E-mail cím:
lizinglezaras@cib.hu
Automata faxszám:
06-1/489-6588
Postacím:
CIB Lízing Zrt.
Lízing Átstrukturálás és módosítás
1027 Budapest, Medve u. 4-14.
SZERZŐDÉS LEZÁRÁSI AJÁNLAT KÉRÉSE
Szerződésszám: __________________ Ügyfélnév:____________________________ Rendszám (ha van): ______________
Rendszámmal nem rendelkező eszközöknél Gyári szám:__________________________________
Személyazonosító ig.szám/Lakcímet ig. hat. ig. szám:______________________________ E-mail cím:
_________________________,
Telefonszám:_____________________________,
Adószám/Cégjegyzékszám:________________________________________
A lezárási ajánlatkéréssel a lezárásra vonatkozóan még semmilyen kötelezettség nem keletkezik. Társaságunk az Ön jelen
kérelme alapján elkészíti a Szerződés Lezárási Ajánlatot és azon megjelöli az esedékességkor (a továbbiakban: Értéknap)
megfizetendő összeget tájékoztató jelleggel. A szerződés lezárási folyamatot Társaságunk abban az esetben indítja el,
amennyiben ezen értéknapot megelőző 5. munkanappal az Ajánlatban tájékoztató jelleggel meghatározott összeg Társaságunk
bankszámláján jóváírásra kerül, az átutalás vagy befizetés tényét, cég esetében a cégjegyzésre jogosult aláírási jogát
Társaságunk részére igazolja, valamint szintén ezen időpontig eljuttatja Társaságunk fenti elérhetőségeinek valamelyikére az
Ön által aláírt és elfogadott Ajánlatot.
Önnek lehetősége van arra, hogy jelen formanyomtatványon meghatározza az Értéknapot, azonban a lezárási
ajánlatkérés és az értéknap között legalább 15 napnak el kell telnie. Amennyiben nem kíván határidőt megjelölni, úgy
az Ajánlatban az ajánlatkérést követő kb. 30. napot jelöljük meg Értéknapként. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a
lezárással kapcsolatban nem Ön kíván Társaságunknál eljárni, meghatalmazott eljárását csak abban az esetben áll módunkban
elfogadni, amennyiben a meghatalmazás eredeti példányát, valamint amennyiben a meghatalmazott cég, akkor a cégjegyzésre
jogosult aláírási címpéldányát Társaságunk címére eljuttatja legkésőbb szintén az Értéknapot napot megelőző 5. munkanapig
(meghatalmazás elfogadott mintája a www.cib.hu címen elérhető).
Az Ajánlatban forintban meghatározott összegek tájékoztató jellegű adatok, azt az esetleges késedelmi kamatok, még ki
nem számlázott díjak és költségek, valamit deviza alapú szerződés esetében az Ajánlat elkészítésének napján érvényes és
az értéknapon érvényes árfolyam közötti különbözet befolyásolhatja, amely alapján Önnek további fizetési
kötelezettsége vagy túlfizetése keletkezhet! Az Értéknapot követően elkészítjük az elszámolást és a hozzátartozó
számlákat, melyeket megküldünk Önnek. Kérjük szíveskedjen ezt figyelembe venni. Az ajánlatunkat csak abban az
esetben fogadja el (csak akkor küldje vissza aláírva), ha a lezárással ténylegesen élni szeretne.


Megfelelő számomra a CIB Lízing Zrt. által meghatározott Értéknap (ajánlatkérést követő kb. 30. nap)



____________ év ______ hó ______ napját jelölöm meg Értéknapnak.

EGYÉB NYILATKOZAT
Amennyiben a fentiekben e-mail címet/telefonszámot adok meg, akkor a finanszírozó Társaság jogosult ezen
kommunikációs csatornákat jelen lezárási kérelmemmel kapcsolatban és azzal összefüggésben kapcsolattartásra
felhasználni, az elkészített dokumentumokat részemre erre az e-mail címre megküldeni, abban az esetben is,
amennyiben természetes személyként korábban a „nem postai úton történő kapcsolattartáshoz” (telefon, email)
általános jelleggel nem járultam hozzá. Alulírott a fenti feltételeket kifejezetten elfogadom. Amennyiben a fentiekben
megadtam az E-mail címemet, jelen nyilatkozatommal elismerem, hogy a finanszírozó Társaság honlapján (www.ciblizing.hu)
„Tájékoztatás Elektronikus Kommunikációval kapcsolatban” elnevezésű okiratot elolvastam, megértettem, tudomásul vettem és
magamra nézve kötelezőnek elfogadtam, valamint kérem, hogy a finanszírozó Társaság az elkészített szerződés lezárási
ajánlatot erre az e-mail címemre megküldeni szíveskedjen. 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.
______________________, __________ év _________________ hó ________nap
_______________________________
ügyfél (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 ig. száma:

