Hirdetmény
Az UniCredit Operatív Lízing Kft. által 2015. szeptember 24-től jogi személyekkel, jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdasági társaságokkal kötött szerződéseire (operatív lízing / tartós bérlet)
alkalmazott díjtételekre érvényes
Hatálybalépés: 2015. szeptember 24.
Szerződés módosítása
Diszkont érték 5%-a, minimum 50.000 Ft

Devizabázis módosítása

50.000 Ft

Számlázási devizanem módosítása

Diszkont érték 5%-a, minimum 50.000 Ft

Átütemezés, fizetési haladék, moratórium

50.000 Ft

Biztosíték, kezes módosítása

Diszkont érték 5%-a, minimum 50.000 Ft

Szerződés átruházása

500 Ft

Fizetési esedékesség módosítása
Címváltozás, fizetési mód változtatása

díjmentes

Szerződéshez kapcsolódó casco konstrukció módosítása (váltás cascos
konstrukcióról casco mentesre vagy fordítva, casco feltételek változtatása)*

50.000 Ft

Minden egyéb, ügyfél által kezdeményezett vagy a szerződés be nem
tartásából következő módosítás

50.000 Ft

Idő előtti lezárás**
20.000 Ft szerződésenként, 2-nél több szerződés esetén 40.000 Ft, lezárás díjába
beleszámít

Ajánlat a szerződés eredeti futamidejének módosítására, illetve a
szerződés átvállalásával kapcsolatban

Diszkont érték 5%-a, minimum 50.000 Ft

Idő előtti lezárás

Dokumentumok kiadása
Ingyenes a másolatkérés hónapjában vagy az azt megelőző hónapban kiállított
számlákra vonatkozóan, 5.000 Ft egyéb esetben

Számlamásolat
Egyéb, szerződéshez kapcsolódó dokumentum másolata

5.000 Ft

Engedélyek kiadása

10.000 Ft

Egyenlegközlő kiadása

1.000 Ft

Folyószámla-kivonat

5.000 Ft

Felmondás
Azonnali felmondás díja

Diszkont érték 5%-a, minimum 50.000 Ft, plusz felmerült költségek számla alapján
történő továbbterhelése
2.000 Ft (1. felszólító), 3.000 Ft (2. felszólító),

Fizetési felszólítás (levél)

5.000 Ft (felmondó levél)
500 Ft

Fizetési felszólítás (SMS)
Inkasszó (beszedési megbízás)

5.000 Ft

Reaktiválás (szerződés újbóli hatálybaléptetése)

50.000 Ft

Értékbecslés, behajtás/követeléskezelés, birtokbavétel és újraértékesítés
(helyszíni kiszállás, tisztítás, javítás, szállítás, műszaki állapotfelmérés,
eredetiségvizsgálat, műszaki vizsga, átírási illeték, tárolás, újraértékesítés)

Felmerült költségek számla alapján történő továbbterhelése

Egyéb
Postai csekkes fizetési mód
Biztosítási díj ügyfél helyett történő megfizetése
Casco köteles biztosítás esetén a szerződésben előírtak elmulasztása a
biztosítás megkötésére és bemutatására vonatkozóan

300 Ft / fizetési esedékesség
Biztosítási díj továbbterhelése + 5.000 Ft
30.000 Ft, továbbá az UniCredit fenntartja a jogot a szerződés felmondására
10.000 Ft

Díjfizetési igazolás, nemzetközi zöldkártya, szerviz meghatalmazás pótlása
Monitoring díj, értékbecslés

Felmerült költségek számla alapján történő továbbterhelése

Megjegyzések:
*Beépített casco konstrukcióról egyéb biztosításos konstrukcióra történő váltás kizárólag egyedi elbírálás útján, egyedileg megállapodott kondíciókkal lehetséges.
**Operatív lízing/tartós bérlet korai lezárásának feltételeiről a szerződés(ek) rendelkeznek.
1. A fenti díjak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t, számlázáskor a hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelő ÁFA kerül felszámításra.
2. Jelen Hirdetmény a Bérleti Keretszerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

