TÁJÉKOZTATÁS - COVID-19 FIZETÉSI MORATÓRIUM

Tisztelt Ügyfelünk!
Magyarország Kormánya a 2020. március 19. napján hatályba lépett 47/2020. (III.18.) Kormányrendelettel
fizetési moratóriumot hirdetett, mely a közöttünk érvényben lévő – fenti számú – finanszírozási szerződést is
érinti.

Javasoljuk, hogy amennyiben módja van rá, folytassa a finanszírozási szerződés törlesztését,
így elkerülhető, hogy szerződésének lejárata lényegesen későbbre tolódjon, a teljes fizetendő
összeg pedig emelkedjen.
A törlesztési moratórium lehetőségével – annak lejáratáig – bármikor élhet.
Döntése megkönnyítése érdekében a levél következő oldalán két tipikus finanszírozási szerződésen
szemléltetjük a moratórium hatását.
Amennyiben
 élni kíván a moratóriummal ► NEM KELL TENNIE SEMMIT.
 szeretné folytatni a szerződés visszafizetését ► elegendő a TÖRLESZTÉST TELJESÍTENIE, nem
kell azt külön jeleznie felénk.
A törlesztést teljesítheti:
 Átutalással – Javasoljuk az állandó átutalási megbízás beállítását. A moratórium ideje alatt csoportos
beszedést nem indítunk.
 Postai készpénzátutalási megbízás befizetésével (sárga csekk)
Mit jelent a fizetési moratórium?
• 2020 végéig nem kell törlesztést teljesítenie, így a tőketartozás ezen időszak alatt nem csökken.
• A tőketartozás ügyleti kamaton tovább kamatozik.
• A moratórium idejére vonatkozó kamatokat és díjakat 2021 januártól a futamidő hátralévő részében
egyenletesen (lineárisan) elosztva kell megfizetni.
• A moratórium utáni törlesztő részlet nem lesz magasabb, mint a jelenlegi törlesztő részlet, kivéve a
referencia kamat változásából adódó esetleges módosulást.
• A fentiek miatt a szerződés futamideje 9 hónapnál hosszabb idővel emelkedik és a szerződés
lejáratáig fizetendő teljes összeg magasabb lesz, mintha nem lenne törlesztési moratórium.
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, vegye fel a kapcsolatot Társaságunkkal:
Telefonszám:

62/564-777

Postacím:

6701 Szeged, Pf.: 739. Kérjük, hogy postai levél helyett használja elektronikus csatornáinkat.

Email küldése:

http://igenybejelentes.lombard.hu/uszhd/ web-felületen a megfelelő témakört kiválasztva

Bankszámlaszám:

Lombard Lízing Zrt. 11735005-20546652
Lombard Ingatlan Zrt. 11735005-21037827
Kérjük, átutalás esetén a közlemény rovatban tüntesse fel a szerződésszámot.

Példa 1:
Fennálló tőketartozás
Ügyleti kamat
Szerződéskezelési díj (havi)

1 000 000 Ft
6%
250 Ft

Hátralévő futamidő

24 hó

Szerződés lejárata

2022.03.05

Törlesztő részlet
Teljes visszafizetendő összeg
Moratórium alatt felhalmozódó, meg nem fizetett kamat összege
Moratórium alatt felhalmozódó, meg nem fizetett szerződéskezelési
díj összege
Törlesztő részlet 2021 januártól, amely tartalmazza a moratórium alatt
felhalmozódott kamat és a szerződéskezelési díj megfizetését is
Futamidő hosszabbodás
Szerződés új lejárata
Új teljes visszafizetendő összeg
Teljes visszafizetendő összeg növekedése

44 328 Ft
1 069 875 Ft
47 455 Ft
2 250 Ft
44 328 Ft
11 hó
2023.02.05
1 120 471 Ft
50 596 Ft

Példa 2:
Fennálló tőketartozás
Ügyleti kamat

10 000 000 Ft
5%

Szerződéskezelési díj (havi)

250 Ft

Hátralévő futamidő

120 hó

Szerződés lejárata

2030.03.05

Törlesztő részlet

106 091 Ft

Teljes visszafizetendő összeg
Moratórium alatt felhalmozódó, meg nem fizetett kamat összege

12 760 904 Ft
378 962 Ft

Moratórium alatt felhalmozódó, meg nem fizetett szerződéskezelési díj
összege

2 250 Ft

Törlesztő részlet 2021. januártól, amely tartalmazza a moratórium alatt
felhalmozódott kamat és a szerződéskezelési díj megfizetését is

106 091 Ft

Futamidő hosszabbodás
Szerződés új lejárata
Új teljes visszafizetendő összeg
Teljes visszafizetendő összeg növekedése
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14 hó
2031.05.05
13 251 211 Ft
490 307 Ft

