Tájékoztató átütemezési lehetőségekre vonatkozóan
Flottakezelők részére - Fel nem mondott szerződések esetében
/érvényes 2014.03.14. napjától befogadott kérelmekre/
ÁLTALÁNOS FELFÉTELEK

A tájékoztatóban meghatározott konstrukcióink az alábbi feltételek teljesülése esetén igényelhetőek:
a vállalat nem állhat csőd-, felszámolási eljárás és/vagy végelszámolási eljárás alatt, valamint az
átütemezési kérelemhez csatolni kell a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát,
az átütemezési kérelmen Ön megadja a kilométeróra állást és a meghosszabbított futamidő alatti
várható futásteljesítményt,
az ügyfél vállalja, hogy - amennyiben az eredeti szerződése közokiratba volt foglalva és/vagy
biztosítéka a Magyar Közjegyzői Kamara (MOKK) közhiteles zálogjogi nyilvántartásában 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 Önnel 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. A
szerződésmódosítás hatálybalépésének további feltétele az adott gépjármű Bérlője azon nyilatkozatának
Társaságunk részére történő benyújtása, miszerint a bérleti jogviszonyt a meghosszabbított futamidő alatt is fenn
kívánja tartani.
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 HOSSZABBÍTÁSI LEHETŐSÉG (operatív lízing és pénzügyi lízing esetén is kérhető)

Ügyfeleinknek lehetősége van arra, hogy futamidő hosszabbítást igényeljenek, amennyiben ezt a szerződés lejáratát
megelőzően min. 30 nappal jelzi Társaságunk felé. Futamidő hosszabbítás esetén tájékoztatjuk, hogy a
finanszírozott eszközök típusától függően a szerződéskötéstől számítva a futamidő maximális mértéke Flotta
üzletághoz tartozó járművek esetén max. 60 hó. A futamidő hosszabbítási lehetőség igénybevételének további
feltétele, hogy amennyiben a szerződésen fennálló tartozás magasabb mint a jelenlegi eszközérték (EUTAX eladási
ár) 80%-a, abban az esetben a különbözet 50%-át köteles megfizetni Társaságunk részére a következő
esedékességkor, a maradványérték pedig maximum a jövőbeni eszközérték (FORECAST eladási ár) 80%-a lehet.
Deviza alapú szerződések esetében a különbözet meghatározásakor Társaságunk a szerződés elkészítésének napján
érvényes CIB Bank Zrt. deviza eladási árfolyamot veszi figyelembe.
2.

UTOLSÓ HAVI KIEMELT LÍZINGDÍJ SZÉTOSZTÁSA FUTAMIDŐ HOSSZABBÍTÁSI LEHETŐSÉGGEL
(csak pénzügyi lízing esetén kérhető)

Ügyfeleinknek lehetősége van az utolsó emelt havi lízingdíjának szétosztását kérni futamidő hosszabbítással együtt,
amennyiben az érintett havidíjak esedékessége előtt ezt min. 30 nappal jelzi Társaságunk felé. A futamidő
hosszabbításra tekintettel, kérjük figyelmesen olvassa el az 1. pont futamidőre vonatkozó részeit.
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. Kérjük, hogy amennyiben
Ön a módosítással élni szeretne, a megküldött okiratok aláírásával és részünkre eredetben a kísérő tájékoztató levél keltét követő 30 napon belül
történő visszaküldésével jelezze ezt felénk. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, kérje munkatársaink segítségét a CIB24
06-40-242-242-es telefonszámon.
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