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Alulírott tudomásul veszi azt a tájékoztatást, hogy a Raiffeisen Lízing Zrt., mint Finanszírozó az általa aláírt Magatartási
kódex alapján lehetőséget biztosít a devizaalapú kölcsön-, illetve lízingszerződés alapján fennálló tőke- és kamattartozás
forintra történő átváltására.
Alulírott kijelentem, hogy a fenti számú szerződés finanszírozási pénznemét forintra (HUF) kívánom
módosítani.
Az alábbiakról tájékoztatást kaptam és azokat tudomásul vettem:


A finanszírozási pénznemváltás során alkalmazott árfolyam megállapításához a szerződésmódosítás hatályba
lépésének napján érvényes – a fent hivatkozott finanszírozási szerződésben meghatározott pénzügyi intézmény által
közzétett - deviza eladási árfolyamot veszi alapul a Raiffeisen Lízing Zrt.



A módosítandó szerződésnek teljesen tartozásmentesnek kell lennie, amennyiben díjhátralék vagy költség, késedelmi
kamat tartozás terheli, azt a szerződés módosítása előtt Ügyfélnek minden esetben rendeznie szükséges.



A szerződésmódosítás kapcsán Ön által fizetendő kezelési költség mértéke: 0,- Ft.



A szerződésmódosítás hatályba lépésének napjától a finanszírozási szerződés a szerződésmódosításban
meghatározott új számon kerül nyilvántartásra.



A szerződésmódosítás iránti kérelem teljesítése minden esetben Társaságunk egyedi elbírálásától függ.



A kérelem benyújtása nem halasztó hatályú a szerződés alapján esedékes befizetések tekintetében, azaz a
módosítás elbírálásáig fizetési kötelezettsége az eredeti ütemezés szerint áll fenn.



A módosításhoz kapcsolódó dokumentumokat a módosításban megadott határidőig szükséges Társaságunk részére
visszaküldeni, ellenkező esetben (nem érkeznek vissza az aláírt dokumentumok vagy határidőn túl érkeznek vissza) a
szerződésmódosítás nem lép hatályba és a finanszírozási szerződés az eredeti feltételekkel folytatódik.

Alulírott tudomásul veszi, hogy amennyiben a fent hivatkozott finanszírozási szerződésben Felek Casco támogatásos
finanszírozásban állapodtak meg, a biztosítási szerződés a szerződésmódosítás hatályba lépésével megszűnik, így a
szerződésmódosítás hatályba lépésével a fent hivatkozott finanszírozási szerződés Casco támogatásos finanszírozásra
vonatkozó rendelkezései érvényüket vesztik és ezt követően az ügyfél kötelezettsége a fent hivatkozott finanszírozási
szerződésnek megfelelő Casco biztosítási szerződés megkötése és hatályban tartása.
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