E-mail cím:
Automata faxszám:
Postacím:

lizinghitelcentrum@cib.hu
06-1/489-6778
1027 Budapest, Medve u. 4-14.

TOTÁLKÁR / LOPÁS BEJELENTÉSE
Szerződésszám: _________________ Ügyfélnév: ____________________________ Személyazonosító okmány
típusa,
száma:_____________________________________________,
Lakcímet
ig.
hat.
ig.
szám:_______________________________Adószám/Cégjegyzékszám:__________________________________
Rendszám (ha van): ______________ Rendszámmal nem rendelkező eszközöknél gyári szám vagy egyéb
azonosító:______________________________________, Telefonszám:_______________________
E-mail cím:______________________________________
/Kérjük a bejelentés tárgyát jelölje X-el!/.

Totálkár érte a finanszírozott eszközt


Ellopták a finanszírozott eszközt

/Kérjük az alábbi adatokat megadni szíveskedjék!/.
Kárrendező biztosító társaság neve: ___________________________________________________________
Kárrendező biztosító társaság címe: ___________________________________________________________
Kárrendező biztosító társaság ügyintézőjének a neve: ____________________________________________
Káresemény időpontja, Kár száma:______________________________________________________________
Okmányiroda neve, címe: _____________________________________________________________________
Egyéb megjegyzés:

TÁJÉKOZTATÁS és EGYÉB NYILATKOZAT:
Amennyiben a finanszírozott eszköz totálkárra tört illetve ellopták, Társaságunk jogosult az Általános Szerződési
Feltételekben foglaltak alapján a finanszírozási szerződést felmondani. A felmondás alapján az Ön valamennyi fizetési
kötelezettsége egy összegben lejárttá és esedékessé válik. Amennyiben biztosítói térítés várható, úgy Társaságunk felveszi a
biztosítóval a kapcsolatot a kártérítési összeg bekérése érdekében, mely kártérítési összeggel az Ön egy összegű tartozását
csökkentjük.
Totálkár esetén a kárfelvételi jegyzőkönyvet és ha van a kárelszámolást, lopáskár esetén a rendőrségi feljelentést – és
amint lehetséges – a nyomozást megszüntető határozatot Társaságunk fenti elérhetőségeinek valamelyikére,
lízingfinanszírozás esetén a forgalmi engedély eredeti példányát fenti postacímünkre eljuttatni szíveskedjék. Ha Önnek
nincs lehetősége az így fennmaradó tartozása egy összegben történő megfizetésére, úgy részletfizetési lehetőséget
biztosítunk,
melynek
igénylését
a
https://www.cib.hu/lizing_csoport/oldalon
ügyfélszolgálat/nyomtatványokadatlapok/finanszírozási szerződés felmondását követő egyösszegű tartozás részletekben történő teljesítéséről elnevezésű
menüpontban található igénylőlap kitöltésével és aláírásával, valamint annak Társaságunk fenti elérhetőségeinek
valamelyikére történő visszaküldésével kezdeményezhet.
Amennyiben a fentiekben e-mail címet/telefonszámot adok meg, akkor a finanszírozó Társaság jogosult ezen
kommunikációs csatornákat jelen okiratban foglaltakkal 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. A jelen okirat aláírásával kijelentem, hogy a finanszírozó Társaság honlapján
((www.cib.hu/lizing_csoport/) „Tájékoztatás Elektronikus Kommunikációval kapcsolatban” elnevezésű okiratot elolvastam,
megértettem, tudomásul vettem és magamra nézve kötelezőnek elfogadtam.

______________________, __________ 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:

