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központi fiók: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
K&H TeleCenter: (06 1/20/30/70) 335 3355
fax: (06 1) 236 8116
e-mail: lizing@kh.hu
fizetési módok
hogyan teljesítheti befizetéseit felénk?
 számla vagy fizetési értesítés mellé kapott készpénz átutalási megbízással
 átutalási megbízással a számlavezető bankjában az általunk megadott számlaszámra
 csoportos beszedési megbízással
 készpénz befizetéssel bármelyik K&H bankfiókban
hogyan kérhet újra hiányzó számlát és a csoportos beszedési megbízásra szóló adatlapot?
ügyfél és ügyletazonosító kód megadásával a fenti elérhetőségeink bármelyikén
mire célszerű figyelnie?

havidíj esedékességre történő teljesítése (szerződésen történő jóváírása)

a havidíj esedékessége minden hónap első munkanapja

a csekk hiánya nem mentesíti fizetési kötelezettségének teljesítése alól

késedelmes teljesítés esetén késedelmi kamatot számítunk fel

késedelmes teljesítés esetén - a hatályos kondíciós lista szerint - fizetési felszólítási díjat
számíthatunk fel

csoportos beszedési megbízás esetén az esedékes törlesztéshez szükséges fedezet
álljon rendelkezésre a számláján
ügyféladatok változása
hogyan jelentheti be, kérheti a módosítást?
ügyfél és ügyletazonosító kód megadásával a fenti elérhetőségeink bármelyikén
hogyan jelentheti be levelezési cím változását?
Amennyiben kizárólag levelezési címét szeretné módosítani - és az nem járt okmányszám változással
– elegendő Adatváltozást bejelentő lapot kitölteni és megküldeni postacímünkre vagy e-mail címünkre
(lizing@kh.hu). Adatváltozást bejelentő lapot ügyfél és ügyletazonosító kód megadásával a fenti
elérhetőségeink bármelyikén kérhet.
milyen módosításokat köteles bejelenteni?
 magánszemély névváltozása
 magánszemély állandó lakcímének változása
 magánszemély levelezési címének változása
 cég nevének változása
 cég székhelyének változása
 céget képviselő adataiban bekövetkezett változás
 cégforma változása stb.
 személyes okmányokban történő változás stb.
 telefonszám változása stb.

mit szükséges beküldenie cég és magánszemély esetén?
 kitöltött, aláírt, tanúztatott Adatváltozás bejelentő lapot
 magánszemély névváltozása esetén a személyi igazolvány és lakcím kártya másolatát
 magánszemély címváltozása esetén a lakcím kártya másolatát
 cég adataiban bekövetkezett változás esetén a cégkivonat másolatát, a cégbírósági
végzés másolatát
 cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát, személyi igazolvány és lakcím kártya
másolatát
 szükséges a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti
azonosítás (kizárólag a K&H bankfiókokban történhet)
van-e további teendő?
 Társaságunk által kiadott engedély alapján a forgalmi engedély módosítása
 a módosított forgalmi engedély másolatának megküldése
szerződésmódosítás
milyen módosításokat kérhet?
futamidő módosításával kapcsolatban






átütemezés
futamidő hosszabbítása ÁTMENETILEG FELFÜGGESZTVE!
futamidő rövidítése
nagy összegű díj átütemezése
előtörlesztés / futamidő rövidítéssel vagy futamidő változatlanul hagyása mellett

egyéb módosítások



devizanemváltás / a szerződés futamideje alatt egyszer van erre lehetősége
fizetési könnyítés ÁTMENETILEG FELFÜGGESZTVE!

hogyan kérheti a módosítást?
futamidő módosítási igény pontos megadásával, ügyfél és ügyletazonosító kód feltüntetésével a fenti
elérhetőségeink bármelyikén
mi szükséges hozzá?
 a Kondíciós lista szerinti módosítási díj megfizetése
 Társaságunk részéről a hitelbírálatot követő jóváhagyás

esetleges további biztosítékok benyújtása Társaságunk kérésére
hol intézheti?
az ügyintézés menetéről és helyszínéről, kérjük, érdeklődjön a fenti elérhetőségeink bármelyikén

mire célszerű figyelnie?
 rész-előtörlesztés esetén ajánlatkészítés adott hó 12. napjától a következő esedékesség
időpontjáig lehetséges
 ajánlatunkat postai úton küldjük meg Önnek
 amennyiben a megküldött ajánlat megfelel Önnek, egy példányt aláírásával ellátva, két
tanú aláírásával ellenjegyeztetve Társaságunk részére kell visszaküldeni
 a szerződésmódosítás abban az esetben lép hatályba, amennyiben a
szerződésmódosítási ajánlat egy eredeti példánya Társaságunk részére visszaérkezett és
a módosítási díj összege befizetésre került
 konstrukcióváltás esetén az aktuális tőketartozás alapján készítjük ajánlatunkat,
valamennyi egyéb fennálló tartozást (árfolyamváltozás, törtidőszaki kamat, havidíj
elmaradások, késedelmi kamat stb.) meg kell fizetni
 a szerződésmódosítás hatálybalépéséig az eredeti szerződésben foglaltak az irányadóak
szerződés átvállalása
A finanszírozási szerződéséből eredő jogainak és kötelezettségeinek harmadik félre történő
átruházását Társaságunknak nem áll módjában biztosítani.
Egy esetleges hitelkiváltás lehetőséget biztosíthat az Ön számára, hogy más, Önnek megfelelőbb
kondíciójú hitellel váltsa ki tartozását. Amennyiben egy új hitelből kerül kiegyenlítésre a szerződésen
jelenleg fennálló tartozás, a szerződése megszűnik, és helyette az új hitelügyletet alapján kell a
továbbiakban fizetnie. Hitelkiváltásról vagy szabad felhasználású jelzálog alapú kölcsön felvételéről
érdeklődhet a K&H Bank Zrt. bármely bankfióknál.
A hitelkonstrukcióval kapcsolatban, kérjük, keresse fel a lakóhelyéhez legközelebbi bankfiókunkat.
végtörlesztés
hogyan kérheti?
kalkulációt ügyfél és ügyletazonosító kód megadásával a fenti elérhetőségeink bármelyikén kérhet

hogyan fizetheti?
 átutalási megbízással számlavezető bankfiókjában
számlaszámra
 készpénz befizetéssel bármelyik K&H bankfiókban

a

kalkuláción

feltüntetett

mire célszerű figyelnie?
 fizetési kötelezettsége Társaságunkkal szemben mindaddig fennáll, míg - a pénzügyi
rendezést követően – megküldjük a lezáró dokumentumokat és a gépjármű törzskönyvét
 amennyiben az átutalt összeg nem fedezi a teljes tartozást, írásban értesítjük Önt
hogyan kaphatja meg a törzskönyvet?
az összeg jóváírását követően postázzuk Önnek

engedélyek, meghatalmazások
mi tartozik ide?

külföldi kiviteli engedély

rendszámpótlás / -csere

műszaki vizsgához való hozzájárulás

forgalmi engedély pótlás / csere

üzembentartói bejegyzés

casco mentességi és no-casco engedély

biztosító váltási hozzájárulás, biztosítással kapcsolatos engedélyek
hogyan kérhet meghatalmazást, engedélyt?
ügyfél és ügyletazonosító kód megadásával a fenti elérhetőségeink bármelyikén
milyen feltételek mellett?
 az engedélyek kiadásának feltételére vonatkozó tájékoztatót a K&H TeleCenter (06
1/20/30/70) 335 3355-ös telefonszámán adott kérésére telefaxon megküldjük az Ön
részére, illetve azt az automata menürendszer segítségével is meghallgathatja
 további dokumentumok bekérésének jogát Társaságunk fenntartja
mire célszerű figyelnie?
 az adott szerződésre vonatkozóan nem állhat fenn havi díj tartozás Társaságunkkal
szemben
 az engedély kiadásának díjtételét a Kondíciós lista tartalmazza, az engedély kiadásának
feltétele a díj teljes összegének megfizetése
biztosítási események
mi tartozik ide?
 töréskár
 totálkár
 lopáskár
hogyan jelentheti be a töréskárt és kérhet meghatalmazást a biztosítási összeg felvételére?
ügyfél és ügyletazonosító kód megadásával a fenti elérhetőségeink bármelyikén, kárfelvételi
jegyzőkönyv, ügyfél meghatalmazás és javítási kalkuláció vagy javítási számla másolatának
beküldésével
mi a teendő totál- és lopáskár esetén?
 lopáskár esetén a rendőrségi feljelentés és a biztosítói bejelentés másolatát kell eljuttatnia
Társaságunkhoz
 totálkár esetén a kárfelvételi jegyzőkönyv és a kárszámítás másolatát küldje el
Társaságunknak
mire célszerű figyelnie?
a biztosítói kárrendezésig szerződés szerint kell teljesítenie a havidíjakat

