TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Ügyfeleink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kormánynak a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő
hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III.18.) számú,
2020. március 19. napjától alkalmazandó rendelete értelmében a 2020. március 18. napján
huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönök, egyéb finanszírozások (így
a pénzügyi lízing) tekintetében a fennálló fizetési kötelezettség akként módosul, hogy a
lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére az Ügyfél fizetési
haladékot kap (fizetési moratórium). A fizetési moratórium 2020. december 31-éig tart, melynek
időtartamát a Kormány rendeletével meghosszabbíthatja. A szerződéses kötelezettségek
teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a fizetési moratórium idejével
meghosszabbodik. A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződés 2020. december 31-éig
meghosszabbodik. A szerződések teljesítési határidejének módosulása a szerződést biztosító járulékos
és nem járulékos mellékkötelezettségeket is módosítja.
A Kormányrendelet teljes szövege az alábbi linken érhető el: Magyar Közlöny
A Kormányrendelet értelmében a fizetési moratórium nem akadálya annak, hogy Ügyfeleink továbbra
is a lízingszerződés eredeti feltételei szerint teljesítsenek, a jogszabály tehát módot ad a szerződés
feleinek az abban foglaltaktól eltérő rendelkezésre a köztük fennálló jogviszonyban.
Tisztelettel kérjük ezért Ügyfeleinket, hogy amennyiben fennálló lízingszerződésük alapján továbbra is
annak eredeti feltételei szerint kívánnak teljesíteni, tehát a fennálló tőke-, kamat- és díjfizetési
kötelezettségüknek változatlanul eleget szeretnének tenni, úgy a mellékelt nyilatkozatot
szíveskedjenek a lízingügylet valamennyi kötelezettjére vonatkozóan kitölteni, azt saját kezű
aláírásukkal, valamint két tanú aláírásával ellátni és Társaságunk részére az alábbi e-mail címre
eljuttatni: info@otpingatlanlizing.hu
A lízingdíjfizetést annak esedékességi időpontjában a nyilatkozat benyújtását követően
szerződésszerűen teljesíthetik.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a fentiek szerint megtett nyilatkozatuk joghatása akkortól áll be, tehát az
abban foglaltakat onnantól vesszük figyelembe, hogy azt a fent megjelölt elektronikus levélcímen
Társaságunk a megfelelő formában megkapta. Mindazonáltal kérjük Önöket, hogy az eredeti
nyilatkozatokat azok megtételét követően, mihelyt erre módjuk nyílik, postai úton is szíveskedjenek
eljuttatni részünkre az alábbi címre: OTP Ingatlanlízing Zrt. 1012 Budapest, Vérmező út 4.

Köszönjük együttműködésüket!
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