INFORMÁCIÓ ÁTHIDALÓ MEGOLDÁSOKRÓL
Tisztelt Ügyfelünk!
Az UniCredit Leasing – figyelemmel a Magyar Nemzeti Bank iránymutatásaira is – az
alábbi összefoglalóval kíván hozzájárulni ahhoz, hogy Ügyfeleink átfogó tájékoztatást
kapjanak az áthidaló megoldásokkal kapcsolatban.
Ha fizetési késedelme keletkezik, és együttműködik az UniCredit Leasinggel, akkor közösen
találhatunk áthidaló megoldást.
Az egyes áthidaló megoldások igénybe vétele előtt - mielőtt döntene - gondosan vizsgálja
meg saját és környezete teherviselő képességét, jövedelemszerzési lehetőségeit.
Együttműködése esetén számíthat arra, hogy az UniCredit Leasing megvizsgálja az
áthidaló megoldás alkalmazhatóságát, de ez nem jelenti azt, hogy az Ön számára minden
esetben áthidaló megoldást kell biztosítania.
Ha csak átmeneti, rövid ideig tartó fizetési problémáról van szó, akkor kezdje meg a
késedelmes tartozását minél előbb törleszteni, mivel a késedelemhez költségek
kapcsolódnak.
Az UniCredit Leasing által kínált fizetéskönnyítő konstrukciók
Fizetési nehézség esetén Társaságunk felméri az Ön anyagi helyzetét és dönt a
szerződés módosításának lehetőségéről. Ezért nagyon fontos az, hogy ügyfelünk teljes
körűen és pontosan adja meg az ehhez kért információkat, nyilatkozatokat.
Társaságunk – a teljesség igénye nélkül – az alábbi áthidaló konstrukciókat kínálja,
esetenként több konstrukció elemeit vegyítve:
§

Futamidő hosszabbítás

A futamidő hosszabbítása lehetővé teszi, hogy – minden más feltétel változatlansága
mellett – a törlesztő részletek csökkenhessenek. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az
eredetileg tervezettnél hosszabb ideig fogja fizetni a hitel törlesztő részleteit és így
összességében többet fizet.
§

Késedelmes követelés tőkésítése

Amennyiben Ön fizetőképes, megállapodás esetén a hitelező a még nem esedékes
tartozását a már lejárt késedelmes összeggel megnövelheti. Ennek az lesz a
következménye, hogy a havi törlesztő részlet összegei megnőnek, de nem szükséges a
késedelmes összeget azonnal, egy összegben befizetnie.
§

Mérsékelt törlesztőrészlet átmeneti fizetése

Átmeneti fizetési probléma esetén lehetőség van arra, hogy bizonyos időszakra
kevesebbet fizessen. Ebben az esetben a megállapodástól függően az eredeti törlesztő
részlet és a mérsékelt összeg különbsége, vagy a törlesztés ideiglenesen nem fizetett
kamat része a későbbiekben hozzáadódik a tartozásához.
§

Tőkefizetésre történő türelmi idő (tőkemoratórium)

Hasonló az előző konstrukcióhoz, de ebben az esetben a törlesztő részletből
ideiglenesen csak a kamatokat és költségeket kell megfizetni, a tőketörlesztést
viszont nem. Ilyenkor általában nem változik a tartozás összege, de nem is csökken az. A
türelmi idő lejártával a tőketartozás hozzáadódik a tartozásához.
Amennyiben a jelen tájékoztatásban foglaltakkal kapcsolatban bármilyen kérdése,
észrevétele merül fel, az UniCredit Leasing munkatársai az alábbi elérhetőségeken
állnak szíves rendelkezésére:
Személyes ügyfélszolgálat:
1118 Budapest, Budaörsi út 64.
Hétfő: 08:30-17:00
Kedd - Péntek: 08:30 – 13:00
Telefonos ügyfélszolgálat:
Telefon: (06-1) 489-7919,489-7945
Hétfő: 08:30-20:00
Kedd – Péntek: 08:30-17:00
Telefax: 06-1-202-3934
E-mail: auto-ugyfel@unicreditleasing.hu
Kelt: Budapesten, 2014. október 15. napján

UniCredit Leasing

