Flotta Díjjegyzék
Hatálybalépés: 2012. október 11.

Díjfizetés jogcíme

Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt.
(csak hitel szerződésekre érvényes)

Erste Leasing Eszközfinanszírozási Zrt.
(zárt és nyílt végű pénzügyi lízing szerződésekre egyaránt
érvényes)

Átütemezés (a hátralévő összes havi részlet
megemelése, a hátralévő összes havi részlet
csökkentése)

15.000,- Ft.

15.000,-Ft

Résztörlesztés

15.000,-Ft

15.000,-Ft

Egy vagy több havi részlet egyéb csökkentése,
egyéb haladék, egyéb átütemezés, cascomentesre módosítás, integrált casco-ra
módosítás. Normál szerződés Biztosított hitelre
történő módosítása (Minden esetben
hitelképesség-vizsgálat szükséges)

Fennálló tőketartozás 1%-a, de minimum 30.000,-Ft

Fennálló tőketartozás 1%-a, de minimum 30.000,-Ft

Konstrukció váltás havi fixről normálra, valamint
normálról havi fixre

Díjmentes, a halmozott árfolyamváltozás valamint a halmozott
árfolyam változás kamatának megfizetése mellett.

Díjmentes, a halmozott árfolyamváltozás valamint a halmozott
árfolyam változás kamatának megfizetése mellett.

Casco-mentes, integrált casco-s konstrukció
cascossá tétele ** Biztosított hitel normál
szerződésre történő módosítása

A szerződés valutáris alapjának megváltoztatása
forint --> deviza irányban

A szerződés valutáris alapjának megváltoztatása
deviza --> forint irányban

10.000,- Ft.

Fennálló tőketartozás 1%-a, de minimum 30.000,-Ft

Erste Leasing Bérlet Kft.
(csak operatív lízing és tartós bérleti szerződésekre érvényes)

15.000,-Ft + ÁFA
(átütemezés alatt kizárólag futamidő hosszabbítás értendő. A
futamidő hosszabbítása minden esetben a Maradványérték újra
meghatározásával jár együtt)

Nem lehetséges

A hátralévő bérleti díjak nettó értékének 1%-a de minimum 30.000,-Ft
+ ÁFA
Egy vagy több havi részlet egyéb csökkentése a futamidő alatt
maximum 2 alkalommal és alkalmanként maximum 6 hónapos
időtartamra engedélyezhető

Nem lehetséges

10.000,- Ft.

Nem lehetséges

Fennálló tőketartozás 1%-a, de minimum 30.000,-Ft

Nem lehetséges

Fennálló tőketartozás 1%-a, de minimum 30.000,-Ft.
Fennálló tőketartozás 1%-a, de minimum 30.000,-Ft.
Ezen felül a hátralévő tőkére vonatkozó deviza árfolyamkülönbözet. Ezen felül a hátralévő tőkére vonatkozó deviza árfolyamkülönbözet.

Nem lehetséges

A hátralévő lízingdíjak aktuális diszkont kamatlábbal diszkontált értéke
Fennálló tőketartozás 3%-a, de minimum 30.000,-Ft.
Ezen felül a hátralévő tőkére vonatkozó deviza árfolyamkülönbözet. és a hátralévő tőketartozás különbsége, de minimum 30.000,- Ft

30.000,-Ft + ÁFA***

A 2006. 10. 01-e után hatályba lépett személy- és kishaszon
A 2006. 10. 01-e után hatályba lépett finanszírozási szerződések
gépjárműre vonatkozó finanszírozási szerződések esetében az ÁSZF
esetében az ÁSZF 8.2.1. pontjának utolsó bekezdése szerinti
8.2.1. pontjának utolsó bekezdése szerinti árfolyamváltozás mértéke:
árfolyamváltozás mértéke: + - 3%.
+ - 3%.

-

A szerződés eredeti lejárat előtti lezárása
(előtörlesztés)

A szerződés átruházása ("cedálás")
(hitelképesség-vizsgálat szükséges) *

A Finanszírozó által történő szerződés azonnali
felmondása, a rendes lezárási díjon felül

30.000,- Ft
(A szerződés átruházása az esetleges akciós és egyéb
kedvezmények megvonásával jár együtt. A kedvezmények megvonása
díjtalan, azonban az ügyfél kérésére a hozzá kapcsolt esetleges
további módosítás a fenti díjazású.)

Nem lehetséges

30.000,-Ft + ÁFA
(A szerződés átruházása az esetleges akciós és egyéb
kedvezmények megvonásával jár együtt. A kedvezmények megvonása
díjtalan, azonban az ügyfél kérésére a hozzá kapcsolt esetleges
további módosítás a fenti díjazású)

Gépjármű visszavételével, illetve annak értékesítésével kapcsolatos Gépjármű visszavételével, illetve annak értékesítésével kapcsolatos Gépjármű visszavételével, illetve annak értékesítésével kapcsolatos
eljárás során felmerült költségek (behajtási költség, tréler költség,
eljárás során felmerült költségek (behajtási költség, tréler költség,
eljárás során felmerült költségek (behajtási költség, tréler költség,
üzemanyag költség, tárolási díj, átírási illeték stb.), műszaki
üzemanyag költség, tárolási díj, átírási illeték stb.), műszaki
üzemanyag költség, tárolási díj, átírási illeték stb.), műszaki
állapotfelmérés, piaci érték meghatározás költségei
állapotfelmérés, piaci érték meghatározás költségei
állapotfelmérés, piaci érték meghatározás költségei

Szerződés felmondás utáni reaktiválása****

30.000,-Ft / alkalom

30.000,-Ft / alkalom

Nem lehetséges

Monitoring díj (2. számú CASCO//2. számú
fizetési-felszólítás díja )*****

2.000,- Ft//8 500,- Ft alkalom

2.000,- Ft//8 500,- Ft alkalom

2.000,- Ft//8 500,- Ft alkalom

Utólagos vagy másod iratkiadás díja 0,- Ft/db.
Engedélyek kiadása 0,- Ft.
Taxiengedély, bérbeadás díja 30.000.-Ft (hitelképesség vizsgálat + egyedi elbírálás szükséges!)
Kezes személyének megváltoztatása, kezeskiengedés díja 30.000.-Ft.
Kalkuláció a szerződés eredeti lejárat előtti lezárására: 0,- Ft/db
A *-gal jelölt szolgáltatások a Hitelkerék nevű finanszírozási termékre nem érvényesek!
A **-gal jelölt szolgáltatások a Hobbi hitel nevű finanszírozási termékre nem érvényesek!
A hitelképesség-vizsgálatot nem igényelő szolgáltatások telefonon is kérhetők!
A telefonon lebonyolított szolgáltatások esetén az ügyintézőnk ügyfélazonosítás céljából kérheti a szerződés-számot és a
számlákon található 16 jegyű befizető-azonosító szám néhány számjegyét, valamint további ügyfél-adatokat.
Ellenkező feltüntetése hiányában a díjak bruttó díjak.
A ***-gal jelölt részhez: Az eszköz tulajdonjoga az ÁSZF rendelkezései szerint a lízingbe adónál marad, azzal a lízingbe adó szabadon rendelkezhet!
A ****-gal jelölt rész Biztosított hitel szerződésekre nem engedélyezett
A *****-gal jelölt díjat 2012. január 10-től (visszavonásig) az Erste Leasing Cégcsoport egyoldalú döntéssel nem alkalmazza.

Megjegyzések:
Csekkfeldolgozási költség sávjai
Befizetett díj
bruttó díj (Ft)
0-15000
15001-20000
20001-25000
25001-30000
30001-35000
35001-40000
40001-45000
45001-50000
50001-55000
55001-60000
60001-65000
65001-70000
70001-75000
75001-80000
80001-85000
85001-90000
90001-95000
95001-100000
100001-

161
164
165
185
204
224
249
268
287
312
332
351
376
395
414
440
459
484
504
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