Образац 1в - Основни подаци о лизингу
ПОНУДА
1. Пословно име, име и адреса предуговорних страна
1.1. Пословно име даваоца лизинга

1.3. Назив примаоца лизинга

1.2. Адреса седишта даваоца лизинга

1.4. Адреса примаоца лизинга

2. Опис главних карактеристика понуде за закључење уговора о лизингу
2.1. Врста предмета лизинга
Бруто набавна вредност предмета лизинга
(ово је збир вредности по којој давалац лизинга
2.2. набавља предмет лизинга и обрачунатог пореза
на додату вредност, а изражава се у валути у
којој ће уговор бити индексиран)
2.3. Износ учешћа
Износ нето финансирања
2.4. (ово је разлика између бруто набавне вредности
предмета лизинга и износа учешћа)
Валута у којој се врши индексирање, тип курса
валуте који се примењује при одобравању и
2.5.
отплати лизинга (званични средњи курс), као и
датум обрачуна динарске противвредности
2.6. Период на који се закључује уговор о лизингу
2.7.

Износ и број рата лизинг накнаде и периоди у
којима доспевају (месечно, тромесечно и сл.)

Податак о томе да ли ће, и под којим условима,
2.8. уговором бити предвиђен пренос права својине
даваоца лизинга на примаоца лизинга
Врсте средстава обезбеђења, могућност за
њихову замену током периода отплате лизинга и
2.9.
услови активирања ових средстава у случају
неизмиривања обавеза
3. Трошкови лизинга
Висина и променљивост годишње номиналне
каматне стопе
Фиксна или променљива
Ако је променљива, навести:
3.1.
- елементе на основу којих се одређује,
- њихову висину у време издавања понуде,
- периоде у којима ће се мењати,
- начин на који ће се мењати,
- фиксни елемент (ако се уговара).

3.2. Висина ефективне каматне стопе и укупан износ
који ће прималац лизинга платити током периода
отплате лизинга - у валути и/или динарској
противвредности
(Репрезентативни пример у коме су назначени
сви елементи на основу којих је тај износ
обрачунат)
Врста и висина свих накнада и других трошкова
који падају на терет примаоца лизинга*
Фиксни или променљиви
3.3. Ако су променљиви, навести:
- елементе на основу којих се одређују,
- њихову висину у време закључења уговора,
- периоде у којима ће се мењати,
- начин на који ће се мењати.
3.4. Каматна стопа која се примењује у случају доцње
Услов за одобравање лизинга - закључење
уговора:
3.5. (полиса осигурања предмета
лизинга/имовине/живота и други уговори о
споредним услугама)
* Очекивани трошкови у динарима (апсолутни износ).
4. Друге битне информације
Услови и начин одустајања од уговора о лизингу
4.1. и висина трошкова који настају у случају
одустајања
4.2.

Услови и начин превремене отплате предмета
лизинга

4.3.

Информација о последицама у случају
неизмиривања обавеза

Корисник има право на обавештење о резултатима увида у базу података ради процене његове
кредитне способности (ово обавештење је бесплатно ако је захтев одбијен на основу увида у базу
података).
Корисник има право да, на захтев, добије бесплатан примерак нацрта уговора о лизингу.
Даваоца лизинга обавезују подаци из понуде до [уписати датум].
Место:
Датум састављања понуде:

(потпис овлашћеног лица и печат даваоца лизинга)

