Gyakori kérdések
1. „Albérletbe adhatom a lízingszerződésben foglalt eszközt\eszközöket harmadik
fél részére?”
A lízingszerződésben foglalt eszköz(ök) albérletbe adása harmadik fél részére lehetséges,
azonban ehhez szükséges a VFS írásbeli engedélye. Amennyiben az Ügyfél albérletbe kívánja
adni az eszközt\eszközöket, úgy írásbeli kérelemmel kell fordulni az ügyfélszolgálatunkhoz
*csatolva a felsorolt kiegészítő dokumentumokat. Miután az ügyfél kérelme jóváhagyásra kerül
a VFS által, úgy küldeni fogunk egy írásbeli hozzájárulást az eszköz(ök) harmadik fél általi
használatának az engedélyezéséről. A ﬁzetési kötelezettségek teljesítéséért továbbra is az eredeti
Lízingbevevő a felelős. Az eszköz(ök) albérletbe adásáért a VFS adminisztrációs díjat számít fel a
mindenkori kondíciós lista alapján.
2. „Átvállalhatja-e egy harmadik fél a szerződésemet?”
A futamidő letelte előtt a lízingbevevőtől a hátralévő tőke és kamattartozások változatlan
feltételekkel átvállalhatók. Az átvállalónak új hitelkérelmet kell benyújtania. Az új kérelmezőnek meg
kell felelnie az átvállaláskor érvényben lévő, lízing kérelmezőkkel szemben támasztott feltételeknek.
Az átadó minden – addig esedékessé vált - tartozását ki kell, hogy egyenlítse! Az átvállalással
kapcsolatos díjakról a Kondíciós listából tájékozódhat. A tranzakció bizonylatolása ﬁnanszírozási
termékenként eltérő.
3. „Van-e lehetőség előtörlesztésre?”
Természetesen, igen. A ﬁnanszírozási szerződés megkötésekor Ön előre meg tudja becsülni,
hogy mikor kívánja az emelt összeget beﬁzetni, akkor tanácsos azt előre beépíteni a ﬁzetési tervbe,
így nincs szükség szerződésmódosításra, ezért az így előre beépített előtörlesztés díjmentes.
Ha azonban az előtörlesztés időpontját és összegét nem tudja előre meghatározni, akkor az
új feltételek egyeztetését követően a szerződést az Ön kérésére módosítjuk, melynek díját a
Kondíciós lista és az ÁSZF tartalmazza.
4. „Van-e lehetőség a szerződésem korábbi lezárására?”
Igen, van lehetőség rá, Korai lezárást az ügyfélszolgálatunkon keresztül lehet kérni. A kérés
alapján a VFS elkészíti a korai lezáráshoz tartozó ajánlatot. A kivásárlási ajánlatot az ügyfélnek
el kell fogadnia, írásos formában. Miután beérkezett a vételár és minden egyéb kötelezettségét
teljesítette az ügyfél, a VFS elkészíti a számlákat és kiküldi az ügyfélnek a lezáró dokumentumokat.
Korábbi lezárások esetében felmerült költségeket az aktuális díj táblázat és az ÁSZF tartalmazza.
5. „A havi számlákban szereplő ﬁzetési tételek, miért nem azonosak az eredeti
ﬁzetési ütemezésben szereplő tételekkel?”
Ha változó kamatozású a szerződés, a ﬁzetési tételek megszabása az aktuális kamatszint
szerint történik. (e.g. EURIBOR, BUBOR)

* Elérhető az Ügyfélszolgálaton (info.hu@vfsco.com) és a weboldalon (www.vfsco.hu)

