Către,

S.C. NBG LEASING IFN S.A.

E-mail: office@nbgleasing.ro
Telefon: 021.409.10.68/69/70
Fax:
021.404.38.36
Nr. ______/Data ____________

CERERE ELIBERARE ACORD IEŞ
IEŞIRE DIN ŢARĂ
ARĂ
□ Persoană
Persoană fizică
fizică
□ Persoană
Persoană juridică
juridică /Persoană F izică Autorizată/
utorizată/Asociaţ
Asocia ţ ie
Subsemnatul ___________________________________________, identificat cu CI/BI/Paşaport, seria ____,
nr. _________, CNP ___________________, cu domiciliul în ____________________________________,
str. ______________________________________, nr. _____, bl. _____, sc. ____, ap. ____, sector/judeţ
_________________, în calitate de reprezentant al _____________________________________________,
cu sediul social în ________________________, str. ___________________________________, nr. _____,
bl. _____, sc. ____, ap. ____, sector/judeţ ____________________, înmatriculat la Registrul Comerţului sub
nr. ____/_______/________, Cod Unic de Înregistrare _______________________, tel. _______________,
fax _______________, cod client NBG ____________ vă solicit eliberarea
eliberarea acordului
acordului pentru ieş
ieşirea din ţ ară
ar ă
cu vehiculul _______________________________, cu numărul de înmatriculare ___________, seria de şasiu
___________________, obiect al contractului de leasing nr. ____________ din data de ________________
încheiat cu societatea de leasing, asigurat RCA la societatea de asigurări __________________________,
asigurat CASCO la societatea de asigurări _________________________ după cum urmează:
Destinaţ
Destina ţ ia (Ţara):
(Ţara):
Ţările tranzitate:
tranzitate
Perioada:
Perioada:
Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.
5.

_________________________________________
_________________________________________
___________________________

Conducător auto

CI/BI/Paşaport

Seria/Nr.

CNP

Declar pe proprie răspundere că persoanele indicate drept conducători auto prin prezenta cerere deţin permis
valabil de conducere, nesuspendat, aferent categoriei din care face parte vehiculul menţionat, potrivit
legislaţiei în vigoare.
Doresc primirea acordului de ieşire din ţară la următoarele date de contact:
□ prin e-mail la adresa: ________________________ □ prin fax la numărul: ________________________
□ prin poştă la adresa: _____________________________________________________________________
□ prin curier rapid cu plata la destinaţie: _______________________________________________________
□ direct la sediul NBG LEASING IFN S.A. ______________________________________________________
Am luat cunoştinţă că eliberarea acordului de ieşire din ţară poate fi refuzată de către Finanţator în condiţiile în
care sunt înregistrate debite scadente şi prezenta cerere nu este însoţită de documentele solicitate.
Cu mulţumiri,
Semnătura şi ştampila ________________________
Ataşăm la prezenta cerere a ctele necesare
ne cesare eliberă
eliber ă rii acordului de ieşire din ţară:
ţară:
□ copie CI/BI/Paşaport conducător/conducători auto;
□ copie extindere CASCO şi/sau extindere Carte Verde (după caz);
□ copie după ultimul document de plată (în cazul în care există facturi restante în sold);
NBG LEASING IFN S.A. îşi rezervă dreptul de a solicită alte documente/elemente în funcţie de solicitare.

