Válságkezelő Csomag Fizetési nehézségek áthidalására
Személy-és Kishaszon Gépjárművek - Fel nem mondott szerződések esetében
/2014.03.14. NAPJÁTÓL BEFOGADOTT KÉRELMEKRE/
ÁLTALÁNOS FELFÉTELEK
A tájékoztatóban meghatározott konstrukcióink az alábbi feltételek teljesülése esetén igényelhetőek:
az eredeti szerződés szerinti futamidőből már legalább 12 hónap eltelt
amennyiben jelenlegi szerződése fix díjas, akkor a CIB Havi FIX és a FORINT FIX konstrukció az
átütemezés eredményeként megszüntetésre kerül,
ügyfelünk vállalja, hogy kölcsön konstrukció esetében újonnan a szerződés biztosítékaként ingó zálogjogi
biztosíték kerül bevonásra, mely biztosíték a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzésre kell, hogy
kerüljön. Erre tekintettel az Ügyfél szintén vállalja, hogy a hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő
bejegyzéshez szükséges regisztrációt, valamint az adott biztosíték nyilvántartásba történő bejegyzését saját
költségére elvégzi.
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.
Amennyiben a vállalati ügyféllel/őstermelővel/egyéni vállalkozóval szemben végrehajtási eljárás van folyamatban, a
szerződésmódosítás hatálybalépésének feltétele az eljárás ügyfél általi rendezése. Abban az esetben, hogyha a gépjármű
vonatkozásában olyan zálogjog van bejegyezve, amelynek jogosultja nem Társaságunk, úgy ezen zálogjog törlése a
szerződésmódosítás hatálybalépésének feltétele. 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 10.000,-Ft, amely díj kedvezőbb a Hirdetményben
megtalálható szerződésmódosítási díjnál,
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
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 havi törlesztő-részletei/lízingdíjai csökkentésére oly módon, hogy a szerződése eredeti futamidejét
meghosszabbítjuk. Tájékoztatjuk, hogy a futamidő hossza a szerződéskötéstől számítva a 144 hónapot nem haladhatja meg.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy futamidő hosszabbítás esetén a havi díjak nem a futamidő változásával arányosan csökkennek,
tekintettel arra, hogy a hosszabb futamidő alatt a kamat összege magasabb.
2.
FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS
Ügyfeleinknek lehetősége van fizetési könnyítés igénylésére. A könnyített időszak alatt Ön a szerződés szerinti havi összegű
törlesztő-részletei/lízingdíjai helyett csupán egy minimális összeg megfizetésére köteles (devizanemtől függően 5 EUR, 5 CHF,
1000,-Ft.). Felhívjuk figyelmét, hogy a korábbi havi díjakból eredő árfolyam-korrekciót, a korábbi késedelmes fizetésekből adódó
késedelmi kamatokat, csekkes fizetés esetén a csekkdíjat (fizetés módja miatti díj), valamint –amennyiben beépített casco-val
rendelkezik – a beépített casco díját ezen időszak alatt is meg kell fizetni, amely a fent említett minimális díjat növeli.
Fizetési könnyítést maximum 4 hónapra lehet igényelni. Ismételt igénylés esetén 2, fizetési könnyítéssel érintett időszak között 12
havi normál összegű törlesztő-részletet/lízingdíjat teljesíteni szükséges.
Érdemes figyelembe venni azt is, hogy a fizetési könnyítés időszakát használhatja maximum 4 havi díj rendezésére is, mely 4 havi
díjba beszámít a Fizetési Könnyítés időszaka előtt kiszámlázott, de még nem lejárt esedékességű havi díj. Felhívjuk azonban szíves
figyelmét arra, hogy, amennyiben a Fizetési Könnyítés igénylésekor Önnek lejárt esedékességű tartozása van, akkor a Fizetési
Könnyítési időszakot mindenképpen igényelnie szükséges, a tartozások összegét pedig a Fizetési Könnyítés időszaka alatt egyenlő
mértékben eloszlatva kérjük megfizetni.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Fizetési Könnyítés időtartama alatt felszámított minimális összeg és az eredeti normál összegű havi
díjak különbözetét a hátralévő futamidőre szétosztjuk.
3.
FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS FUTAMIDŐHOSSZABBÍTÁSI 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.
KIEMELT
TÖRLESZTŐ-RÉSZLET/LÍZINGDÍJ
SZÉTOSZTÁSA
FUTAMIDŐ
HOSSZABBÍTÁSI
LEHETŐSÉGGEL VAGY UTOLSÓ KIEMELT TÖRLESZTŐ-RÉSZLET/LÍZINGDÍJ ÁTHELYEZÉSE FUTAMIDŐ
HOSSZABBÍTÁSSAL
Ügyfeleinknek lehetősége van a kiemelt törlesztő-részlet/lízingdíj akár futamidő hosszabbítási lehetőséggel történő szétosztására,
amennyiben ezt az érintett havidíj esedékessége előtt min. 30 nappal jelzi Társaságunk felé. Amennyiben Ön futamidő hosszabbítást
is igényel, kérjük olvassa el figyelmesen az 1. pontban foglaltakat. Utolsó kiemelt törlesztő-részlet/lízingdíj szétosztása csak
futamidő hosszabbítással együtt igényelhető. Az utolsó kiemelt havi díjat, mint maradványértéket az eredeti szerződés futamidejétől
számítva maximum a 84. hónapra lehet áthelyezni. Amennyiben Ön a szerződés lejáratát (futamidejét) 84 hónapnál hosszabb
mértékben kívánja változatni, úgy az utolsó kiemelt havi díj összegét a meghosszabbított futamidőre vonatkozóan Társaságunk
szétosztja, ebben az esetben tehát a kiemelt törlesztő-részletet/lízingdíjat a meghosszabbított futamidő alatt köteles megfizetni.
Tájékoztatjuk, hogy a „Szerződés átütemezési kérelem” elnevezésű nyomtatvány kitöltését, és a kérelmen található 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 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.

