Tájékoztató kölcsönszerződés átvállalásáról Társas vállalkozás esetén
Kérjük, az átvállalási ügyintézés megkéréséhez használja a mellékelt adatlapot. Az átvállaló adatait kizárólag
Társaságunk által kiadott formanyomtatvány kitöltésével fogadjuk el. Felhívjuk figyelmét, hogy hiányos
adatközlés esetén a kérelmet tárgytalannak tekintjük.
A kölcsönszerződés átvállalásának feltételei az alábbiak:
•

Az átvállalandó szerződésnek a kérelem benyújtásának pillanatában tartozásmentesnek kell lennie, amennyiben
díj hátralék vagy késedelmi kamat terheli, azt a szerződés átvállalása előtt a régi Adósnak minden esetben ki kell
fizetnie.

•

Az átvállalási kérelem benyújtása nem halasztó hatályú a késedelmes befizetések tekintetében.

•

A szerződés átvállalására, ha az adott havi számlák kiküldésre kerültek csak a következő esedékességtől van
lehetőség.

•

A szerződés átvállalásra vonatkozó megállapodás aláírásának feltétele az Átvállaló részéről érvényes GKFB és
Casco biztosítás megléte.

•

Az átvállalás nem történik meg automatikusan, minden esetben Társaságunk elbírálásának függvénye.

•

Az átvállalási ügyintézéshez a következő dokumentumok szükségesek: Kérelmi adatlap, cégvezető személyi
igazolvány - lakcímkártya és jogosítvány másolata, aláírási címpéldány, éves mérleg, eredménykimutatás, 90
napnál nem régebbi cégkivonat

A szerződésmódosításkor felmerülő költségek:
•

Az átvállalás kapcsán Társaságunknak fizetendő kezelési költség mértékét a hirdetményként közzétett
Kondíciós lista tartalmazza.

•

A szerződés átvállalása következtében a gépjármű törzskönyve és forgalmi engedélye a tulajdonos változás miatt
átírásra kerül, melynek költsége a szerződés Átvállalóját terheli. A gépjármű tulajdonjog átírását a Raiffeisen
Lízing Zrt. végzi.

Tájékoztató a gépjárművekkel kapcsolatos okmányirodai közlekedési igazgatási eljárások során fizetendő
illetékek mértékéről:
•

A forgalmi engedély kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke 6000,- Ft, a törzskönyv kiadására irányuló eljárás
illetéke 6000,- Ft.

•

Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértéke a hajtómotor hengerűrtartalmának minden
megkezdett cm3-e után 18,- Ft, az 1890 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú személygépkocsi és az 500 cm3-t
meghaladó hajtómotor hengerűrtartalmú motorkerékpár esetén minden megkezdett cm3-e után 24,- Ft,
tehergépkocsi esetén hengerűrtartalom méretéről függetlenül 18,- Ft/ cm3.

•

Amennyiben a gépjármű 13 napon belül nem kerül átírásra és Társaságunk birtokába a BM által elkészített
Határozat az eredetiségvizsgáról még nem megtalálható, az Okmányiroda köteles kiállítani egy másolatot erről a
Határozatról, amelynek díja 2400,-Ft. Amennyiben 14 napon belül megtörténik a gépjármű átírása, a Határozat
összegét Társaságunk visszautalja a befizetést teljesítő személy bankszámlaszámára.

A szerződés átvállalási kérelem elfogadása után a következő dokumentumok szükségesek a gépjármű
tulajdonjog átírásához:
•

az Átvállaló nevére szóló GFB és CASCO biztosítás megléte, minimum ajánlat,

•

60 napnál nem régebbi, felhasználatlan Eredetvizsgálat, Állapotfelmérő lap,

•

eredeti Adásvételi szerződés,

•

a gépjármű forgalmi engedélye,

•

Átvállaló személyi száma,

•

Okmányirodai illeték befizetését igazoló befizetési bizonylat.

Kérelmét lenti postacímünkre, ill. faxszámra várjuk. Amennyiben a kért információkkal kapcsolatban bármilyen kérdése
felmerülne, kérjük, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a (06 1) 484-8494-es számon.
Kérelmét leadhatja személyes ügyfélszolgálatunkon is, ahol - hiánytalan dokumentáció és pozitív elbírálás esetén - a
szerződésmódosítást azonnal elkészítjük.
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Internetes kérelem
Szerződésszám:_____________________________

Adatlap társas vállalkozások számára szerződés átvállalásához
TÁRSAS VÁLLALKOZÁS ADATAI (ÁTVÁLLALÓ)
Cég teljes neve:

Telefonszám:

Székhely: irsz:

helység:

Cégjegyzékszám:

utca:

ház sz.:

Adószám:

Szerződést aláíró (cégjegyzésre jogosult) személy neve:
Számlavezető bank:

Bankszámlaszám:

Levelezési cím: irsz

helység:

utca:

ház sz.:

TÁRSAS VÁLLALKOZÁS EGYÉB ADATOK
Fő tevékenységi kör:

Alapítás éve:

25% tulajdoni hányadot meghaladó tulajdonosok:
Név:

,

%

Név:

,

%

Van-e lejárt APEH, TB tartozása? Igen" Nem"

Név:

,

Állományi létszám:

%

fő

A mérleg adatokat a mellékletként megküldött mérleg és eredménykimutatás tartalmazza.

FINANSZÍROZANDÓ GÉPJÁRMŰ ADATAI
Gyártmány:

Típus:

Alvázszám:

Forgalmi rendszám:

Adataim Renault csoporton belüli marketing célú kezeléséhez, feldolgozásához és nyilvántartásához hozzájárulok " /
nem járulok hozzá "
Kérelmező az Igénylő Adatlap benyújtásával az abban foglaltak szerint finanszírozást kér az RCI Zrt..-től. Az RCI Zrt. fenntartja az egyedi kockázat
elbírálás jogát. Alulírottak kijelentik, hogy az Igénylő Adatlapon írtakat tudomásul vették. Kérelmező/ Készfizető Kezes büntetőjogi felelősségük
tudatában kijelentik, hogy büntetlen előéletűek, az RCI Zrt. Szerződési feltételeit (Szerződés és KÁSZF) maradéktalanul megismerték és azokat tudják
teljesíteni, és az Adatlapon írtak megfelelnek a valóságnak. Egyben felhatalmazzák az RCI Zrt.-ét, hogy az általuk közölt adatokat, benyújtott és
bemutatott okmányokat, arcképüket és aláírásukat a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal nyilvántartásában és egyéb helyütt
ellenőrizze.

Kelt: ________________________________, 20__ hó___________ nap______
_______________________________

Kérelmező

__________________________________

Készfizető kezes
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