Către,

S.C. NBG LEASING IFN S.A.

În atenţia:
Diviziei Operaţiuni
E-mail: registration@nbgleasing.ro
Telefon: 021.409.10.80/81
Fax:
021.404.38.23
Nr. ______/Data ____________

CERERE ÎNLOCUIRE PLĂCUŢE DE ÎNMATRICULARE
□ Persoană
Persoană fizică
fizică
□ Persoană
Persoană juridică
uridică /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 înlocuirea a ____ bucăţi plăcuţe de
înmatriculare pentru autovehiculul ________________________________, cu numărul de înmatriculare
___________, seria de şasiu ___________________, obiect al contractului de leasing nr. ____________ din
data de ________________ încheiat cu societatea de leasing.
Cunoscând prevederile CODULUI PENAL, privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că
plăcuţele de înmatriculare iniţiale au fost:
 pierdute
 furate
 deteriorate.
Declar că am luat la cunoştinţă şi sunt de acord să suport contravaloarea serviciului solicitat în valoare de
167.40 LEI/bucată
LEI/bucată inclusiv TVA.
TVA

Cu mulţumiri,
Semnătura şi ştampila ________________________

Ataşăm la prezenta cerere actele necesare înlocuirii
înlo cuirii plăcuţelor de înmatriculare:
înmatriculare
□ copie CI/BI/Paşaport persoană fizică sau reprezentant persoană juridică/persoană fizică autorizată/asociaţie;
□ copie certificat de înmatriculare autovehicul;
□ declaraţie notarială de pierdere a plăcuţei/plăcuţă deteriorată.
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Către,

S.C. NBG LEASING IFN S.A.

În atenţia:
Diviziei Operaţiuni
E-mail: registration@nbgleasing.ro
Telefon: 021.409.10.80/81
Fax:
021.404.38.23
Nr. ______/Data ____________

CERERE ÎNLOCUIRE PLĂCUŢE DE ÎNMATRICULARE
□ Persoană fizică
□ Persoană juridică/Persoană Fizică Autorizată/Asociaţie
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 înlocuirea a ____ bucăţi plăcuţe de
înmatriculare pentru autovehiculul ________________________________, cu numărul de înmatriculare
___________, seria de şasiu ___________________, obiect al contractului de leasing nr. ____________ din
data de ________________ încheiat cu societatea de leasing.
Cunoscând prevederile CODULUI PENAL, privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că
plăcuţele de înmatriculare iniţiale au fost:
 pierdute
 furate
 deteriorate.
Declar că am luat la cunoştinţă şi sunt de acord să suport contravaloarea serviciului solicitat în valoare de
37.20 EURO/bucată inclusiv TVA.
TVA

Cu mulţumiri,
Semnătura şi ştampila ________________________

Ataşăm la prezenta cerere actele necesare înlocuirii plăcuţelor de înmatriculare:
înmatriculare
□ copie CI/BI/Paşaport persoană fizică sau reprezentant persoană juridică/persoană fizică autorizată/asociaţie;
□ copie certificat de înmatriculare autovehicul;
□ declaraţie notarială de pierdere a plăcuţei/plăcuţă deteriorată.

Pagina 1 din 1

