SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK

Érvényes: 2017. június 1-től

Ügyfeleink lehetnek:
- 18. életévüket betöltött, cselekvőképes, állandó lakcímmel és rendszeres jövedelemmel rendelkező, büntetlen előéletű, magyar
állampolgárságú természetes személyek vagy vállalkozói igazolvánnyal is rendelkező egyéni vállalkozók.
- Magyarországon bejegyzett vagy nyilvántartásba vett jogi személyek.
Zártvégű pénzügyi lízing
Nyíltvégű pénzügyi lízing
Elérhető devizanem:
HUF
Minimális kezdő lízingdíj: 20%
Minimális finanszírozási
Új gépjármű
összeg*
1.000.000 Ft
*ÉrtékŐr konstrukció esetében: 1.500.000 Ft
Elérhető konstrukciók:

Használt gépjármű
800.000 Ft

A maximális futamidő magánszemélyek esetében 84 hónap, társas
vállalkozások és egyéni vállalkozók esetében 96 hónap (kivéve Nyíltvégű
pénzügyi lízing és Vario konstrukció)
Nyíltvégű pénzügyi lízing konstrukció
Választható futamidők
Kezdő lízingdíj (min. – max.)

24-29 hó

30-35 hó

36-72 hó

20% - 35% 20% - 40% 20% - 50%

A hitelképességi vizsgálat alapdokumentumai
1. Magánszemély vagy Egyéni vállalkozó
A) Magyarországon kiállított érvényes vezetői engedély személyi
adatokat tartalmazó oldalainak másolata, vagy vezetői engedély hiányában
a Magyarországon kiállított, érvényes személyi igazolvány vagy útlevél
másolata; amennyiben a kérelmezőnek nincs érvényes vezetői engedélye,
akkor a gépjárművet ténylegesen vezető személy készfizető kezesként
történő bevonása szükséges
B) jövedelemigazolás - legalább 3 hónapos munkaviszonyból származó
jövedelem:
- 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolás vagy
- munkabér jóváírást tartalmazó utolsó 2 havi bankszámlakivonat
(munkabérként feltüntetve, a munkáltatótól utalva) vagy
- legutóbbi lezárt adóévre vonatkozó NAV jövedelemigazolás és 30
napnál nem régebbi NAV nullás igazolás
- nyugdíjas ügyfél esetében az ellátásra vonatkozó határozat vagy éves
NYUFIG értesítő levél, valamint az ellátás jóváírását tartalmazó utolsó havi
lakossági bankszámlakivonat
- saját vagy családi vállalkozásból származó jövedelem esetében a
vállalkozás pénzügyi jelentései, legutóbbi lezárt adóévre vonatkozó SZJA
bevallás, és munkabér jóváírást tartalmazó utolsó 2 havi
bankszámlakivonat
(bankszámla
kivonat
hiányában
NAV
jövedelemigazolás és 30 napnál nem régebbi NAV nullás igazolás)
- külföldön szerzett jövedelem esetében 30 napnál nem régebbi
jövedelemigazolás és a munkabér jóváírást tartalmazó utolsó 2 havi
bankszámlakivonat
- minden egyéb esetben: legutóbbi lezárt adóévre vonatkozó SZJA
bevallás, NAV jövedelemigazolás és 30 napnál nem régebbi NAV nullás
igazolás
C) hiánytalanul kitöltött és aláírt, magánszemélyre/egyéni vállalkozóra
vonatkozó pénzügyi lízing szerződés valamint mellékletei
D) egyéni vállalkozó esetén a legutóbbi lezárt adóévre vonatkozó teljes
adóbevallás
2. Társas vállalkozás
A) a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldánya valamint
Magyarországon kiállított érvényes vezetői engedélye személyi adatokat
tartalmazó oldalainak másolata, vagy vezetői engedély hiányában a
Magyarországon kiállított, érvényes személyi igazolvány vagy útlevél
másolata
B) hiánytalanul kitöltött, és aláírt társas vállalkozásokra vonatkozó
pénzügyi lízing szerződés valamint mellékletei
C) legutóbbi lezárt adóévre vonatkozó teljes adóbevallás (jogi
személyiséggel nem rendelkező)
D) folyó év aktuális főkönyvi kivonata (jogi személyiséggel rendelkező)

Amennyiben
a
kötelezően
benyújtandó
okmányok alapján a hitelképesség nem
értékelhető vagy nem pozitív megítélésű, egyedi
elbírálás alapján további információ bekérése, a kezdő lízingdíj emelése,
vagy pótlólagos, fedezeti értékkel bíró biztosíték bevonása lehet
szükséges – pl.: megfelelő fizetőképességű természetes személyek
készfizető kezességvállalása, társas vállalkozások garanciavállalása –
valamint kockázati kamatfelár kerülhet felszámításra. Amennyiben sor
kerül kezes(ek) / garantőr(ök) hitelképességének elbírálására, ekkor a
kezes(ek) / garantőr(ök) elbírálásának megfelelő dokumentumai is
szükségesek.
25 év alatti vagy 70 év feletti ügyfél esetében 25 évnél idősebb és 70 évnél
fiatalabb hitelképes magánszemély készfizető kezességvállalása szükséges.
A szerződés futamideje alatt teljes körű casco biztosítás megkötése és
fenntartása szükséges. Kivételt képeznek az ún. Casco-mentes
konstrukciók. A forgalmi engedély kiállításakor pénzügyi lízing
konstrukciónál üzembentartóként megjelölve a lízingbevevő kerül
bejegyzésre. A törzskönyvet a futamidő végéig a finanszírozó őrzi.
Casco-mentes konstrukció: A maximálisan felvehető finanszírozási összeg
új gépjármű esetében 5 millió Ft, használt gépjármű esetében 4 millió Ft,
nyíltvégű pénzügyi lízing konstrukció esetén 3 millió Ft. Casco-mentes
finanszírozás kamatfelár mellett érhető el.
A Kérelmezőn kívüli harmadik személy üzembentartóként történő
megjelölése esetén az üzembentartó személy készfizető kezesként történő
bevonása szükséges.
Vállalkozás üzleti célú gépjárműveire (pl. taxi, árufuvarozás)
magánszemélyek részére finanszírozás nem vehető igénybe.
Taxi vagy oktató autó finanszírozásának feltételei: min. 30% önrész, max.
60 hónap futamidő, maradványértékes és casco-mentes konstrukció nem
elérhető, 50% önerő alatt készfizető kezes bevonása szükséges. Használt
autó esetén a minimális önerő 40%.
Finanszírozható járművek köre
Azon új Toyota és Lexus márkájú gépjárművek és márkakereskedő
partnereink által értékesített használt gépjárművek, amelyek megfelelnek
az alábbi követelményeknek:
-

Érvényes, terheletlen a forgalmi engedély és a törzskönyv.
A gépjármű nem tartozik a finanszírozó által nem befogadhatónak
minősített modellek közé és casco biztosításba vonható.
A luxus- és sportautók, terepjárók, a finanszírozó minősítése alapján
kockázatosnak minősülő gépjárművek egyedi elbírálás alá esnek.
Korábban nem használták bérautóként, bérfuvarozásra, versenyzésre
vagy gépjárművezető-oktatásra.
A gépjármű életkora a finanszírozás fennállása alatt nem haladhatja
meg személygépjárművek esetében a 15, haszongépjárművek esetén a
12 évet, taxi vagy oktató autó esetén a 8 évet. Személygépjármű a
szerződés megkötésekor nem lehet idősebb 12 évesnél.

A hitelképességi vizsgálathoz szükséges okmányokról kizárólag a
gépjármű kereskedő ill. a Toyota Pénzügyi Zrt. megbízottja által készített
másolatot fogadjuk el.

Toyota Pénzügyi Zrt.
Magyarország, 1134 Budapest, Lőportár u. 24.
T +36 1 438 8787, F +36 1 345 2409, ugyfelszolgalat@toyota-fs.hu, www.toyota.hu/finanszirozas

