FINANSZÍROZÁSI TÍPUSOK
Classic
Zártvégű Pénzügyi Lízing

Vario
Zártvégű Pénzügyi Lízing

Hitelcél
Finanszírozható járművek

Gépjármű finanszírozás
Új Toyota és Lexus márkájú gépjárművek és Toyota márkakereskedések által forgalmazott használt gépjárművek

Fedezet típusa

Jövedelem és gépjármű*

Devizanem

HUF

Finanszírozhatók köre

Futamidő

Nyíltvégű Pénzügyi Lízing

Magánszemély / Vállalkozás / Egyéni vállalkozó
Magánszemély:
12−84 hónap
Vállalkozás / Egyéni
vállalkozó: 12−96 hónap

Magánszemély / Vállalkozás / Egyéni
vállalkozó: 12−60 hónap

24−72 hónap

Minimum
finanszírozott összeg

800.000 Ft

Nettó lízingtőke 50%-a

Maximum
finanszírozott összeg
(korrigált
gépjárműérték %-a)

80%

Nettó lízingtőke 80%-a

Új autó: Bruttó vételár (számlaérték),
Használt autó: Eurotax eladási ár

Nettó lízingtőke

Korrigált
gépjárműérték
Casco-mentes
konstrukció

Kamatfelár mellett vehető igénybe
Max. finanszírozási összeg 5 millió Ft (új autó), 4 millió Ft (használt autó)

Kamatozás

Változó

Kamatperiódus

1 hónap

Törlesztési mód

Annuitásos (egyenletes)

Annuitásos (egyenletes), a
szerződéskötéskor megállapított nagyobb
törlesztő részlet (maradványérték)
a futamidő végén jelentkezik

Folyósítás

Forintban, egy összegben

Törlesztés

Havonta, forintban

Törlesztés elemei
Van árfolyam- és
kamatkockázat?

THM
Egyéb díjak

Tőke + Áfa + Kamat

Kamatkockázat van, árfolyamkockázat nincs
1 havi BUBOR
Kezelési költség: 0 Ft

Elszámolható költségek

Adminisztrációs díj: 0 Ft

A toyotahitel.hu oldalon megtalálhatóak

Kérje
ajánlatunkat Toyota
Márkakereskedőjétől

Az önként köthető kiegészítő Törlesztés Védelem szolgáltatás díja: havi törlesztő részlet
2,99 % / hó (Standard), 6,29%-a / hó (Prémium) vagy 8,49%-a / hó (Prémium+)

−

Eszköz tulajdonosa

Tulajdonszerzés lejáratkor

Annuitásos (egyenletes), a nettó havi
részlet állandó, a bruttó részlet havonta
növekszik az emelkedő Áfa tartalom miatt

Tőke + Kamat

Mitől függ a kamat?
Kezelési / Admin. költség

Max. finanszírozott összeg 3 millió Ft

Lízingbeadó (finanszírozó)

Automatikus − az utolsó törlesztő részlet megfizetése után

Opcionális:
1. lízingbevevő
(maradványérték megfizetésével )
2. lízingbevevő által kijelölt harmadik fél
(maradványérték megfizetésével )
3. nincs – lízingbevevő visszaadja
a gépjárművet

Amortizáció + Kamat + Áfa

Amortizáció + Kamat
+ Áfa (részben
visszaigényelhető)

Alapdokumentumok (magánsz.
vagy egyéni váll. esetén)

- vezetői engedély (hiányában szem. igazolvány vagy útlevél)
- jövedelemigazolás vagy bankszámlakivonat (legutóbbi 2 hónapra) vagy NAV jövedelemigazolás
- saját vagy családi vállalkozás esetében NAV jövedelemigazolás vagy SZJA bevallás valamint a vállalkozás pénzügyi jelentései
- külföldi jövedelem esetében jövedelemigazolás és utolsó két havi lakossági bankszámlakivonat vagy NAV jövedelemigazolás
- legutóbbi lezárt adóévre vonatkozó teljes adóbevallás (egyéni vállalkozás esetén)

Alapdokumentumok
(társas vállalkozás esetén)

- cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldánya
- Magyarországon kiállított érvényes vezetői engedély (hiányában szem. igazolvány vagy útlevél)
- legutóbbi lezárt adóévre vonatkozó mérleg és eredménykimutatás
- folyó év aktuális főkönyvi kivonata

Alapdokumentumok
(használtautó)

a fentieken túl:
- forgalmi engedély másolat
- törzskönyv másolat (ha nem aktuális ügyfelünk)
- kereskedő által kiállított gépjármű állapotlap

*Egyéb rendelkezések

- amennyiben a kötelezően benyújtandó okmányok alapján a hitelképesség nem pozitív megítélésű, egyedi elbírálás alapján
további információ bekérése, a kezdőrészlet emelése vagy pótlólagos, fedezeti értékkel bíró biztosíték bevonása lehet szükséges
- 25 év alatti vagy 70 év feletti ügyfél esetén 25 évnél idősebb és 70 évnél fiatalabb hitelképes magánszemély
készfizető kezessége szükséges
- harmadik személy üzembentartóként történő megjelölése esetén az üzembentartó személy készfizető kezesként
történő bevonása szükséges
- a finanszírozó fenntartja magának a jogot a kérelmező 60 napnál nem régebbi közüzemi áramszolgáltató számlája másolatának,
valamint folyószámla kivonatának és személyi jövedelemadó vagy társasági adóbevallás bekérésére
- hitelbírálathoz csak a kereskedő illetve a TFSH megbízottja által készített okmányok másolatát fogadjuk el
ÉRVÉNYES 2014. június 25-től visszavonásig

