Tájékoztató áthidaló megoldásokról és
fizetési könnyítésekről
A PSZÁF (mint az MNB jogelődje) elnökének 14/2012. (XII. 13.) sz. ajánlásában foglaltaknak
megfelelően, az alábbiak szerint kívánjuk kedves Ügyfeleinket tájékoztatni a fizetési nehézségek esetén
igénybe vehető áthidaló megoldásokról, amelyek a Társaságunkkal hatályban lévő vagy már felmondott
gépjármű vásárlási kölcsön vagy pénzügyi lízingszerződésből származó követelés átütemezésére vagy a
törlesztési időszak meghosszabbítására irányulnak, vagy egyéb módon segítenek a szorult anyagi
helyzetben.
A tisztességes és együttműködő magatartás alapelvének megfelelően kidolgozott áthidaló megoldások
bemutatásakor feltételezzük együttműködőkészségét, és azt a tényt, hogy ismeri a késedelemmel érintett
szerződés rendelkezéseit.
Hangsúlyozni kívánjuk, hogy Társaságunk az Ügyfél fizetési problémáinak felmerülése esetén is a
kapcsolat hosszú távú fenntartását, valamint a szerződés szerinti összeg sikeres visszafizetését tartja
szem előtt, és nem elsődleges szándéka a fedezetként szolgáló eszköz birtokbavétele, illetőleg az Ügyfél
egzisztenciális ellehetetlenítése. Ezzel együtt számítani lehet arra, hogy - lehetőség szerint az Ügyféllel
együttműködve - mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy követelésünk mielőbbi megtérülése
céljából a finanszírozási szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban biztosított jogainkat
maradéktalanul érvényesíthessük.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy abban az általunk is elkerülni szándékozott esetben, ha a
finanszírozási szerződés kapcsán késedelem merül fel, illetőleg a szerződés nemfizetés következtében
felmondásra kerül, az Ügyfelet és a biztosítéknyújtókat az idő múlásával egyre növekvő összegű
késedelmi kamat mellett, a követeléskezelési eljárás során felmerült költségek megfizetése is terheli.
Tájékoztatjuk, hogy a gépjármű finanszírozás céljából igénybe vett kölcsönökből, illetőleg pénzügyi lízing
ügyletekből eredő tartozásokra irányadóak a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói
kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről
szóló 2014. évi XXXVIII. törvény rendelkezései.
Az áthidaló megoldásokról történő döntést megelőzően – szándékaink szerint, az Ügyféllel
együttműködve – elvégezzük az Ügyfél jövedelmi és vagyoni helyzetének felmérését. A felmérés célja
annak biztosítása, hogy az Ügyfél pénzügyi teherviselő képességének ismeretében születhessen
megfelelő döntés az adott helyzetben alkalmazható megoldásról. Az ehhez szükséges adatok,
dokumentumok benyújtására – figyelembe véve az azok beszerzéséhez szükséges időt – megfelelő
határidőt biztosítunk. A benyújtott adatokat a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Társaságunk az áthidaló megoldásról vagy részletfizetés alkalmazásáról
a rendelkezésre álló adatok birtokában dönt. A szerződés esetleges módosítása esetén a
szerződésmódosítás hatálybalépésének feltétele (ezzel ellentétes döntés hiányában) – a módosításhoz
kapcsolódóan egyedileg meghatározott feltételek mellett - a hatályos kondíciós lista szerinti
szerződésmódosítási díj befizetése.
Reméljük, hogy jelen tájékoztatásunk elősegíti további sikeres együttműködésünket!

társaságunk által fogyasztók részére kínált áthidaló megoldások
hatályban lévő szerződések - a finanszírozási szerződés futamidejét érintő szerződésmódosítások
 futamidő hosszabbítása – ÁTMENETILEG FELFÜGGESZTVE!
A futamidő hosszabbításával alacsonyabb havi törlesztőrészletre számíthat, azonban a változás a
meghosszabbított futamidő következtében keletkező többlet kamatteher miatt az eredetileg vártnál
nagyobb összegű összbefizetést eredményez.
 futamidő rövidítése
A szerződés futamidejének csökkentésével nagyobb összegű havi törlesztőrészletekre számíthat,
azonban a teljes futamidőre számított össztörlesztés kevesebb lesz, tekintettel arra, hogy a rövidebb
futamidő kisebb kamatfizetési teherrel jár.
 előtörlesztés
Az esedékes törlesztőrészletnél nagyobb összeg befizetésével – előtörlesztéssel – Ön választhat, hogy a
hátralévő lecsökkent összegű tőketartozást az eredeti futamidő alatt kisebb havi törlesztőrészletek
megfizetésével, vagy a futamidő rövidítésével az eredeti törlesztőrészletek változatlanul hagyása mellett
kívánja törleszteni. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy szerződés megszűnését nem eredményező
előtörlesztés esetén ajánlatkészítés adott hó 12. napjától a következő esedékesség időpontjáig
lehetséges. Az előtörlesztés részletes szabályait a finanszírozási szerződés tartalmazza.
 átütemezés
Átütemezésre szezonális törlesztésű szerződések esetén kerülhet sor. Ebben az esetben a havi
törlesztőrészletet meghaladó, szezonálisan fizetendő nagyobb összegű díj részletekben történő
megfizetésére nyílhat lehetőség, a futamidő változatlanul hagyása mellett. Felhívjuk szíves figyelmét,
hogy az átütemezés következtében a fizetési kötelezettségei ismételten megállapításra kerülnek, így Ön
magasabb összegű havi törlesztőrészletekre számíthat.
hatályban lévő szerződések - egyéb módosítások
 fizetési könnyítés – ÁTMENETILEG FELFÜGGESZTVE!
Fizetési könnyítés esetén az aktuális utolsó havi normál törlesztőrészlet 60%-ának megfelelő összeget
kell megfizetnie legfeljebb 6 hónapos időtartam során. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a fizetési
könnyítéssel érintett időszak lejártát követően fizetési kötelezettségei ismételten megállapításra kerülnek,
így Ön magasabb összegű havi törlesztőrészletekre számíthat. Fizetési könnyítésre kölcsönszerződés
esetén, kizárólag a szerződésnek a finanszírozó számára nagyobb biztosítékot nyújtó, lízingszerződésbe
történő átkötésével van lehetőség.
 devizanemváltás
Ön jogosult devizában nyilvántartott tartozását forintra átváltani. Az átváltásra az elszámolás
készítésének napján irányadó, a K&H Bank Zrt. által jegyzett deviza eladási árfolyamon kerül sor.
Devizanemváltásra kölcsönszerződés esetén, kizárólag a szerződésnek a finanszírozó számára nagyobb
biztosítékot nyújtó, lízingszerződésbe történő átkötésével van lehetőség.
elszámolást követően fennmaradt tartozások vonatkozásában kínált áthidaló lehetőségek
 részletfizetés
Amennyiben teljes tartozása vonatkozásában új ütemezés kialakítását kívánja kezdeményezni, kérelme
egyedileg kerül elbírálásra. Kérjük, hogy a pozitív elbírálást elősegítendő, az előírt dokumentumokat
mihamarabb továbbítsa részünkre!

az áthidaló megoldások iránti kérelem és annak elbírálása
A finanszírozási szerződés módosítását a módosítási igény pontos megadásával, az ügyfél- és
ügyletazonosító kód megadásával kérheti a megjelölt elérhetőségeinken. A szerződésmódosítási
kérelemhez, kérjük, csatolja az alábbi dokumentumokat, információkat és nyilatkozatokat (a kezes
tekintetében is):
beküldendő dokumentumok magánszemély esetén:






munkáltatói jövedelemigazolás / NAV jövedelemigazolás / nyugdíjfolyósító hatóság határozata és
nyugdíjszelvény / GYED, GYES igazolás / munkanélküli igazolás
bankszámlakivonat – utolsó 6 hónap
köztartozások vonatkozásában „0-s” igazolás
közüzemi számlák (közművek, telefon, közös költség stb.) – utolsó hónap számlái vagy „0-s” igazolás
írásos nyilatkozat a vállalható törlesztő részletek összege vonatkozásában

beküldendő dokumentumok egyéni vállalkozó, őstermelő és gazdasági társaság esetén:





adatlap (honlapunkról letölthető vagy Társaságunktól igényelhető)
köztartozások vonatkozásában „0-s” igazolás
éves beszámoló – utolsó 2 év
főkönyvi kivonat – 3 hónapnál nem régebbi

A benyújtott információk alapján Társaságunk hitelbírálatot végez, és ennek eredményeképpen dönt a
módosítási igény végrehajtásáról és kondícióiról. A módosítás feltételéül biztosíték nyújtását is
előírhatjuk.
A szerződés módosítására irányuló ajánlatunkat postai úton küldjük meg az Ön részére. Amennyiben az
ajánlat megfelel az elvárásainak, úgy annak példányait aláírásával ellátva, két tanú aláírásával
ellenjegyezve szíveskedjék Társaságunk részére visszaküldeni.
A szerződésmódosítás abban az esetben lép hatályba, amennyiben a szerződésmódosítási ajánlat
eredeti példányai Társaságunk részére visszaérkeztek, és (ezzel ellentétes döntés hiányában) a
kondíciós lista szerinti szerződésmódosítási díj összege befizetésre került, valamint amennyiben az
esetlegesen előírt egyéb feltételek (pl. közjegyzői okiratba foglalás) is teljesültek. A szerződésmódosítás
hatálybalépéséig, kérjük, változatlan tartalommal szíveskedjék teljesíteni az eredeti szerződésben foglalt
fizetési kötelezettségeit!
Áthidaló megoldás iránti kérelmét az ügyfél- és ügyletazonosító kód (szerződésszám) megadásával a
megjelölt elérhetőségeinken nyújthatja be.
a szerződés módosításának feltétele, egyéb rendelkezés hiányában:
 a fent megjelölt, illetőleg a Társaságunk által esetlegesen kért további dokumentumok benyújtása
 fizetőképességi vizsgálatot követő jóváhagyás
 esetleges további biztosítékok nyújtása
 szerződésmódosítási díj befizetése

Amennyiben az áthidaló lehetőségekről, illetőleg fizetési könnyítésekről további kérdése merülne fel,
kérjük, keressen meg bennünket alábbi elérhetőségeinken:
cím:
telefon:
e-mail:
fax:

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
(06 1/20/30/70) 335 3355
lizing@kh.hu
(06 1) 236 8116

ügyfélszolgálatunk nyitvatartási ideje:
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

8.00-17.00
8.00-16.00
8.00-18.00
8.00-16.00
8.00-15.00

