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
□ Persoană
Persoană fizică
fizică
□ Persoană
Persoană juridică
juridică /Persoană F izică Autorizată/
utorizată/Asocia
Aso ciaţ
cia 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, pentru
pe ntru autovehiculul ________________________,
cu numărul de înmatriculare _________________, seria de şasiu ___________________, obiect al contractului de
leasing nr. _____________ din data de ________________ încheiat cu societatea de leasing, urmatoarele servicii:
servicii
� Modificarea certificatului de înmatriculare – cost serviciu 223,20
223,20 LEI inclusiv TVA;
TVA;
Motivul : _________________________________________________________________________;
� Modificarea datelor de identificare existente în cuprinsul cărţii de identitate a vehiculului – cost serviciu 279,00
279,00
LEI inclusiv TVA;
TVA;
Motivul : _________________________________________________________________________;
� Schimbarea numerelor de înmatriculare cu numere preferenţiale – cost serviciu 279,00
279 ,00 LEI inclusiv TVA –
numere solicitate *:_________________________________________________________________;
� Obţinerea duplicatului cărţii de identitate a vehiculului ca urmare a pierderii/deteriorării/furtului – cost serviciu
223,20
223,2 0 LEI inclusiv TVA;
TVA
� Obţinerea certificatului de autenticitate RAR – cost serviciu 390,60
390,6 0 LEI inclusiv
inclusi v TVA;
TVA
� Recuperarea certificatului de înmatriculare reţinut de Poliţie – cost serviciu 111,6
111,6 0 LEI inclusiv TVA.

* a se nota 3 (trei) variante de numere preferenţiale.
Declar că am luat la cunoştinţă şi sunt de acord să suport contravaloarea serviciului pe care îl solicit, conform tarifelor
menţionate în prezenta cerere.
Ataşăm la prezenta cerere actele necesare efectuării
efectuăr ii serviciului solicitat:
solicitat
� copie CI/BI/Paşaport persoană fizică sau reprezentant persoană juridică/persoană fizică autorizată/asociaţie;
� certificat de înmatriculare, în original;
� plăcuţe de înmatriculare;
� copie certificat de înmatriculare;
� devizul de la service-ul autorizat care face modificările/schimbările asupra autovehiculului menţionat în prezenta;
� dovada, în original, de ridicare a certificatului de înmatriculare;
� dovada, în original, de remediere a problemei ce a condus la ridicarea certificatului de înmatriculare.
Cu mulţumiri,
Semnătura şi ştampila ________________________
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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
□ Persoană
Persoană fizică
fizică
□ Persoană
Persoană juridică
juridică /Persoană F izică Autorizată/
utorizată/Asocia
Aso ciaţ
cia 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, pentru
pe ntru autovehiculul ________________________,
cu numărul de înmatriculare _________________, seria de şasiu ___________________, obiect al contractului de
leasing nr. _____________ din data de ________________ încheiat cu societatea de leasing, urmatoarele servicii:
servicii
� Modificarea certificatului de înmatriculare – cost serviciu 49,60 EURO inclusiv TVA;
TVA;
Motivul : _________________________________________________________________________;
� Modificarea datelor de identificare existente în cuprinsul cărţii de identitate a vehiculului – cost serviciu 62,00
EURO inclusiv TVA;
TVA;
Motivul : _________________________________________________________________________;
� Schimbarea numerelor de înmatriculare cu numere preferenţiale – cost serviciu 62,00 EURO inclusiv TVA –
numere solicitate *:_________________________________________________________________;
� Obţinerea duplicatului cărţii de identitate a vehiculului ca urmare a pierderii/deteriorării/furtului – cost serviciu
49,60 EURO inclusiv TVA;
TVA
� Obţinerea certificatului de autenticitate RAR – cost serviciu 86,80 EURO inclusiv
inclusi v TVA;
TVA
� Recuperarea certificatului de înmatriculare reţinut de Poliţie – cost serviciu 24,80 EURO inclusiv TVA.

* a se nota 3 (trei) variante de numere preferenţiale.
Declar că am luat la cunoştinţă şi sunt de acord să suport contravaloarea serviciului pe care îl solicit, conform tarifelor
menţionate în prezenta cerere.
Ataşăm la prezenta cerere actele necesare efectuării
efectuăr ii serviciului solicitat:
solicitat
� copie CI/BI/Paşaport persoană fizică sau reprezentant persoană juridică/persoană fizică autorizată/asociaţie;
� certificat de înmatriculare, în original;
� plăcuţe de înmatriculare;
� copie certificat de înmatriculare;
� devizul de la service-ul autorizat care face modificările/schimbările asupra autovehiculului menţionat în prezenta;
� dovada, în original, de reţinere a certificatului de înmatriculare unde se precizează şi remedierea problemei ce a
condus la reţinerea acestuia.
Cu mulţumiri,
Semnătura şi ştampila ________________________
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