Érvényes: 2019. június 10-től

FORINT Fix Pénzügyi Lízing Finanszírozási Tájékoztató
/személy-és kishaszongépjármű, valamint motor vonatkozásában/
Az általános gazdasági körülmények egyre inkább azt indokolják, hogy Ügyfeleinknek
biztonságosabb finanszírozási lehetőségeket ajánljunk. Örömmel tájékoztatjuk, hogy a CIB Lízing Zrt.
egy új finanszírozási termékkel áll Ügyfelei rendelkezésére, melynek lényege a forint alapú fix
kamatozás a teljes futamidő alatt.
A Forint Fix kamatozású finanszírozás előnyei:٭
- Fix futamidő,
- Fix kamat,
- Fix lízingdíjak.
Ma már nem elég egyszerűen forint alapú finanszírozást választaniuk, hanem célszerű a kamat
mértékét is a teljes futamidőre vonatkozóan rögzíteni.
A Forint Fix konstrukció jellemzői:
1. Konstrukció: zártvégű pénzügyi lízing és nyíltvégű pénzügyi lízing (csak új szerződéskötéssel)
2. Futamidő: kizárólag kizárólag 12 vagy 24 vagy 36 vagy 48 vagy 60 vagy 72 vagy 84 hónap
3. Finanszírozott lízingtárgy max. életkora: a finanszírozott eszköz a futamidő végén nem lehet
idősebb, mint 15 év személygépjármű esetén, illetve nem lehet idősebb, mint 12 év kishaszongépjármű és motorok esetén.
4. Finanszírozás bázisa: forint (mind a szerződés, mind a számlázás devizaneme)
5. Minimum biztosíték: a futamidő alatt a tulajdonjog a lízingbeadót illeti meg
6. Minimális önerő (bruttó): a gépjármű (motor) piaci értékének 20%-a
7. Irányadó kamatláb:
Futamidő:
Irányadó kamatláb
12 hónap
12 havi BUBOR
24, 36, 48, 60, 72 vagy 84 hónap
futamidőtől függően a folyósításkor jegyzett
2 vagy 3 vagy 4 vagy 5 vagy 6 vagy 7 éves
BIRS (Budapest Interest Rate Swap)
8. Emelt utolsó lízingdíj nem lehetséges a konstrukcióban, visszlízing nem köthető Forint Fix
konstrukcióval, változó kamatozású szerződés átalakítása FORINT FIX kamatozásra nem
lehetséges
10. Törlesztés gyakorisága: havonta, egyenlő részletekben
*Forint Fix kamatozású forint alapú, a teljes futamidő alatt fix (rögzített) kamatozású Lízingszerződésnek
minősül, ha a Lízingszerződésben annak megkötésekor meghatározott, a Lízingszerződés teljes futamidejére
vonatkozóan azonos mértékű az ügyleti kamat mértéke, azonban amennyiben a Lízingbevevő az ÁSZF XIII.
fejezet szerinti beépítésre kerülő biztosítási szerződést köt, a lízingdíj ügyleti kamatrésze a Felek kétoldalú
megállapodása alapján módosul. Fogyasztónak nem minősülő Lízingbevevő esetén a lízingdíj ügyleti
kamatrésze módosításra kerülhet akkor is, ha az ÁSZF IX. 45.1 a)-b)-c) pontokban meghatározott körülmények
bármelyike bekövetkezik, vagy olyan hatósági rendelkezés, jogszabályváltozás esetén, melynek eredményeként
a Lízingbeadónak igazolható többletköltségei származtak, és ezeket továbbháríthatja a fogyasztónak nem
minősülő Lízingbevevőre.
Minden gépjárművet jogszabályban előírt kötelező gépjárműfelelősség-biztosítással kell ellátni. A CASCO
mentes (NOCASCO) konstrukciók kivételével minden személy- és kishaszon-gépjárműre, a futamidő teljes
időszakára szóló, teljes körű CASCO, motorkerékpárra legalább töréskár-biztosítást kell kötni. Egyes modellekre
a biztosító előzetes szemlekötelezettséget írhat elő, melyet a hitelbírálat előtt kell elvégeztetni.
A pénzügyi lízingre vonatkozó részletes szerződési feltételeket a „Személy- és kishaszon-gépjárművek zárt végű
és nyílt végű pénzügyi lízing és zárt végű pénzügyi visszlízing Általános Szerződési Feltételeket tartalmazó
üzletszabályzat” (ÁSZF), a vonatkozó díjtételeket, költségeket, illetve az alkalmazott kamatmértékeket a
Kamattájékoztató és a Hirdetmények tartalmazzák. További információk a Tájékoztató a CIB Lízing Zrt. személyés kishaszon-gépjármű finanszírozási feltételeiről elnevezésű nyomtatványban találhatók.
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