ТАРИФА за таксите, комисионните и неустойките
на „Микрофинансираща институция ДЖОБС” ЕАД по предоставяне на
финансов лизинг
в сила от 20.06.2017 г.
Услуга
1.

Такса за разглеждане на искане за
лизинг
За лизинг до 25 000 евро;
-

Цена

Пояснения

50 лв.
0.1% от
стойността на
финансирането

Таксата е дължима при подаване на искане за
лизинг.

съгласно цената
на лицензирания
оценител

Комисионата е платима преди изготвяне на
оценката.

2% еднократно
при лизинг на
движими вещи и
0,5% годишно
при лизинг
земеделска земя

Таксата за управление се изчислява в процент
към стойността на финансирането, получено,
като от цената на лизинговия актив се
приспадне размера на платената от
лизингополучателя встъпителна вноска,
представляваща собственото му участие в
покупната цена на актива. Таксата за
управление се заплаща еднократно преди
усвояване на одобрения лизинг за движими вещи
и не подлежи на връщане в случай на предсрочно
погасяване. Не се допуска заплащането и да се
извърши за сметка на средства от одобрения
лизинг. При лизинг на земеделска земя таксата
за управление се изчислява върху остатъчният
размер на лизинга за всяка година или част от
нея и се дължи всяка година към датата на
договора за лизинг. Таксата за първата година
е дължима авансово преди усвояване на
средства от финансовия лизинг. Платените
такси не подлежат на връщане в случай на
предсрочно погасяване

За лизинг над 25 000 евро.

2. Изготвяне на оценка от лицензиран оценител
(на машини, оборудване, МПС или недвижима
собственост)
3. Такса за управление на предоставен лизинг

4. Регистрация на МПС в „Пътна полиция”

Фабрично нови МПС

Употребявани МПС

Пререгистрация

Преиздаване на малък талон

Промяна на голям талон
5. Регистрация в КТИ

Нова техника

Употребявана техника

Пререгистрация

150 лв.
200 лв.
150 лв.
75 лв.
75 лв.
150 лв.
200 лв.
200 лв.

Таксата покрива услугите по извършване на
регистрация/пререгистрация на МПС и
преиздаване/промяна на талон в „Пътна
полиция” и не включва таксите, събирани от
органите на „Пътна полиция”.
Таксата покрива услугите по извършване на
регистрация/пререгистрация в КТИ и не
включва таксите, събирани от КТИ.
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6. Издаване на пълномощно за управление на
лизинговано МПС

без нотариална заверка

с нотариална заверка

* Таксата включва и сумите, събирани от
нотариуса.
безплатно
30 лв.*

7. Банкови услуги

Реални разноски

Банковите комисионни за валутни преводи и
акредитиви се заплащат от
лизингополучателя.

8.1. Регистрация, заличаване в ЦРОЗ

Реални разноски

Държавната таксата за вписване в ЦРОЗ е за
сметка на лизингополучателя.
Таксата покрива услугата по заличаване и не
включва таксата за заличаване, събирана от
ЦРОЗ, която е за сметка на лизингополучателя.

8.2. Услуга по заличаване на вписване в ЦРОЗ

50 лв.

9. Предоговаряне на условията по подписан
лизингов договор по искане на клиента,
За лизинг с остатък до 25 000 евро;

50 лв.

За лизинг с остатък над 25 000 евро.
10. Просрочие на дължими суми
(в това число главници, лихви, данъци,
застраховки, глоби и т.н.)
11. Предсрочно погасяване

12. Издаване на фактури

първи оригинал

втори оригинал, по нареждане на
клиента
13. Изпращане на фактури
.
С куриер

Електронна поща/факс
14. Разходи възникнали при разлики от
валутни курсове свързани с договора за
покупка на актива или с договора за лизинг

Комисионната се заплаща при подаване на
искане за предоговаряне от клиента .

0,05%, но не помалко от 50 лв.
0.1% на ден

Неустойката се начислява от деня, следващ
деня на възникване на задължението до деня, в
който бъде завeрена банковата сметка на
лизингодателя със съответната сума.

2% - при лизинг
на движими
вещи.
При лизинг на
земеделска земя
– 2% при
предсрочно
погасяване със
собствени
средства и 5%
при
рефинансиране
от друга
финансова
институция

Лизингополучателят дължи такса за
предсрочно погасяване на лизингови вноски при
лизинг на движими вещи, в случай че
предсрочното погасяване се извършва през
първите две години от срока на договора за
финансов лизинг и само ако предсрочното
погасяване представлява еднократно и пълно
издължаване на ползвания лизинг.
Лизингополучателят дължи такса за
предсрочно погасяване на лизингови вноски при
лизинг на земеделска земя, ако предсрочното
погасяване представлява еднократно и пълно
издължаване на ползвания лизинг.

безплатно
5 лв.

Таксата се събира авансово, преди издаване на
фактурата.

5 лв. на брой
безплатно
Реалните
курсови разлики

15. Изготвяне на писмена справка

за състояние на задължения

за липса на задължения

референция

30 лв.
25 лв.
50 лв.

16. Прехвърляне на собствеността на

50 лв.

Таксата се събира авансово, при подаване на
писмено искане за справка.

Таксата покрива услугите подготовка на
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лизинговия актив/и

необходимите документи за прехвърляне на
собствеността. Нотариални и държавните
такси, както и удостоверение за
застрахователна стойност са за сметка на
лизингополучателя.

17. Заплащане на дължимите данъци за МПС

Реалните
разноски

Заплащат се от лизингодателя за сметка на
лизингополучателя без надценка. Плащането им
е с приоритет при постъпващи плащания от
клиента.

18. Други разходи (нотариални такси,
маркировки, еко такса и други) във връзка с
придобиване на МПС и земеделска земя

Реалните
разноски

Заплащат се от лизингодателя за сметка на
лизингополучателя и се префактурират без
надценка. Плащането им е с приоритет при
постъпващи плащания от клиента.

19. Издаване на справка за кредитна
задлъжнялост

30 лв.

20. Комисиона за администриране на лизинги
включени в гарантиран портфейл

По договореност

21. За всички други услуги неуредени в
настоящата Тарифа

По договореност

Таксата се заплаща при подаване на заявление
за получаване на информация за кредитна
задлъжнялост.
Комисионата за администриране на лизинги
включени в гарантиран портфейл се изчислява
върху текущия дълг за всяка година или част от
нея и се дължи всяка година към датата на
договора за лизинг. Комисионата за първата
година се изчислява върху договореният размер
на финансирането и е дължима авансово преди
усвояване на одобрения лизинг. Платените
комисиони не подлежат на връщане в случай на
предсрочно погасяване.

Забележка: Върху всички такси и комисионни, посочени в Тарифата се начислява ДДС с изключение на тези, за които е
предвидено друго в ЗДДС. С подписването на настоящата Тарифа Лизингополучателят се задължава да заплаща на
Лизингодателя и всички променени по размер и/или допълнителни включени такси съгласно всяко последващо
изменение на тази тарифа, за което Лизингополучателят се съгласява да бъде уведомен от Лизингодателя чрез
обявяването на новата Тарифата на следния уеб адрес: www.mfi.bg.
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