
ПЪЛНОМОЩНО 

Долуподписаният/та ………………………………. ЕГН…………………….., притежаващ/а лична 

карта № ……………………… издадена на …………………………..г. от ……………………….., в качеството ми 

на Управител/Изпълнителен директор на…………………………….., ЕИК ………………………., със 

седалище и адрес на управление:……………………………………………, в качеството си на 

лизингополучател по договор за финансов лизинг № ……. / …………… с настоящото изрично 

УПЪЛНОМОЩАВАМ: 

„Б.Л.ЛИЗИНГ” АД, ЕИК 175043618, със седалище и адрес на управление в гр. София, 

бул. „Цариградско шосе” 144, чрез законния им представител Цветан Рашков Рашков, ЕГН 

…………………... – Изпълнителен директор  

Да представлява……………………………., ЕИК …………………………., в качеството му на 

лизингополучател по Договор за финансов лизинг № ……………./ …………….. с лизингов обект, 

марка:………… модел: …………….. и шаси:……………………….., пред всички застрахователни 

компании, като от свое име, в своя полза и за сметка на …………………………., ЕИК 

………………………., подписва/ сключва полици/ договори по приложение № 1, раздел II, т. 3, 8, 9, 

10 от Кодекса за застраховането (КЗ), свързани с лизинговия обект, при условия и за цени, 

каквито намери за добре. 

Във връзка с предмета на настоящото пълномощно, от името и за сметка на 

……………………….., ЕИК ………………………… да подписва, депозира, заявява и получава всички 

необходими документи, като, но не само - декларации, полици, протоколи, съгласия и 

заявления, в това число да дава изрично предварително писмено съгласие съгласно чл. 384, ал. 

1 от КЗ относно условията на конкретната Застрахователна компания по избрания 

застрахователен договор/полица.  

В случай на настъпила „частична щета” на лизинговия обект по силата на Договор за 

финансов лизинг № ……………../………………. да получи по посочена от него банкова сметка, 

определеното застрахователно обезщетение от съответната Застрахователна компания, без 

ограничение на размера му. 

Упълномощеното дружество „Б.Л.ЛИЗИНГ” АД, ЕИК 175043618, чрез законния си 

представител Цветан Рашков Рашков, ЕГН ............................. – Изпълнителен директор има 

право да преупълномощава трети лица - служители на „Б.Л.ЛИЗИНГ” АД, ЕИК 175043618 с 

правата по настоящото пълномощно. 

Да извършва всички правни и фактически действия във връзка с предмета на 

настоящото пълномощно. 

 Горепосочените права на упълномощения да се тълкуват разширително и изцяло в негова 

полза. 

 Настоящото пълномощно е валидно до ........................г.  

 

 

Гр. София,    УПЪЛHОМОЩИТЕЛ:  ....................................................... 

...................г.       /……………….................................…......….…/ 

        (трите имена, собственоръчно) 


