ADATLAP
FIZETÉSKÖNNYÍTÉSI KÉRELEM
KÉRJÜK, NYOMTATOTT BETŰVEL TÖLTSE KI!

Személyes adatok

Szerződés adatai

Név:

Lízingszerződés száma:

Állandó lakhely:

Lízingelt ingatlan címe:

Levelezési cím:

*Hátralék nincs

Telefonszám:

E-mail:

*Hátralék van

* "X-szel" jelölendő

Tájékoztatás

Lehetőségek

Az OTP Ingatlanlízing azokon az ügyfeleken kíván segíteni, akik a korábbiakban rendben
törlesztették deviza és/vagy forint alapú lízingjüket, azonban munkahelyük elvesztése,
a család összjövedelmének csökkenése vagy a devizaárfolyamok jelentős növekedése

• Fix lízingdíj beállítása - csak ZÁRT végű lízingszerződés esetén - max. 6 hónapra,
mértéke az első teljes havi lízingdíj forint mértékével megegyező

miatt lízingjük további törlesztése problémát okoz.
Fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy a felkínált átmeneti fizetési könnyítést
követően a törlesztési terhek sok esetben növekedni fognak, így valóban csak egy
rövidebb periódusra jelentenek áthidaló megoldást. Közös érdekünk, hogy Ön is
maximálisan elkövessen mindent a fizetőképesség visszaállításra, hogy mielőbb képes
legyen a lízing további törlesztésére.
Külön szeretnénk kiemelni, hogy amennyiben a fizetési nehézségeit már előre látja,
forduljon bizalommal az OTP bankfióki ügyintézőinkhez, hogy a problémáját még a
hátralék felhalmozódása előtt tudjuk orvosolni, illetve hogy az Önnek legelőnyösebb
megoldást tudjuk felkínálni.
A kérelem elbírálása a beérkezéstől számítva legfeljebb 30 nap. Kérelmének pozitív
bírálata esetén, amennyiben az a lent felsorolt mellékletekkel együtt tárgyhó 15-ig
beérkezik az OTP Ingatlanlízing Zrt-hez, a megállapodás a következő hónaptól lép
érvénybe.

• Futamidő hosszabbítás - max. 360 hónapra (ez a lízingdíjukban pár ezer forintos
könnyebbséget jelentene)
• Törlesztő részlet csökkentése - halasztott tőke befizetés

Feltételek
•legfeljebb 60 napos fizetési elmaradás a kérelem benyújtásának időpontjában
•a lízingelt ingatlanra vonatkozó közmű szolgáltatásokról és közös költségről szóló
nullás igazolások eredeti példányának, lakásbiztosítás másolatának megküldése a
kérelemmel
•a módosítási díj - 10 000 Ft.- befizetése a 11795009-20008354 számlánkra,
közleményben feltüntetve a lízingszerződés száma
•további feltételek Üzletszabályzatunk 11.1.1 pontjában olvashatóak
•futamidő hosszabbítás esetén közjegyzői okirat módosítás is szükséges, melynél
közjegyzői munkadíjra is számítani kell

Kérelem

Mellékletek
Közműszolgáltató

OTP Ingatlanlízing tölti ki!
Választott lehetőség:

" 0 -s" igazolások

Megállapodás megkötésének
gáz/távhő

biztosítás
módosítás díjának

időpontja:

villany

befizetés igazolása

Megjegyzés:

víz
közös költség
(társasház)
* "X-szel" jelölendő

kockázatelemző/portfóliókezelő
A Lízingbevevő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az adatlapon feltüntetett összes adat a valóságnak megfelel. Lízingbevevő kijelenti, hogy az OTP Ingatlanlízing
Zrt. Üzletszabályzatát és a kérelemre vonatkozó Tájékoztatást és Feltételeket megismerte, értelmezte, és az Üzletszabályzat rendelkezéseivel összhangban adja be jelen kérelmét
a Lízingbeadó részére.

Kelt:

Lízingbevevő

Ügyintéző

