Tájékoztató elszámolási sorrendről
Társaságunk a finanszírozási szerződés elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételek (a
továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései alapján, - összhangban a régi és az új Ptk. (1959. évi IV. tv és a 2013. évi V.
törvény a Polgári Törvénykönyvről) rendelkezéseivel, a Magatartási kódex irányelveivel és a PSZÁF és az MNB
fogyasztóvédelmi ajánlásaival – az egyes szerződések törlesztéseként befolyt összegeket az alábbi sorrendben
számítja be követeléseibe:
biztosítással kapcsolatos, meg nem fizetett díjak
felmerült költségek
a szerződés szerint fizetendő díjak
késedelmi kamatok
kamattartozás
tőketartozás
Tájékoztatjuk, hogy ezen könyvelési sorrend nem havonkénti bontásban, hanem a különböző jogcímeken fennálló
teljes, lejárt tartozás vonatkozásában értendő. Az azonos jogcímen fennálló tartozások közül sorrendben először a
korábban lejárt összeg kerül kielégítésre.
példa (2013. február)
fennálló tartozás:
2013. január: 2 ezer forint biztosítási díj
2013. január: 1 ezer forint késedelmi kamat
2013. január: 4 ezer forint kamattartozás
2013. január: 31 ezer forint tőke
2013. február: 1 500 forint késedelmi kamat
2013. február: 2 200 forint kamattartozás
2013. február: 31 800 forint tőke
beérkező összeg:
2013. február: 35 ezer forint
kiegyenlített tételek:
2013. január: 2 ezer forint biztosítási díj
2013. január: 1 ezer forint késedelmi kamat
2013. február: 1 500 forint késedelmi kamat
2013. január: 4 ezer forint kamattartozás
2013. február: 2 200 forint kamattartozás
2013. január: 24 300 forint tőke
ki nem egyenlített tételek:
2013. január: 6 700 forint tőke
2013. február: 31 800 forint tőke
Felhívjuk figyelmét, hogy – amint azt a fentiek is mutatják - amennyiben Ön a havidíj vonatkozásában kézhez vett
számlán szereplő összeget megfizeti felénk, az az elvárt elszámolási sorrendet követve, csak utolsó sorban fogja
csökkenteni tartozása tőkeösszegét.

Ebből adódóan, példánk szerint, a 2013 februárjában megfizetett összeg révén még a 2013. januári díjból is
fennmaradt 6 700 forint tőketartozás, mindemellett a 2013. februári díj tőke összege (31 800 forint) teljességgel
kiegyenlítetlen maradt. Ezen felül, tekintettel arra, hogy a 2013. januári díj vonatkozásában késedelmesen történt a
résztörlesztés, így annak kapcsán az ÁSZF- ben hivatkozott mértékű késedelmi kamat generálódik, amely tétel a
következő befizetéskor is előnyt élvez a havidíj tőke- és kamattartalmával szemben, a fentiekben részletezett sorrend
szerint.
példa (2013. március)
fennálló tartozás:
2013. január: 6 700 forint tőke
2013. február: 31 800 forint tőke
2013. február: 1 ezer forint késedelmi kamat
2013. február: 700 forint fizetési felszólítás díja
2013. március: 2 ezer forint dokumentáció egyeztetés díja
2013. március: 4 500 forint kamattartozás
2013. március: 32 ezer forint tőke
beérkező összeg:
2013. március: 34 ezer forint
kiegyenlített tételek:
2013. február: 700 forint fizetési felszólítás díja
2013. március: 2 ezer forint dokumentáció egyeztetés díja
2013. február: 1 ezer forint késedelmi kamat
2013. március: 4 500 forint kamattartozás
2013. január: 6 700 forint tőke
2013. február: 19 100 forint tőke
ki nem egyenlített tételek:
2013. február: 12 700 forint tőke
2013. március: 32 ezer forint tőke
Jelezni kívánjuk, hogy fenti példáink kizárólag a szemléltetést célozták, azok összegeinek nagyságrendje és
egymáshoz viszonyított arányai a valóságos összegektől, arányoktól eltérhetnek! Tájékoztatjuk továbbá, hogy az
alapul fekvő szerződés szerint devizában nyilvántartott követelés esetén a forintban közölt összegek az időközi
árfolyam-különbözet összegét is tartalmazzák.
Kérjük, hogy – lehetőségeihez mérten – minden alkalommal törekedjen a teljes lejárt tartozás rendezésére, tekintettel
arra, hogy a törvény és az ajánlások révén alkalmazott, elvárt elszámolási sorrend, rendszeres, de nem teljes
összegű törlesztés esetén is vezethet tartozása felhalmozódásához. Ennek elkerülése érdekében, kérjük, hogy
amennyiben fizetési nehézségei merülnek fel, mihamarabb jelezze Társaságunk felé, hogy együtt tudjunk megoldást
találni problémáira.
Amennyiben a fentiek nyomán kérdései merülnének fel, megválaszolásukban munkatársaink a TeleLízing (06
1/20/30/70) 335 3355-ös telefonszámán, a lizing@kh.hu e-mail címen, illetve a (061) 236 8116 faxszámon
készséggel állnak rendelkezésére!
Személyes ügyintézés céljából Ügyfélszolgálatunkat az alábbi időpontokban keresheti:
hétfő
8.00-17.00
kedd
8.00-16.00
szerda
8.00-18.00
csütörtök
8.00-16.00
péntek
8.00-15.00

