ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
към договор
за посредничество от ............. 2011 г.
1. ......................................................................................................., ЕГН ......................., л.к № ......................
изд.на…….................... от МВР …………….........., с постоянен адрес: …...................................................................,
наричан в договора и приложението за краткост КЛИЕНТ и
2. “АТренд” ЕООД, вписано в Търговския регистър при АВ към МП с ЕИК: 103225576, със седалище и адрес
на управление: гр. Варна, бул. “Цар Освободител” 109-А, ет.1, оф.12, адрес за кореспонденция: гр. София, бул.
„Гоце Делчев” 48, ет. 1, оф.2, представлявано от управителя си Антон Михайлов Андонов, наричано в договора
и приложението за краткост ПОСРЕДНИК
С настоящото приложение, Съгласно т.3 буква „д” от Договора за посредничество между страните, Клиентът
възлага, а Посредникът приема да извърши след упълномощаване в съответна форма, свързаните с имота и/или
Клиента допълнителни действия, а именно:
№
1
2
3

Удостоверение за тежести за имот от
Агенция по вписванията
Удостоверение за тежести за земя от
Агенция по вписванията
Преписи от документи от Агенция по
вписванията

4

Данъчна оценка

5

Скица за имот от Агенция по кадастър

6

Скица за земя

7
8
9

Допълнително
възнаграждение

Допълнителни действия

Удостоверение за местонахождение /
административен адрес
Удостоверение за съответствие на номера
на имот
Удостоверение за семейно положение

10 Удостоверение за наследници
11

Удостоверение за режим на имуществените
отношения между съпрузи

12 Копия на планове за имота
13

Подаване на Декларация по чл. 14 и чл. 17
от ЗМДТ

14 Удостоверение за размер на кредит
15

Писмо за
ипотека

ангажимент

за

сваляне

на

Дата

Клиент

Посредник

Консултиране относно банкови операции,
такси и комисионни
Консултации относно специални ЕСКРОУ
17
сметки
16

18 Други .........................................................
19 Други .........................................................
20 Други .........................................................
21 Други .........................................................
22 Други .........................................................
23 Други .........................................................
24 Други .........................................................
25 Други .........................................................

За извършване на горепосочените действия Клиентът заплаща на Посредника допълнително
възнаграждение посочено по-горе в приложението.
Разходите за държавни и общински такси, външни услуги, нотариални такси за горепосочените действия
са за сметка на Клиента.
Настоящото приложение се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.
КЛИЕНТ: .............................................

ПОСРЕДНИК: .............................................

/................................................................/

/................................................................/

