
 

1/5 
 

 

 

FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSRE IRÁNYULÓ KÉRELEM 
FOGYASZTÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE 

 

 

Ügyfél neve: 
 

Szerződésszám: 
 

 

Igényelt fizetési könnyítés1: 

□ 25% díjcsökkentés 3 hónapra 

□ 25% díjcsökkentés 6 hónapra 

□ 50% díjcsökkentés 3 hónapra 

□ 50% díjcsökkentés 6 hónapra 

□ a fentiektől eltérő egyedi elbírálást kérek 

 

Fizetési könnyítés indoka1: 

□ munkanélkülivé váltam én vagy a lízingdíj fizetéséhez szükséges anyagi forrást biztosító velem egy 

háztartásban élő családtagom 

□ a családom, háztartásom korábbi jövedelmében jelentős (több, mint 25%-os) csökkenés állt be 

□ egyszeri váratlan kiadásra kell átcsoportosítanom jövedelmem egy részét 

□ egyéb (kérjük részletesen indokolja kérelmét bevételei és kiadásai alakulására vonatkozóan!): 
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Alulírott az igényelt fizetési könnyítéshez kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatokat teszem: 

1. Kijelentem, hogy jövedelmi helyzetem és kiadásaim alapján a vállalt átstrukturálással képes 

leszek a lízingdíjakat szerződés szerint fizetni. 

2. Kijelentem, hogy az általam lízingelt gépjárművel biztosítási esemény nem következett be.  

3. Fennálló munkaviszonyomhoz kapcsolódóan kijelentem, hogy1  

- próbaidő alatt állok: □ igen  □ nem  

- felmondás alatt állok: □ igen  □ nem  

- munkaviszonyom határozatlan időre szól:  □ igen  □ nem  

- munkaviszonyom határozott időtartamra szól: □ igen  □ nem  

a határozott időtartam lejárta: ………………….év…………………..hó………….nap 

4. Bankszámlakivonattal történő jövedelemigazolás esetében kijelentem, hogy a benyújtott 

bankszámlakivonat1 

□ kizárólag rendszeres jövedelmet tartalmaz 

□ a rendszeres jövedelmen kívül egyéb jövedelmet is tartalmaz (pl. túlóra, teljesítménybér, 

jutalom, prémium, bónusz, költségtérítés) 

 

5. Kérjük, mind a saját, mind a kezes vonatkozásában nyilatkozzon az alábbiakról: 

 

 
Lízingbevevő Kezes 

Lízingbevevővel egy háztartásban él? 

  

Jövedelemmel rendelkezők száma a háztartásban 
(fő) 

  

Eltartottak száma a háztartásban (fő) 

  

Havi rendszeres nettó igazolt jövedelme (Ft) 

  

Az érintett fél egyéb, nem igazolt havi rendszeres 
jövedelme (Ft) 

  

Háztartás havi rendszeres kiadása (Ft) 
  

Munkabért terhelő levonás (pl. munkáltatói 
kölcsön, gyerektartás, végrehajtásból eredő 
letiltás stb.) és annak oka 

  

Munkabért terhelő levonás összege (Ft) 

  

 

6. □ Hozzájárulok, hogy a Finanszírozó a kérelemben közölt, illetve a benyújtott 

dokumentumokban feltüntetett adatok valódiságát bármely hatóságnál, természetes vagy jogi 
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személynél – különösen a munkáltatói jövedelemigazoláson szereplő adatokat a Nemzeti Adó- 

és Vámhivatalnál (NAV, 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) és a munkáltatónál -   ellenőrizze. 

 

7. □ Kérem, hogy a Finanszírozó a fizetési könnyítéssel kapcsolatos értesítéseit az általam 

megadott és a Finanszírozó rendszerében rögzített e-mail címre továbbítsa2. 

 

A kérelem elbírálásához benyújtandó dokumentumok, amelyek benyújtása 

kezességvállalással biztosított szerződések esetén a kezesre vonatkozóan is szükséges:  

 

- Jövedelem igazolására: 

o Munkáltatói igazolás3 (eredetiben) vagy 

o NAV jövedelemigazolás (eredetiben) vagy  

o utolsó 2 havi bankszámlakivonat a kérelem befogadásához képest (eredetiben vagy 

elektronikus formában). Amennyiben a bankszámlakivonat a rendszeres jövedelmen 

kívül egyéb jövedelmet is tartalmaz, munkáltatói igazolás benyújtása szükséges. 

- Álláskeresés igazolására (i) az illetékes Kormányhivatal/Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 
által kiállított, az álláskeresőként történt nyilvántartásba vételről szóló igazolás vagy (ii) 
álláskeresési járadékot megállapító határozat (másolatban). 

- Nyugellátásra való jogosultság igazolására: (i) az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv 
nyugellátást megállapító jogerős határozata (másolatban), vagy (ii) a nyugdíjas igazolvány 
(másolatban); vagy (iii) a saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásra vonatkozó jogosultságról 
szóló igazolás (NYUFIG-igazolás), melyet az illetékes nyugdíjbiztosítási szerv adhat ki, vagy (iv) 
a NYUFIG tárgyévi éves értesítője (másolatban) vagy (v) ha a tárgyévben lett nyugdíjas, akkor 
az Országos Nyugdíjfolyósító Főigazgatóság által kiadott, ellátást megállapító határozat az 
elszámolással együttesen (másolatban). 

- Közfoglalkoztatásban állás igazolására (i) a közfoglalkoztató által kiállított igazolás vagy (ii) 
közfoglalkoztatási szerződés (másolatban) 

- Nyilatkozat a Központi Hitelinformációs Rendszerből történő adatszolgáltatáshoz (eredetiben)  

A Finanszírozó a kérelem elbírálásához a fentiektől eltérő további dokumentumok, okiratok 

benyújtását is előírhatja. A kérelem elbírálásának feltétele, hogy az előírt dokumentumok, okiratok 

legalább másolatban hiánytalanul a Finanszírozó rendelkezésére álljanak.  

A fizetési könnyítésre vonatkozó szerződésmódosítás akkor jöhet létre, ha az eredetiben kért 

dokumentumok a Finanszírozó részére benyújtásra kerültek, továbbá, ha a lízingszerződéshez 

kezességvállalás kapcsolódik, a kezes a szerződésmódosításhoz hozzájárult. 

A jelen kérelem szerinti fizetési könnyítés igénybevételének előfeltétele a kérelemben megjelölt 

finanszírozási szerződésből eredően fennálló lejárt és esedékes lízingdíjak megfizetése, valamint a 

Finanszírozó által nyújtott egyéb finanszírozásból eredően fennálló lejárt tartozás rendezése. 

Társaságunk a beérkezett kérelmeket elbírálja, és amennyiben (i) a vizsgálat eredményeképpen vagy 

az ügylet sajátosságai folytán a kérelemben foglaltak nem teljesíthetők, vagy (ii) Ön kérelmében egyedi 
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elbírálást igényelt, vagy (iii) az esetlegesen fennálló lejárt és esedékes tartozás egyösszegű 

megfizetését nem tudja teljesíteni, Társaságunk a fizetési könnyítés további lehetőségeinek felmérése 

érdekében felveszi Önnel a kapcsolatot.  

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a fizetési könnyítés időtartama alatt esetlegesen meg nem fizetett 

kamatok összege a hátralévő futamidő alatt egyenletesen elosztva kerül megfizetésre, amelynek 

következtében a fizetési könnyítés igénybevételét megelőzően esedékes havi lízingdíj összege akár 

jelentősen is megnövekedhet. A fizetési könnyítés igénybevétele továbbá azt is jelenti, hogy összes 

hitelterhe, azaz a Finanszírozó részére a futamidő alatt visszafizetendő kamat összege is megnő a 

tőketartozás lassabb csökkenése és a futamidő további hosszabbítása folytán. 

A jelen kérelem szerinti fizetési könnyítés igénybevétele ügyfeleink részére díjmentes. 

A kérelem az alábbi elérhetőségekre címezve nyújtható be: 

• elektronikusan: info@unicreditleasing.hu e-mail címre 

• postán: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 61-65. 

• személyesen: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 61-65. ügyfélfogadási időben  

(Kedd: 8:30 -17:00 és Csütörtök: 8:30-13:00-ig) 

 

 

Alulírott kijelentem, hogy a fent megadott adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá hogy a jelen 

kérelemben más személyek vonatkozásában megadott adatokkal kapcsolatban beszereztem az 

érintett(ek) hozzájárulását az adatok közléséhez és az adatkezeléshez. Tudomásul veszem, hogy a 

jövedelemi és vagyoni viszonyaim felméréséhez szükséges, a Finanszírozó által megkívánt releváns 

információk szándékos elhallgatása, valótlan információk közlése, illetve a tájékoztatás megtagadása 

esetén a Finanszírozó további vizsgálat nélkül elutasíthatja a kérelmemet.  

Tudomással bírok arról, hogy a Finanszírozó banktitoknak minősülő és személyes adatot a 

hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. CCXXXVII. törvény, személyes adat 

tekintetében továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (Info tv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 sz. rendeletének (a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Általános 

adatvédelmi rendelet) mindenkor hatályos előírásai alapján kezel.  
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A banktitokra és a személyes adatok kezelésére vonatkozó általános rendelkezéseket a Finanszírozó 

Üzletszabályzatának I. fejezet 7. pontja, a természetes személy ügyfél adatainak kezelésére vonatkozó 

részletes tájékoztatást az Üzletszabályzat elválaszthatatlan részét képező 3. számú melléklete 

tartalmazza. 

 

Hely: ....………………....……………., Dátum:…………........………………… 

 

        

     _________________________________ 

       aláírás 

 

1A megfelelőt kérjük, hogy a négyzetbe tett X-szel jelölje 

2A Finanszírozó rendszereiben nyilvántartott e-mail cím felől a fent megadott elérhetőségeken és 

Ügyfélszolgálatunknál telefonon keresztül (+36 0 489 78 00 és +36 1 489 79 00) tájékozódhat és 

személyesen vagy telefonos ügyintézés keretében kérheti annak módosítását.  

3A munkáltatói igazolás formanyomtatványt letöltheti honlapunkról: 

https://www.unicreditleasing.hu/hu/letoltheto-dokumentumok 

 

https://www.unicreditleasing.hu/hu/letoltheto-dokumentumok

