Válságkezelő Csomag Fizetési nehézségek áthidalására
Gép és Berendezés, Tehergépjármű, Úszólétesítmény és Flotta üzletághoz tartozó gépjárművek (kivéve Flottakezelők) Fel nem mondott szerződések esetében
/érvényes 2014.03.14. napjától befogadott kérelmekre/
ÁLTALÁNOS FELFÉTELEK
A tájékoztatóban meghatározott konstrukcióink az alábbi feltételek teljesülése esetén igényelhetőek:
vállalati ügyfelek esetén, a vállalat nem állhat csőd-, felszámolási eljárás és/vagy végelszámolási eljárás alatt, valamint
az átütemezési kérelemhez csatolni kell a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát,
ügyfelünk vállalja, hogy - amennyiben az eredeti szerződése közokiratba volt foglalva és/vagy biztosítéka a Magyar
Közjegyzői Kamara (MOKK) közhiteles zálogjogi nyilvántartásában ingó zálogjog alapítása volt – a szerződésmódosítási
feltételek szerinti kötelezettségvállalását közokiratban is megerősíti, a közokirat módosításának és a zálogjog bejegyzés adatai
módosításának díja Önt terheli,
olyan újonnan esetlegesen bevonásra kerülő biztosíték esetében, mely biztosítékok a hitelbiztosítéki nyilvántartásba
bejegyzésre kell, hogy kerüljenek, ügyfelünk vállalja, hogy a hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges
regisztrációt, valamint az adott biztosíték nyilvántartásba történő bejegyzését saját költségére elvégzi.
Amennyiben a vállalati ügyféllel/őstermelővel/egyéni vállalkozóval szemben végrehajtási eljárás van folyamatban, a szerződésmódosítás
hatálybalépésének feltétele az eljárás ügyfél általi rendezése. Amennyiben az eredeti szerződés biztosítéka Visszavásárlási szerződés vagy Feltételes
Adásvételi szerződés volt, ezen szerződésmódosítás minden fél által aláírt példányának Társaságunk részére történő átadása szintén a
szerződésmódosítás hatálybalépésének feltétele.
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy
az átütemezéssel kapcsolatos szerződésmódosítás díja a Hirdetményben meghatározottak szerinti,
amennyiben a teljesítés nem szerződésszerű Társaságunk késedelmi kamatot számít fel, illetve a jogszabályban
meghatározott feltételek bekövetkezése esetén fennáll KHR adatszolgáltatási kötelezettsége,
jelen tájékoztatásban foglaltak nem minősülnek ajánlattételnek, nem jelentenek kötelezettséget Társaságunk részére,
valamint Társaságunk minden esetben fenntartja jogát, hogy hitelbírálati, kockázatkezelési szempontjai alapján egyedi
feltételt támasszon és/vagy dokumentumokat, igazolásokat kérjen be vagy a kérelmet elutasítsa.

1.

FUTAMIDŐ HOSSZABBÍTÁS

Ügyfeleinknek lehetősége van futamidő hosszabbítást igényelni. Tájékoztatjuk, hogy a finanszírozott eszközök típusától függően a szerződéskötéstől
számítva a futamidő maximális mértéke Flotta üzletághoz tartozó járművek esetén max. 72 hó (operatív lízingnél max. 60 hó) Tehergépjármű
esetében: max. 60 hó, Busz esetében: max. 120 hó, Orvosi eszközök esetében: max. 72 hó, Mezőgazdasági gépek esetében: max. 84 hó, Számítás
technikai eszköz esetében: max. 36 hó, Egyéb gép, berendezés esetében: max.: 60 hónap. Tájékoztatjuk továbbá, hogy futamidő hosszabbítás esetén a
havi díjak nem a futamidő változásával arányosan csökkennek, tekintettel arra, hogy a hosszabb futamidő alatt a kamat összege magasabb. Az
átütemezési kérelem Társaságunk általi teljesítésének feltétele, hogy a lejárt esedékességű tartozások megfizetésre kerüljenek.

2.

FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS

Ügyfeleinknek lehetősége van havi törlesztő-részletei/lízingdíjai csökkentésére, amennyiben az utolsó módosítás óta eltelt legalább 12 hónap, és a
módosításnak megfelelően Ön tartozását megfizette. Fenti feltétel teljesülése esetén átmenetileg Ön Társaságunk részére csak a Fizetési Könnyítés
előtti havi díja 50%-nak megfizetésére köteles az előző havi díjak árfolyam-korrekcióján, esetleges késedelmi kamatokon, csekkes fizetés esetén
csekkdíjon (fizetés módja miatti díj), valamint - amennyiben beépített vagyonbiztosítással rendelkezik – a beépített biztosítás díján felül. A Fizetési
könnyítés csak egyenletes törlesztésű szerződések esetében maximum 3 havi lejárt tartozás esetén igényelhető. A Fizetési könnyítés időtartama –
lejárt tartozás nélkül – maximum 6 hónapra igényelhető. A lejárt esedékességű tartozások száma az igényelhető Fizetési könnyítés időtartamát
csökkenti. (pl. 3 havi lejárt tartozás esetén már csak 3 havi Fizetési könnyítés igényelhető). Felhívjuk azonban szíves figyelmét arra, hogy,
amennyiben a Fizetési könnyítés igénylésekor Önnek lejárt esedékességű (max. 3 havi) tartozásai vannak, ezen tartozások összegét a Fizetési
könnyítés időszaka alatt egyenlő mértékben eloszlatva megfizetni köteles.

3.

FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS FUTAMIDŐ HOSSZABBÍTÁSI LEHETŐSÉGGEL

Ügyfeleinknek lehetősége van a 2. pontban részletezett fizetési könnyítés igénylésére futamidő hosszabbítással is. Ha Ön ezzel a lehetőséggel kívánna
élni, kérjük olvassa el figyelmesen az 1. és 2. pontban foglaltakat.

4.

UTOLSÓ KIEMELT TÖRLESZTŐ-RÉSZLET/LÍZINGDÍJ/MARADVÁNYÉRTÉK ÁTÜTEMEZÉSE

Ügyfeleinknek lehetősége van az utolsó kiemelt törlesztő-részletének/lízingdíjának/maradványértékének szétosztását vagy áthelyezését kérni
futamidő hosszabbítással együtt, amennyiben ezeket az érintett havidíjak esedékessége előtt min. 30 nappal jelzi Társaságunk felé. A futamidő
hosszabbításra tekintettel kérjük figyelmesen olvassa el az 1. pont futamidőre vonatkozó részeit. Az utolsó kiemelt törlesztőrészlet/lízingdíj/maradványérték áthelyezése esetén Ügyfeleinknek lehetősége van csökkentett összegű utolsó kiemelt törlesztőrészlet/lízingdíj/maradványérték megfizetésére a meghosszabbított futamidő alatti változatlan havi díjak megfizetése mellett. Társaságunk az
átütemezési kérelem teljesítését további feltételek teljesítésétől teheti függővé.

5.

ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÁTÜTEMEZÉSE

Államilag támogatott szerződés esetén ügyfeleinknek lehetősége van a szerződés fizetési ütemezésébe beépített támogatás összegének átütemezését
kérni Társaságunktól - amennyiben a Támogatást igazoltan nem kapta meg – legfeljebb 2 alkalommal. 1 alkalommal a Támogatás összege az eredeti
esedékességtől számítva maximum 6 hónappal későbbi időpontra ütemezhető át.

6.

ÁFA VISSZAFORGATÁS ÁTÜTEMEZÉSE

Ügyfeleinknek lehetősége van a szerződése fizetési ütemezésébe beépített ÁFA visszaforgatás összegének átütemezését kérni Társaságunktól amennyiben az ÁFA összegét igazoltan nem kapta meg – legfeljebb 1 alkalommal. Az ÁFA összege az eredeti esedékességtől számítva maximum 6
hónappal későbbi időpontra ütemezhető át.

7.

SZEZONÁLIS DÍJAK ÁTÜTEMEZÉSE (2X2, 4X2) FUTAMIDŐ HOSSZABBÍTÁSI LEHETŐSÉGGEL

Ügyfeleinknek lehetősége van szerződésük szezonális díjának átütemezését kérni futamidő hosszabbítással vagy anélkül, amennyiben az utolsó
módosítás óta eltelt legalább 12 hónap, és a módosításnak megfelelően Ön tartozását megfizette.
1 szezonális díj csak egyszer ütemezhető át. 1 szezonális díj maximum 12 hónappal későbbi időpontra ütemezhető át vagy maximum 12 hónap alatt
szétosztható, amennyiben ezeket az érintett havidíjak esedékessége előtt min. 30 nappal jelzi Társaságunk felé. Amennyiben a fentiek az Ön
megítélése szerint nem nyújtanak megfelelő segítséget, úgy lehetősége van valamelyik szezonális díj teljes futamidő alatti szétosztását kérni
Társaságunktól. Társaságunk az átütemezési kérelem teljesítését további feltételek teljesítésétől teszi függővé.
Tájékoztatjuk, hogy a „Szerződés átütemezési kérelem” elnevezésű nyomtatvány kitöltését és a kérelmen feltüntetett elérhetőségeink valamelyikére
történő eljuttatását követően az ott megjelölt igényei alapján elkészítünk Önnek egy személyre szabott szerződésmódosítási dokumentumot, amelyet a

megadott e-mail címére vagy a nyilvántartásunkban szereplő postacímre kiküldünk Önnek. Amennyiben Ön a módosítással élni szeretne, a
megküldött okiratok aláírásával és részünkre eredetben a kísérő tájékoztató levél keltét követő 15 napon belül történő visszaküldésével kérjük jelezze
ezt felénk. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, kérje munkatársaink segítségét a CIB24 06-40-242-242-es telefonszámon.
CIB Lízing Zrt./CIB Rent Zrt.

