Често задавани въпроси
1. „Защо първоначалният погасителен план не съответства на фактурите,
които клиентът получава за използването на камиона/ машината?“
При фиксиран лихвен процент, същият се определя и фиксира към датата на доставка на
лизинговия актив и е възможно да се различава от първоначално подписания погасителен
план, заедно с договора за лизинг. След фиксирането му на датата на доставка, същият
няма да бъде променян за срока на договора.
При плаващ лихвен процент плащанията се преизчисляват на база текущия Междубанков
Лихвен Процент (например 12M EURIBOR)
2. „Мога ли да отдам под наем лизинговия актив, предмет на договора за
лизинг, на друго дружество?“
Използването на лизинговия актив, предмет на договора за лизинг, от трета страна е
възможно, но се изисква писменото съгласие на ВФС. Ако желаете да преотстъпите
лизинговия актив, трябва да изпратите заявление (образец може да получите от Отдела
за обслужване на клиенти) за отдаване под наем заедно с определени приложения на
адреса на ВФС. След като искането на клиента бъде разгледано, ВФС изпраща на
страните писмено съгласие заедно с разрешение за използване на лизинговия актив.
Лизингополучателят, с който ВФС е подписал договора, продължава да носи отговорност
за уреждането на задълженията за плащане съгласно договора. ВФС ще таксува
преотдаването на лизинговия актив на трета страна съгласно Тарифата за таксите на ВФС
България ЕООД.
3. „Възможно ли е да се прехвърли разписаният договор на трета страна?“
Да, възможно е. Заявлението трябва да се изпрати на Отдела за обслужване на клиенти и
да се одобри от Отдела за управление на риска на ВФС.
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4. „Има ли възможност да се изплати предсрочно част от главницата по
договора в който и да е месец?“
Възможно е изплащането на по-голяма сума от главницата предварително, отколкото
първоначално уговореното съгласно погасителния план към договора. Това изисква
изпращането на съответното искане до Отдела за обслужване на клиенти. Условието
за тази промяна е липсата на просрочени задължения. След одобрението на искането
на клиента се изпраща предложение за промяна на погасителния план, което взема
предвид новата стойност на лизинговите вноски. Промяната влиза в сила след писменото
одобрение на предложението и условията, определени в него.
5. „Възможно ли е предсрочно прекратяване на договора?“
Да, възможно е, но се изисква одобрение от ВФС. При предсрочно прекратяване
на договора трябва да се изпрати искане за предсрочно прекратяване до Отдела
за обслужване на клиенти. Въз основа на него ВФС подготвя оферта за предсрочно
прекратяване. След като предложението за предсрочно прекратяване е одобрено
от клиента (в писмен вид), се изпраща справка за дължимите суми. След плащането
на всички задължения на клиента ВФС прехвърля собствеността върху лизинговия
актив. За осъществяване на предсрочното прекратяване на договора се начислява
административна такса в съответствие с Тарифата за таксите на ВФС България ЕООД.
Също така предложението може да включва допълнителни разходи за предсрочно
прекратяване, ако е приложимо.

8

