A kiszemelt autót közvetlenül a tulajdonostól vásárolná meg? Ehhez pedig megfelelő finanszírozást
keres?
Használja a CIB Lízing online kalkulátort www.ciblizingkalkulator.hu melynek segítségével egyszerűen
és könnyedén készíthet előzetes kalkulációt!
Néhány egyszerű adat megadásával, rövid idő alatt megtalálhatja az Ön igényeinek megfelelő
finanszírozást, és visszahívást is kérhet szakértőinktől.
Felkészült szakértőink gyorsan és széleskörűen tájékoztatják Önt az Önnek megfelelő konstrukció
minden részletéről.
A FINANSZÍROZÁS FOLYAMATA:
1. Ajánlatkészítés: Ha megtalálta vágyott autóját, a www.ciblizingkalkulator.hu oldalon
található online lízing kalkulátorral könnyedén elkészítheti az igényeihez illeszkedő
finanszírozási kalkulációt, melyet az Ön által megadott email címre is elküldünk. Amennyiben
telefonszámát is megadja, a CIB24 telefonos ügyfélszolgálat munkatársai egy munkanapon
belül visszahívják Önt, és tájékoztatják a finanszírozás további részleteiről és feltételeiről. Ezt
követően lízing szakértőink segítségével veheti igénybe az Önnek legmegfelelőbb
finanszírozási konstrukciót.
2. Kérelem indítása: Amennyiben finanszírozási ajánlatunkat elfogadja, a finanszírozási kérelem
elindításához a következő dokumentumokat szükséges benyújtania:
MAGÁNSZEMÉLY és EGYÉNI VÁLLALKOZÓ esetén:
Hiánytalanul kitöltött adatlap;
Ügyféltájékoztató és ügyfélnyilatkozatok elnevezésű dokumentum
Érvényes Vezetői Engedély (Ha nem áll rendelkezésre, akkor a gépjárművet ténylegesen
vezető személy társ-lízingbevevőként történő bevonása szükséges) és a Lakcímet igazoló
hatósági igazolvány;
Érvényes Személyazonosságot igazoló más hatósági igazolvány (pl. személyi igazolvány,
útlevél) és a Lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
Tényleges tulajdonosi nyilatkozat
A fentieken túl:
Egyéni vállalkozó esetén Vállalkozói Igazolvány VAGY egyéni vállalkozói nyilvántartásba
vételről szóló igazolás;
Alkalmazott esetén 30 napnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolás VAGY legutolsó
két hónapra vonatkozó bankszámlakivonat, amely tartalmazza a jövedelem átutalását is
VAGY NAV által kibocsátott – legutolsó lezárt adóévre vonatkozó – „NAV
jövedelemigazolás”;

Nyugdíjas esetén nyugdíj értesítő lap (éves igazolás), VAGY nyugdíjfolyósítói igazolás;
TÁRSAS VÁLLALKOZÁS és egyéb jogi személyek esetén:
Hiánytalanul kitöltött adatlap;
Ügyféltájékoztató és ügyfélnyilatkozatok elnevezésű dokumentum
Tényleges tulajdonosi nyilatkozat
Másolat a vállalkozást képviselő személy aláírási címpéldányáról;
Másolat a vállalkozást képviselő aláírásra jogosult személy érvényes Személyi Igazolványának
személyi adatokat, arcképet, érvényességi dátumot és lakcímet tartalmazó oldalairól, illetve
a Személyazonosító Igazolvány és a Lakcímet Igazoló Hatósági Igazolvány mindkét oldaláról;
Másolat a vállalkozás 30 napnál nem régebbi cégkivonatáról;
Előző évi éves beszámoló /Mérleg, Eredmény kimutatás/;

ESZKÖZ dokumentum:
Forgalmi engedély VAGY új autó esetén a gépjármű megrendelője
3. Hitelbírálat: Ebben a lépésben a finanszírozásban érintett ügyfél és az eszköz vizsgálata zajlik.
Az ügyfél vonatkozásában a dokumentáció beérkezése után sor kerül az adósminősítésre,
melynek részeként megvizsgáljuk az Ön hitelképességét, illetve azt, hogy fennáll-e bármely,
a finanszírozásból kizáró tényező.
Az eszköz vonatkozásában, amennyiben használt eszköz kerül megvásárlásra, egy független
állapotfelmérést szükséges végezni (a felmérést a CIB Lízing rendeli meg, és költségét is a CIB
Lízing viseli), mely a gépjármű állapotát és forgalom képességét hivatott megállapítani.
A megszerzett információk alapján, a folyamat végén egyedi döntés alapján pótfedezet
bevonása válhat szükségessé (önerőemelés, adóstárs bevonása).
4. Szerződéskötés: Pozitív hitelbírálat után az Ügyfél, az Eladó és a CIB Lízing is aláírja a
szerződést és annak mellékleteit. Az érvényes adásvételi szerződés aláírása, a számla
megérkezése és az ügyfél Hitelbiztosítéki Nyilvántartó Rendszerben (HBNY) történő
regisztrációja, valamint az egyéb folyósítási feltételek teljesítése után a kifizetés ellenőrzése
kezdődik.
5. Folyósítás: Amennyiben az ellenőrzés során mindent rendben találunk, az adatlapon
megadott eladói bankszámlaszámra elutalásra kerül a finanszírozott összeg.

