Devizában történő havi törlesztés tájékoztató 2016.06.22.

Ügyfél tájékoztató devizában történő havi törlesztés lehetőségéről
Kérjük, figyelmesen olvassa el tájékoztatónkat!

BG Magyarország Lízing Zrt. (a továbbiakban Társaság) tájékoztatja Lízingbevevőit,
hogy azon ügyfeleink érdekében, akik jövedelmüket devizában kapják és havi fizetési
kötelezettségüket devizában szeretnénk teljesíteni, 2011. június 28-tól devizaalapú lízingek
esetében lehetővé tesszük a havi törlesztési kötelezettség szerződés szerinti devizanemben
történő teljesítését. Fenti intézkedésünkkel elő kívánjuk segíteni devizával rendelkező
Lízingbevevőink felesleges, devizakonverziókból eredő költségeinek megtakarítását.
Amit a devizában történő havi törlesztésről tudni kell:


Lízingbevevőnk elsősorban forintban köteles a fizetési kötelezettségeinek eleget tenni,
azonban erre irányuló írásbeli kérelem alapján, a Lízingszerződés devizanemében is
jogosult a Társaság deviza Törlesztési számlájára történő átutalással teljesíteni.



A teljesített átutalás pontos beazonosíthatóság érdekében a szerződés számot és a
Lízingbevevő nevét az utalás megjegyzésé rovatában mindig fel kell tüntetni!



A Lízingszerződés devizanemében történő rendszeres teljesítés lehetősége iránti írásbeli
kérelemnek a fizetési kötelezettség esedékességét legalább 8 banki nappal megelőzően
kell beérkeznie a Társasághoz. Kérjük, hogy a megfelelő lízing kérelmet töltsék ki illetve a
kérelmet minden Lízingbevevő vagy meghatalmazottja írja alá és a kérelem eredeti
példányát jutassa el hozzánk.



Amennyiben a kérelem időben beérkezik, akkor a Társaság a következő Fizetési Napra,
a többszörös teljesítés elkerülése érdekében nem indít csoportos beszedési megbízást a
Lízingbevevő Bankszámlájára.



Amennyiben a Lízingbevevőnek a Fizetési Napon lejárt fizetési kötelezettsége van, a
fenti nyilatkozat ellenére a Társaság a teljes tartozásra csoportos beszedési megbízást
indít a Lízingbevevő Bankszámlájára.



Amennyiben a Lízingbevevő a fenti nyilatkozata ellenére egymást követő három
hónapban a Fizetési Napon a Lízingszerződés devizanemében nem teljesíti az esedékessé
váló fizetési kötelezettségeit, a Társaság a nyilatkozatot semmisnek tekinti és ezután –
újabb nyilatkozat megtételéig– minden Fizetési Napra csoportos beszedési megbízást indít
a Lízingbevevő Bankszámlájára.



A fizetési kötelezettség a Társaság a Díjértesítőben meghatározott deviza Törlesztési
számláján történő jóváírás napján tekintendő teljesítettnek. Azonban a Társaság a
Törlesztési számlájára történő utalás esetén a befizetés feldolgozása és így a törlesztési
kötelezettség kiegyenlítése csak a jóváírást követő banki napon történik meg.
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Amennyiben a Lízingbevevőnek a Fizetési Napon devizában és forintban is áll fenn
fizetési kötelezettsége és devizában és forintban is történt Lízingbevevő részéről
teljesítés, a Társaság a beérkezett összegekből elsődlegesen a forint kötelezettséget a
forint egyenlegből, a deviza kötelezettséget a deviza egyenlegből írja jóvá. Amennyiben
a forint egyenleg nem elegendő a forint kötelezettségek vagy a deviza egyenleg nem
elegendő a deviza kötelezettségek teljesítésére, akkor a Társaság által megállapított
Elszámolási Árfolyammal számított deviza és forint elszámolása történik meg.



A Lízingbevevőnek kiemelt körültekintéssel kell eljárni a devizában történő teljesítés
esetén, figyelemmel arra, hogy a Lízingszerződés devizanemétől eltérő devizanemben
vagy a Lízingszerződés devizanemétől eltérő devizanemben vezetett devizaszámlára
történő teljesítés esetén a többszöri devizakonverzióból eredően a Lízingbevevőt
árfolyamveszteség érheti, és többlet költsége merülhet fel, melyért a Társaságot felelősség
nem terheli.



Az átutalás devizanemétől eltérő devizanemben vezetett devizaszámlára történő
teljesítéseket a Hitelintézeti Partner, a megfelelő konverzió(k) elvégzését követően írja
jóvá a Társaság teljesítés helyéül szolgáló devizaszámláján a Társaság Hitelintézeti
Partnerének pénztárába történő valuta befizetés esetén a befizetéssel kapcsolatosan a
Társaság terhére felszámított költségeket az Lízingbevevő viseli, mely költségek
összegéről a befizetés előtt az Lízingbevevőnek kell a Társaság mindenkor aktuális
Hirdetményéből tájékozódni.



Különösen fontos az átutalás megfelelő devizaszámlára történő teljesítése, mert a
Hitelintézeti Partner a devizakonverziók során a saját szabályzataiban meghatározott
esetekben nem alkalmaz forinttól eltérő devizanemek közötti keresztárfolyamot,
devizáról devizára történő átváltás mindig először az átváltani kért deviza forintra, majd az
így kapott forint összeg devizára történő átváltásával történik.



A helytelen devizanemben történt teljesítésekhez kapcsolódóan a Társaság bankszámlái
közötti deviza átvezetések díjai a Lízingbevevőt terhelik.



Amennyiben a Lízingbevevő devizában történő törlesztés iránti kérelme a Társasághoz a
Fizetési Napot megelőző 8 banki napot megelőzően nem érkezett meg, vagy a
Lízingbevevő Lejárt Tartozással rendelkezik, akkor a Társaság csoportos beszedési
megbízást indít a Lízingbevevő Bankszámlájára. Amennyiben a csoportos beszedési
megbízás teljesül és a Lízingbevevő részben vagy egészben devizában vagy forintban
utalással is teljesíti fizetési kötelezettségeit, akkor a túlfizetés keletkezéséért az
Lízingbevevő a felelős. A túlfizetés összegét a Társaság a következő Fizetési Napra
indított csoportos beszedési megbízás során figyelembe veszi és a Fizetési Napon
elszámolja. Amennyiben a túlfizetés összege nagyobb, mint az adott havi törlesztési
kötelezettség Díjértesítőjében szereplő számított és tényleges Fizetési árfolyam
különbsége miatti túlfizetés, és meghaladja a 10.000.-Ft-ot, akkor Lízingbevevő teljes
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bizonyítóerejű magánokiratba foglaltan (tanuk előtt tett nyilatkozat) írásban kérheti a
Társaságtól túlfizetésének rendkívüli visszautalását. A túlfizetés visszautalásával
kapcsolatosan a Lízingbevevő köteles körültekintően eljárni, lehetőség szerint a
visszautalni kért összeg pénznemével megegyező pénznemben vezetett bankszámlát
megadni a visszautalás teljesítésének helyéül. A túlfizetés visszautalásával kapcsolatos
esetleges devizakonverzió(k) költségei és a visszautalás teljesítéséig felmerülő árfolyam
ingadozásokból eredő kockázat a visszautalást kérő Lízingbevevőt terhelik. A túlfizetés
összegére a Lízingbevevőt kamat nem illeti meg.

Önnek változatlanul lehetősége van teljes vagy részleges előtörlesztését is devizában
teljesíteni, erről az előtörlesztéssel kapcsolatos tájékoztatónkban tájékozódhat.
A devizában való havi törlesztés részletes szabályainak megismerése érdekében kérjük
olvassa el a Társaság Üzletszabályzatának vonatkozó fejezeteit!

Kérjük, hogy amennyiben bármilyen kérdése felmerül, forduljon hozzánk bizalommal az
alábbi elérhetőségeink valamelyikén:

1025 Budapest, Szépvölgyi út 6.
Tel: (36-1) 439-2130; Fax: (36-1) 439-2139; Email: info@bg.hu

Budapest, 2016. június 22.

BG Magyarország Lízing Zrt.

Jelen ügyfél tájékoztató kötelező, elválaszthatatlan melléklete a BG Magyarország Lízing Zrt. mindenkor
aktuális Üzletszabályzata és Hirdetménye. A tájékoztatás nem teljes körű.
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