечните лизингови вноски под
формата на главница. Тази невключена част от
сумата на финансиране за целите на този вид
договор се нарича остатъчна стойност. Размерът на
остатъчната стойност се определя в договора за
лизинг при неговото сключване. Остатъчната
стойност подлежи на олихвяване. Относно
придобиването на автомобила след изтичане срока
на договора се прилагат особените правила на
настоящия раздел В.
30. СРОК
Договорът за лизинг с остатъчна стойност се сключва
за срок, който не може да е по-дълъг от 72 месеца.
Срокът се определя във всеки конкретен случай в
договора за лизинг.
31. ФИКСИРАН ПРОБЕГ
31.1. Договорът за лизинг с остатъчна стойност съдържа
фиксиран годишен лимит на пробег (годишен пробег) в
километри. Като се умножи годишният пробег по броя на
годините за целия срок на договора, се получава
размерът на фиксирания лимит за пробег за целия срок
на лизинговия договор (общ пробег). Ако общият пробег
бъде надхвърлен с над 2 500 (две хиляди и петстотин)
километра след края на срока на договора, клиентът
дължи допълнително лизингово възнаграждение, което е
в размер на 30% от центова ставка (доколкото
лизинговото възнаграждение по дефиниция се уговаря в
евро), определена по следния начин:
а) месечната лизингова вноска се разделя на
средномесечния пробег, който пък се определя, като
фиксираният годишен пробег се раздели на 12;
б) полученото частно се умножава по разликата
между установените километри над фиксирания общ
пробег минус 2500.
Ако договорът бъде продължен след периода на
базата на изчисления, като база важи
възнаграждението към момента на достигане на
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базата за изчисление. В случай че след края на
лизинговия договор общият пробег не е достигнат,
ПОРШЕ не дължи връщане на получени суми.
31.2. Клиентът е длъжен да уведомява Порше винаги,
когато надвиши годишния пробег с повече от 2500
километра. В този случай Порше изготвя нов
погасителен план за периода до изтичането на срока
на договора и го предоставя на клиента, а клиентът е
длъжен да изпълнява новия погасителен план с
променения размер на месечна вноска, определена
в него. В случай че клиентът не уведоми Порше за
превишаването на годишния пробег в срок до един
месец от момента на превишаването, Порше има
право да изготви новия погасителен план от
момента, в който узнае за надвишаването, а за
клиента промяната влиза в сила от момента на
превишаването. Ако Порше узнае за превишаването
след изтичане на срока на лизинга, се начислява
допълнителното възнаграждение по член 31.1, което
клиентът е длъжен да заплати на Порше след
получаване на съответната фактура.
32. СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМОБИЛА И ИНСПЕКЦИЯ
32.1. Клиентът е длъжен да поддържа автомобила в
безупречно състояние, при спазване на всички
изисквания на тези общи условия, така че към всеки
един момент пазарната му стойност да не е по-малка
от неизплатената част от сумата на финансиране
32.2. Клиентът е длъжен да уведомява незабавно и
писмено ПОРШЕ за всички събития, които биха могли
да окажат отрицателно влияние върху пазарната
стойност на автомобила.
32.3. Клиентът е длъжен да поддържа автомобила в
указан от ПОРШЕ сервиз, а ако такъв не е указан - в
сервизите на официалния вносител на марката.
32.4. ПОРШЕ има право по всяко време да извършва
инспекция на автомобила или да изисква от клиента
представянето му за инспекция с оглед установяване
на неговия пробег и състояние.
32.5. В случай че при инспекция ПОРШЕ установи, че
автомобилът има повреди, които не се покриват от
застрахователно обезщетение, или се намира в
занемарено състояние или друго лошо състояние,
което намалява пазарната му стойност, ПОРШЕ има
право едностранно да преизчисли и да намали
фиксираната в договора остатъчна стойност, да
измени погасителния план и увеличи лизинговите
вноски. Увеличението се извършва на база на оценка
от вещи лица – специалисти на официалния
вносител на марката, които определят стойността на
повредите, (захабяването) износването и съответно
намалената пазарна стойност на автомобила.
Клиентът приема този ред за оценка и няма право да
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възразява срещу оценката на вещите лица.
Увеличението става обвързващо за клиента от
момента, в който съобщението за увеличението е
връчено на последния адрес, посочен от клиента на
ПОРШЕ.
33. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
33.1. В случай че клиентът не изпълни задълженията си
за уведомяване по т. 31.2 и т.32.2 или не изпълнява
задълженията си по новия погасителен план,
съответно увеличението на лизинговите вноски по
реда на т. 31.2 и 32.5, ПОРШЕ има право да развали
едностранно договора поради неизпълнение и да
иска незабавно връщане на автомобила.
33.2. В случаите по предходния член клиентът е длъжен
без допълнителна покана в срок от 3 дни от
прекратяване на договора да изплати на ПОРШЕ
неустойка в размер на неизплатената част от сумата
на финансиране. След като получи пълния размер на
неустойката, ПОРШЕ ще прехвърли на клиента
собствеността върху автомобила в изискуемата от
закона форма.
34. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ СЛЕД
ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ДОГОВОРА
34.1. След изтичане на срока на договора клиентът
разполага с три възможности:
34.1.1. Да върне автомобила на ПОРШЕ в деня след
последния ден на срока на договора. Разпоредбите
на т. 14. намират съответно приложение.
34.1.2. Да сключи нов договор за лизинг на същия
автомобил, при условията на финансов лизинг,
доколкото не е уговорено нещо различно, ако получи
одобрение от Порше за новия договор. Сумата на
финансиране по новия договор за лизинг е равна на
остатъчната стойност на автомобила съгласно
предхождащия го договор за лизинг с остатъчна
стойност, освен ако не са налице основания за
преизчисляване на остатъчната стойност. Сумата от
срока на новия договор за лизинг в месеци заедно
със срока на предхождащия го договор за лизинг в
месеци не може да надхвърля 96 месеца за един и
същи автомобил. След изтичане на срока на новия
договор за лизинг клиентът има право да придобие
автомобила по реда на т. 25 и т. 26 от тези Общи
условия. Ако клиентът е избрал настоящата точка
34.1.2., той е длъжен да подаде съответните
изискуеми от Порше документи за сключване на нов
договор и ако е получил одобрение от Порше да
сключи новия договор в срок до един месец от
изтичането на срока на предходния договор. Ако
клиентът пропусне този срок, Порше придобива
правото по т. 34.2. самостоятелно и едностранно да
определи някоя от другите две възможности.
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34.1.3. Да упражни опция за придобиване, ако преди това
изплати на ПОРШЕ в пълен размер остатъчната
стойност на автомобила съгласно последния
действащ погасителен план. Тази остатъчна стойност
се заплаща в пълен размер най-късно един ден преди
деня на нотариалната сделка по прехвърлянето на
собствеността
на
автомобила.
Абсолютна
предпоставка за възникването на тази опция е
пълната липса на непогасени задължения на клиента
от лизинговия договор, респективно от всеки един от
други лизинговите договори, сключени между клиента
и Порше, към момента на прехвърлянето на
собствеността на автомобила. В случай че всички
условия са изпълнени, ПОРШЕ се задължава да
прехвърли на клиента собствеността в изискуемата
от закона форма. Всички такси и данъци по
прехвърлянето са за сметка на клиента.
34.2. Клиентът е длъжен най-късно до един месец преди
изтичане на срока на договора за лизинг да избере
една от трите възможности по членове 34.1.1 или
34.1.2, или 34.1.3. Ако клиентът не изпълни това свое
задължение в посочения срок, ПОРШЕ има право
след този срок да направи този избор по собствена
преценка и да отправи едностранно писмено
уведомление до клиента, с което го уведомява за
избора. Този избор става задължителен за клиента от
момента, в който уведомлението бъде доставено на
посочения от него в договора адрес.
34.3. След изтичане срока на договора и ако клиентът е
избрал възможността по чл. 34.1.1 или по чл. 34.1.2,
задължително се извършва инспекция на
автомобила. Клиентът е длъжен и без специална
покана да представи автомобила за инспекция поне 7
дни преди последния ден от срока на договора. В
случай че при инспекцията се констатират
превишаване на фиксирания общ пробег за целия
срок на договора или каквито и да е повреди или
недостатъци, които биха могли да занижат пазарната
цена на автомобила спрямо уговорената остатъчна
стойност, задължително се извършва преизчисление
на остатъчната стойност по реда на т. 31.4.,
съответно на т. 32.5. В такъв случай клиентът е
длъжен най- късно до последния ден на срока на
договора за лизинг с остатъчна стойност да заплати
на ПОРШЕ разликата между уговорената и
преизчислената остатъчна стойност. В хипотезата на
т. 34.1.2 новият договор за лизинг се сключва на база
на преизчислената остатъчна стойност, която
представлява сума на финансиране по него.
34.4.Клиентът няма право да иска увеличаване на
остатъчната стойност на каквото и да било
основание, включително (но не само) ако
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автомобилът има по-малък от фиксирания по член
31.1 пробег към края на даден период.
34.5.Когато клиентът е избрал връщане на автомобила по
т. 34.1.1., за него възникват следните права и
задължения.
34.5.1. Ако по автомобила има щети, клиентът е длъжен
преди да върне автомобила да е завел при
съответния застраховател всяка една от тези
щети и да предаде автомобила на Порше заедно
със съответните документи, които доказват това и
които документират възлагането от страна на
застрахователя на ремонта на автомобила към
оторизиран за марката сервиз. При неизпълнение
на това задължение клиентът дължи на Порше
неустойка в размер на 500 лева.
34.5.2. Клиентът е длъжен да върне автомобила напълно
почистен отвън и отвътре.
34.5.3. След връщането на автомобила Порше възлага
извършване на оценка на пазарната стойност на
автомобила към този момент от страна на
лицензиран оценител, вписан в списъка на
вещите лица към Софийски градски съд.
Клиентът дължи на Порше възстановяване на
всички разходи, свързани с продажбата на
автомобила, включително оценката, такси,
посреднически
комисиони
и
др.
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34.5.4. В случай че между установената пазарна
стойност с оценката по предходната точка и
остатъчната стойност по прекратения лизингов
договор има разлика и тази разлика е
положителна, Порше дължи на клиента
изплащане на тази разлика. В случай че
разликата по предходното изречение е
отрицателна, клиентът дължи на Порше
изплащане на тази разлика, намалена със сумата
на заплатените от клиента към Порше суми за
надхвърлен пробег по т. 31.1.
34.5.5. В случай че не е съгласен с размера на оценката
по т. 34.5.4., клиентът има право в срок от 14 дни
след като тя му е била съобщена да предложи на
Порше купувачи на автомобила, които желаят да
закупят автомобила на цена по-висока от тази
оценка. В този случай правилото по предходната
точка се прилага аналогично, като за основа за
изчисляването на разликата се взема цената, на
която Порше е продало автомобила на посочения
от клиента купувач.
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Приложение 1 към договор за лизинг на Порше Лизинг БГ ЕООД
ОБЩА ТАРИФА
Стойност

№

Описание

1

Услуга за оценка на кредитоспособността

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

250 BGN

0,15 процента от
застрахователната сума
0,17 процента от
застрахователната сума
0,27 процента от
застрахователната сума
0,50 процента от
застрахователната сума

а) 2 вноски
4

б) 3 вноски
в) 4 вноски
г) 12 вноски

5

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.

6

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

40 BGN/бр.

7

Такса за повторно изпращане на оригинален екземпляр на издаден документ (фактура,
сметка)
Такса за регистрация на ППС в КАТ + автокомплект

2 BGN/бр.
295 BGN

Допълнение към такса за регистрация/пререгистрация на ППС в КАТ със специален номер
Такса за пререгистрация на ППС при промяна на собствеността без смяна на
регистрационния номер
Такса пререгистрация на ППС, собственост на Порше Лизинг БГ ЕООД, при смяна цвят,
номер двигател
Такса пререгистрация на ППС, собственост на Порше Лизинг БГ ЕООД, при пускане в
движение, смяна на регистрационния номер
Прекратяване регистрация на ППС
Такса дубликат на талон

100 BGN

Временен регистрационен номер

130 BGN

Подновяване на временен регистрационен номер

150 BGN

Вписване на ползвател в талона

90 BGN

9
10

Писмена справка по искане на клиента за състояние на задълженията

20 BGN

Такса при непрехвърляне на собствеността след изтичане на договора за лизинг по вина на
клиента

50 BGN за всеки започнат
месец забава

11

Такса за доставянето на покани съгл. чл. 8.4.1. във връзка с чл. 8.1. от ОУ:

8

а) за 1-ва покана

140 BGN
180 BGN
240 BGN
100 BGN
90 BGN

10 EUR
15 EUR

12

б) за 2-ра покана
в) за 3-та покана и всяка следваща покана или предупреждение/уведомление за
прекратяване на договора
Такса обработка съгласно чл. 9.4. от ОУ

13

Такса локализиране и транспортиране съгласно чл. 10.3.3. от ОУ

1560 BGN

20 EUR
100 EUR

сумите са окончателни и са с вкл. ДДС;
сумите съгл. т. 11 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.
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