E‐mail cím:
Postacím:

Fax szám:

atutemezes‐autofin@cib.hu
CIB
Lízing
Zrt.
Lízing
Ügyletmódosítás
és
Átstrukturálás
1027 Budapest, Medve u. 4‐14.
06‐1/489‐6719

SZERZŐDÉS ÁTÜTEMEZÉSI KÉRELEM

/érvényes 2014.03. 14. napjától befogadott kérelmekre/
ALAPADATOK
Szerződésszám:…………………………………………., Rendszám (ha van):………………………………………………..
Rendszámmal
nem
rendelkező
eszközöknél
Gyári
szám:…………………………,
Alvázszám:……………………………………..
TERMÉSZETES
SZEMÉLY
Ügyfél
esetén:
Ügyfél családi neve és utóneve :………………………………………..………………………, Személyazonosító ig. száma és
típusa:……………………………………………………………………………,
lakcímet
ig.
hat.
ig.
szám:……………………………………………………………………..,
anyja
születési
neve:……………………………………………………………….,
születési
hely
és
idő:……………………………………………………………..,
lakcím:………………………………………………………………………………..…..
E-mail
cím:…………………………………….,
Kérjük, X-szel jelölje, hogy a fentiekben meghatározott elektronikus levelezési címét Társaságunk rögzítse-e rendszerében
(ezzel kapcsolatos tájékoztatás a jelen kérelem III. pontjában olvasható):
 Kérem, az elektronikus levelezési címem rögzítését  Nem kérem, az elektronikus levelezési címem rögzítését
JOGI SZEMÉLY ügyfél
esetén:
Ügyfél cégnév: ………………………………………….
Adószám:…………………………………., Cégjegyzékszám:…………………………………….,
szám:………………………………………..,
Székhely:……………………………….……………………………………..……,E-mail
cím:…………………………………………………..,,
Nyilvántartást
vezető
megnevezése:…………………………………………………….……………………….Képviselő
utóneve:…………………………………….

Nyilvántartásba

vételi

bíróság/hatóság
családi
és

Kérjük, X-szel jelölje, hogy a fentiekben meghatározott elektronikus levelezési címét Társaságunk rögzítse-e rendszerében
(ezzel kapcsolatos tájékoztatás a jelen kérelem III. pontjában olvasható):
 Kérem, az elektronikus levelezési címem rögzítését  Nem kérem, az elektronikus levelezési címem rögzítését
II. VÁLASZTOTT ÁTÜTEMEZÉSI TERMÉK
Kérjük a jelen kérelem mellékletét képező „Válságkezelő Csomag Fizetési nehézségek áthidalására Személy és
Kishaszon Gépjárművek - Fel nem mondott szerződések esetében” elnevezésű tájékoztató (a továbbiakban:
Tájékoztató) alapján jelölje X-szel az Önnek leginkább segítséget nyújtó lehetőséget és mérlegelje a feltételeket!
1.  Futamidő hosszabbítás
Amennyiben ezt a lehetőséget választja, kérjük adja meg az alábbiakat:
Kérem a futamidő hosszabbítását ………………….. hónappal.
Körülbelül ………………………Ft havi díjat tudok vállalni.
Amennyiben mindkét helyre írt adatot, kérjük aláhúzással jelölje, hogy melyiket vegyük elsődlegesen figyelembe.

2.  Fizetési könnyítés (amennyiben Önnek a Fizetési Könnyítés igénylésekor lejárt esedékességű tartozása van, a
Fizetési Könnyítést mindenképpen igényelnie szükséges. A részletes feltételek tekintetében kérjük olvassa el a
Tájékoztatót is!)
Amennyiben ezt a lehetőséget választja, kérjük adja meg az alábbiakat:
A havi díjakra ………………………… hónap fizetési könnyítést kérek.
3.  Fizetési könnyítés futamidő hosszabbítási lehetőséggel
Amennyiben ezt a lehetőséget választja, kérjük figyelmesen töltse ki az 1. és 2. pontban foglaltakat.
4. 

Kiemelt törlesztő-részlet/lízingdíj szétosztása futamidő hosszabbítási lehetőséggel vagy utolsó kiemelt törlesztőrészlet/lízingdíj áthelyezése futamidő hosszabbítással

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, kérjük adja meg az alábbiakat:
Körülbelül ………………………Ft. havi díjat tudok vállalni.
 Kérem, a futamidő meghosszabbítását is …………….. hónappal  Nem kérem a futamidő meghosszabbítását. (a
szerződéskötéstől számított maximális futamidő mértékét a Tájékoztató tartalmazza.)
Amennyiben mindkét helyre írt adatot, kérem aláhúzással jelölje, hogy melyiket vegyük elsődlegesen figyelembe, a futamidőt
vagy a vállalt havi díj összegét.
III. EGYÉB TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILATKOZAT
Amennyiben a fentiekben e-mail címet adtam meg, akkor a finanszírozó Társaság jogosult az elkészített dokumentumokat
részemre erre a címre megküldeni. Jelen nyilatkozatommal tudomásul veszem, hogy az e-mail nem biztonságos csatorna,
azonban az információk gyorsabb megismerése érdekében vállalom az e-mailen közölt rendelkezésekkel, jognyilatkozatokkal
kapcsolatban felmerülő esetleges visszaélésekből eredő kockázatokat. A Finanszírozó szándékos vagy súlyos gondatlanságból
eredő károkozását kivéve, elektronikus levelezés céljára szolgáló e-mail címem megadásával egyidejűleg visszavonhatatlanul
lemondok minden, a Finanszírozóval szemben támasztható követelésről arra az esetre, ha bebizonyosodik, hogy a rendelkezés,
jognyilatkozat nem Tőlem, vagy az általam arra feljogosított képviselőmtől származik, vagy bármely részében pontatlan. Az email cím megadásával vállalom, hogy kártalanítom a Finanszírozót minden olyan követeléssel szemben, amely abból ered,
hogy a Finanszírozó az Én rendelkezésem szerint járt el. Az aláírások, vagy iratok hamisítása, banktitoknak minősülő adatok
illetéktelen személy tudomására jutása, illetéktelen személy által történő használata, az adattovábbítás technikai hibái (pl. email hiba) és az esetleges adatváltozások be nem jelentése, illetve késedelmes bejelentése miatt keletkező károk Engem
terhelnek.
Tudomásul veszem, hogy a finanszírozó Társaság csak hiánytalanul kitöltött formanyomtatványt köteles elfogadni, társas
vállalkozás és egyéb szervezet esetén a cégjegyzésre jogosult aláíró aláírási címpéldányát is csatolni szükséges. Tudomásul
veszem, hogy a jelen kérelmen megjelölt igényeim alapján a Finanszírozó Társaság egy személyre szabott szerződésmódosítási
dokumentumot küld részemre, melyet eredetben, a kísérő tájékoztató levél keltét követő 15 napon belül köteles vagyok
visszaküldeni a Társaság részére a szerződésmódosítás hatálybalépéséhez szükséges feltételeket is egyidejűleg teljesítve.
Tudomásul veszem, hogy a jelen kérelemben foglaltak nem keletkeztetnek kötelezettséget a finanszírozó Társaság részére,
valamint a finanszírozó Társaság minden esetben fenntartja jogát, hogy hitelbírálati, kockázatkezelési szempontjai alapján
egyedi feltételt támasszon és/vagy dokumentumokat, igazolásokat kérjen be vagy a kérelmet elutasítsa.
Jelen kérelem aláírásával elismerem, hogy a „Válságkezelő Csomag Fizetési nehézségek esetén Személy és Kishaszon
Gépjárművek-Fel nem mondott szerződések esetében” elnevezésű tájékoztatót elolvastam, megértettem és az abban foglaltakat
kifejezetten elfogadom.
______________________, __________ év _________________ hó ________nap
_______________________________
ügyfél (cég esetén cégszerű) aláírása
Előttünk, mint tanúk előtt /csak természetes személy ügyfél esetén kell a formanyomtatványt tanúkkal ellátni/:
1. (aláírás)

2. (aláírás)

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Személyazonosító ig.
száma:

Személyazonosító
száma:

ig.

