Erste Leasing Autófinanszírozsái Zrt.
Erste Leasing Eszközfinanszírozási Zrt.
1138 BUDAPEST,NÉPFÜRDŐ U.24-26
Telefon: (06 1) 325 2000
Telefax: (06 1) 325 2010
Fővárosi bíróság mint cégbíróság
által nyilvántartva
www.ersteleasing.hu

Tisztelt Gépjármű Kereskedő Partnerünk!
Jelen levelünkben, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által kiadott
ajánlással összefüggésben, az Erste Leasing Cégcsoport finanszírozási feltételeiben
bekövetkező változásokról kívánjuk tájékoztatni Önt.
A PSZÁF által megfogalmazott és minden piaci szereplőre kötelező érvényű direktíva
alapján, 2009. január 01.-től alkalmazni kívánt új feltételek egy referencia
konstrukciót és egy korrigált gépjármű értéket határoznak meg, melyek biztonságos
és prudens működést tudnak biztosítani a finanszírozó számára, valamint az
ügyfelek is egy alacsonyabb kockázattal bíró finanszírozást tudnak majd igénybe
venni. Elsődleges szempont volt a direktívák kialakításában annak a korábban is
érzékelt trendnek a megfékezése, mely mind az ügyfél, mind pedig a finanszírozó
számára túl kockázatos ügyletet hívott életre.
Cégcsoportunknál, a PSZÁF által megfogalmazott direktívákhoz igazodva,
2009. január 01.-től kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő hiteligények és
pénzügyi lízingszerződések befogadására lesz mód:
Minimális kezdőrészlet: 20%
Maximális futamidő: 96 hónap
Egyenletes, havi törlesztőrészlet
Futamidő végén gépjármű életkor maximalizálás (személygépjárművek esetén
15 év, kishaszonjármű esetén 12 év )
 Önrésztől független ügyfél fizetőképesség-vizsgálat (jövedelemigazolás, vagy
kéthavi bankszámlakivonat bérutalással, vagy APEH jövedelemigazolás)
 Korrigált gépjárműérték (új autó esetén a hivatalos márkakereskedői listaár,
csökkentve a hivatalosan meghirdetett kedvezményekkel, használt autónál az
Eurotax eladási ár)





Az új finanszírozási feltételeknek megfelelő kalkulációs szoftverünket (Elyz) a
gördülékeny átállás érdekében igyekszünk minél hamarabb az Ön rendelkezésére
bocsátani. Az idő rövidsége miatt azonban fennáll annak a lehetősége, hogy az új
verzió nem kerül Önnél időben telepítésre. Ebben az esetben, arra kérnénk Önt,
hogy 2009. január 01-et követően már csak az új feltételeknek megfelelő ügyletet
küldjön fel kollegáink számára elbírálásra. Az új finanszírozási feltételektől eltérő, régi
feltételekkel megküldött ügyletet sajnos nem áll módunkban 2009. január 1-jét
követően elfogadni.
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A még 2008-ban elfogadott, de hiánypótlás miatt utalásra nem került ügyletek esetén
is kérnénk szíves együttműködését abban, hogy a lehető legtöbb ügylet kerüljön
megfelelően kiegészítésre, és így még 2008-ban utalhatóvá váljon.
A 2008. december 31.-ig elfogadásra nem került szerződéseket sajnos nem áll
módunkban az eredeti feltételekkel befogadni, hanem azokat az új finanszírozási
feltételek szerint módosítani szükséges.
„Fontos hangsúlyozni, hogy a Felügyelet a versenysemlegességet és az
egyenlő elbírálás elvét alkalmazva az alábbiakat egyben a közjó részének is
tekinti, éppen ezért az elvárásokat egységesen alkalmazza minden érintett piaci
szereplővel szemben. Ez azt is jelenti, hogy a hazai összevont alapú felügyelet
alá nem tartozó fióktelepek és pénzügyi vállalkozások, külföldi csoporthoz
tartozó pénzügyi vállalkozások esetében is elvárás az alábbi feltételeknek
megfelelő piaci viselkedés.”
Reméljük, hogy a finanszírozási feltételekben beállt változások ellenére a jövő év is a
sikeres együttműködés jegyében fog telni. Kérdéseivel, észrevételeivel kapcsolatban
forduljon bizalommal kollegáinkhoz.
A továbbiakban is állunk szíves rendelkezésére és bízunk abban, hogy finanszírozási
szolgáltatásunk magas színvonala az Ön megelégedését szolgálja majd.
Az együttműködését és megértését is megköszönve kíván Önnek:

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt
Az Erste Leasing Cégcsoport!
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