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18. életévüket betöltött, cselekvőképes, magyar állampolgárságú, állandó
lakcímmel, rendszeres jövedelemmel és vállalkozói igazolvánnyal rendelkező
egyéni vállalkozók.
Magyarországon bejegyzett vagy nyilvántartásba vett jogi személyek.

A szerződéseket kizárólag zárt végű lízing konstrukcióban kezeli Társaságunk
melynek minimális kezdőrészlete: a bruttó eladási ár 40%‐a.
A zártvégű lízingszerződés választható futamideje 12 és 60 hónap között lehet.







Érvényes, terheletlen forgalmi engedéllyel, ill. törzskönyvvel
rendelkezik.
Amennyiben használt, akkor „A, B és C” minősítésű eredetiség
igazolással rendelkezik.
A gépjármű nem tartozik a finanszírozó által nem befogadhatónak
minősített modellek közé és casco biztosításba vonható.
A gépjármű a szerződés megkötésekor nem lehet idősebb 2 évesnél és
a futamidő végén 7 évesnél.
Korábban nem használták bérautóként vagy bérfuvarozásra
GPS távfelügyeleti szolgáltatás és adatközlési hozzájáruló nyilatkozat
A kölcsönösszeg utalásának feltétele a kérelmező számlájára
vonatkozó, hiánytalanul kitöltött inkasszó nyilatkozat megküldése.

A minimális kölcsönösszeg 500.000 Ft.
23 év alatti és 70 év feletti ügyfél esetében 23 évnél idősebb illetve 70 évnél
fiatalabb hitelképes magánszemély készfizető kezességvállalása szükséges.

A gépjárművet értékesítő ügynök és a finanszírozó között pénzügyi
szolgáltatás közvetítésére vonatkozó együttműködési szerződés jött létre.
Társaságunk az EURO normáknak megfelelő gépjárműveket finanszírozza.

A hitelképességi vizsgálat alapdokumentumai:
Eszközök:
1. Egyéni vállalkozó
A) Magyarországon kiállított érvényes vezetői engedély oldalainak
másolata
 vezetői engedély hiányában a Magyarországon kiállított,
érvényes személyi igazolvány vagy útlevél személyi adatokat
tartalmazó oldalainak másolata. Amennyiben a kérelmező nem
rendelkezik vezetői engedéllyel, a gépjárművet ténylegesen
vezető személy készfizető kezesként történő bevonása
szükséges.
B) hiánytalanul kitöltött, egyéni vállalkozókra vonatkozó zártvégű
pénzügyi lízingszerződés és mellékletei
C) két lezárt adóévre vonatkozó teljes adóbevallás
D) NAV folyószámla
E) Beszállítói szerződés(ek)
F) Érvényes MKFE tagság
2. Társas vállalkozás
A)
a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldánya, valamint
Magyarországon kiállított, érvényes vezetői engedélyének másolata
 vezetői engedély hiányában a Magyarországon kiállított,
érvényes személyi igazolvány vagy útlevél személyi adatokat
tartalmazó oldalainak másolata
B) hiánytalanul kitöltött, társas vállalkozásokra vonatkozó zártvégű
pénzügyi lízingszerződés és mellékletei
C) két lezárt adóévre vonatkozó mérleg és eredmény‐kimutatás,
valamint folyó év aktuális főkönyvi kivonata
D) NAV folyószámla
E) Beszállítói szerződés(ek)
F) Érvényes MKFE tagság






Amennyiben a kötelezően benyújtandó okmányok alapján a hitelképesség
nem értékelhető vagy nem pozitív megítélésű, egyedi elbírálás alapján további
információ bekérése, az önerő emelése, vagy fedezeti értékkel bíró biztosíték
bevonása szükséges, pl.: természetes személyek, társas vállalkozások
készfizető kezességvállalása.
A finanszírozó fenntartja magának a jogot a kérelmező közüzemi
áramszolgáltató számlája másolatának, valamint folyószámla kivonatainak és
személyi jövedelemadó vagy társasági‐adó bevallásának bekérésére.
A szerződés futamideje alatt a gépjárműre teljes körű casco biztosítás
*
megkötése és fenntartása szükséges. A forgalmi engedély kiállításakor
üzembentartóként megjelölve az Adós kerül bejegyzésre. A törzskönyvet a
futamidő végéig a finanszírozó őrzi.

Finanszírozható járművek köre:
Minden olyan új és használt tehergépjármű, amely:

*

Kérjük, igényelje biztosítási alkusz cégünk, az Eurorisk Biztosítási Alkusz Kft. kedvező
biztosítási ajánlatát! Tel.: +36 1 225 4040, Web: www.eurorisk.hu







Nyerges vontató
Félpótkocsi
Pótkocsi
Tehergépjármű (platós, plató+ponyva, dobozos, billencs, hűtős)
Egyéb (egyedi elbírálás alapján)

Megjegyzés: Finanszírozható eszköz különálló vontatmány, pótkocsi,
félpótkocsi nem lehet, kizárólag szerelvényként, vontatóval együtt tudjuk
kezelni.

Eszköz értékelése:
Független szakértői értékbecslés szükséges (Autotal, Dekra)
Biztosítás:
‐ Minden esetben kötelező a teljes körű casco biztosítás.
‐ Biztosítási ajánlat beküldése (biztosítási összeg feltüntetésével) a kérelem
jóváhagyásához szükséges
‐ Kötvény vagy biztosítói fedezetigazolás a kölcsönösszeg utalásának a
feltétele
‐ Esedékes biztosítási díj befizetésének igazolása vagy biztosítói engedély a
díjhalasztásra
‐ Finanszírozó engedményezettségének bejegyzése.

Ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére az alábbi
telefonszámokon: + 36 1 345 2300, +36 1 345 2424

