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Lízingdíj  
részlet száma

Tőkerész (Ft) Kamatrész (Ft)
Havi lízingdíj  
részlet (Ft)

Fennálló tőketartozás (Ft) 
(a lízingdíj részlet befizetése után)

A Lízingbeadó a jelen Előzetes Törlesztési Tervben (törlesztési ütemezésben) mutatja be, hogy  a Finanszírozott összeg milyen lízingdíj-rész-
letekben (törlesztőrészletekben) fizetendő vissza, az egyes lízingdíj-részletek mennyi tőkerészt, illetve a Finanszírozott összeg után fizetendő 
kamatrészt tartalmaznak, és az adott lízingdíj-részlet megfizetését követően mennyi a Lízingbevevő fennmaradó tartozása. Amennyiben a Zárt 
végű pénzügyi lízingszerződés gépjármű vásárlásához egyedi feltételein az került feltüntetésre, hogy a szerződés változó kamatozású, az itt 
feltüntetett adatok a referencia kamatláb módosulásának megfelelően változnak. A lízingdíj részletek esedékessége minden hónap 15. napja. 
Az Előzetes Törlesztési Terv a fenti számú Lízingszerződés mellékletét képezi. 

Az első lízingdíj részletet (önerőt) követő lízingdíj részletek esedékességének végleges időpontja az Általános Szerződési Feltételek 1.3 pont-
jában meghatározott valamennyi feltétel maradéktalan teljesülésének időpontjától függően változhat, ugyanis a Végleges Törlesztési Tervben 
a Lízingbeadó az első lízingdíj részletet (önerőt) követő (második) lízingdíj részlet esedékességének végleges időpontját az Általános Szerződési 
Feltételek 1.3 pontjában meghatározott valamennyi feltétel maradéktalan teljesülésének napját követő hónap 15. napjában határozza meg (vagy 
ha ezen időpont és a következő hónap 15-e között kevesebb, mint 30 nap van, úgy az Általános Szerződési Feltételek 1.3 pontjában meghatá-
rozott valamennyi feltétel maradéktalan teljesülésének napját követő második hónap 15. napja).

A Lízingbeadó a Végleges Törlesztési Tervet az elfogadó levéllel együtt postán küldi meg a Lízingbevevő levelezési címére, amely melléklet 
a Lízingbevevő külön visszaigazolása nélkül is a Lízingszerződés elválaszthatatlan részét képezi és az Előzetes Törlesztési Terv helyébe lép.

SZÉCHENYI LÍZING GO! lízingkonstrukció igénylése esetén a kamatozás módja minden esetben fix, a fizetendő éves hitelkamat mértéke 9%, 
a kezelési költség mértéke évi 0,5%. A jelen Előzetes Törlesztési Terv ezen tételeket összevontan, évi 9,5%-os kamattal számolva jeleníti meg, 
azaz a havi lízingdíj részlet összege egyben tartalmazza a fizetendő tőkerészt, a bruttó évi 9%-os hitelkamatot, (amely magában foglalja az 
évi 6,5%-os kamattámogatást és az ügyfél által fizetendő 2,5%-os nettó hitelkamatot), továbbá az évi 0,5%-os kezelési költség támogatást. 
Ebből azonban a Lízingbevevő csak az évi 2,5% hitelkamatot tartozik közvetlenül megfizetni a Cofidis részére, arra tekintettel, hogy ezen 
összegből évi 6,5% kamattámogatást, illetve évi 0,5% kezelési költség támogatást az Innovációs és Technológiai Minisztérium fizet meg 
a Cofidis részére. A havi lízingdíj részlet összegének megbontása – a Lízingbevevő által az évi 2,5%-os nettó hitelkamat alapján fizetendő havi 
lízingdíj részletek összege és az Innovációs és Technológiai Minisztérium által fizetendő évi 6,5% kamattámogatás, illetve évi 0,5% kezelési 
költség támogatás –, valamint a Lízingbevevő által fizetendő a finanszírozni kért összeg 1,5%-ával megegyező szerződéskötési díj a Végleges 
Törlesztési Terven kerül feltüntetésre.

B2 ELŐZETES 
TÖRLESZTÉSI TERV

Cofidis Magyarországi Fióktelepe   
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98. 
 Telefon: 06 1 354 5000 
 Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140. 
Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) 
cofidis.hu
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