Fax szám: 06 1/450-6013

Módosítási kérelem
Ügyfél neve

Adószám

Levelezési cím

E-mail cím

Kapcsolattartó neve

Telefonszáma

Könyvelő neve

Telefonszáma
%
%
%
%

Tulajdonosok
megnevezése és
tulajdoni
hányada
Kérjük, válaszoljon az alábbi kérdésekre. Amely válasz érvényes az Ön vállalkozására húzza alá vagy jelölje
meg a négyzetben, illetve ha nem talál megfelelőt vagy kiegészítené fejtse ki bővebben.

Miért kéri a szerződés(ek) átütemezését?
Vevőim fizetési határideje megnőtt.
Hány napról hány napra?

napról
napra

Tervezett Részletfizetési megállapodás kötése a vevőkkel
lépés(ek)
Sconto alapján fizetnek
Fizetési felszólítások, ügyvédi útra terelés, egyéb
Szállítókkal megállapodás fizetési határidő kitolásáról
Nincsen ráhatásom a fizetési határidőkre
Árbevételem visszaesett. Hány %-kal?

%-kal

Meglévő partnereim megrendelései visszaestek
Fő megrendelőimet elvesztettem
Tervezett Új megrendelői szerződés aláírása van folyamatban
lépés(ek)
Új megrendelői szerződést írtam alá (szerződést kérjük csatolni)
Új partnereket kutatok fel
További költség csökkentést tervezek
Új tevékenységbe kezdtem

Tevékenységemet bővítettem

Egyéb
Megemelkedtek a költségek. Hány %-kal?

%-kal

Szezonális tevékenységet végzek
Fizetésképtelenség közelébe került a vállalkozás
Más problémák vagy a fentiekkel kapcsolatos megjegyzések:
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Egyéb banki hitel-, vagy lízingszerződéseinél kért az elmúlt félévben átütemezést?

Igen/ Nem

Árbevétel hány %-ka képződik EUR-ban?

%

Vállalkozás havi átlagos árbevétele?

e HUF

Vállalkozás havi átlagos költségei?

e HUF

Folyik-e a társaság ellen per, csőd, felszámolási eljárás, végelszámolás?

Igen/ Nem

Tájékoztatás esetleges cég ellen indított peres eljárásról:

Módosítani kívánt szerződésszám(ok):

Módosítás kezdete (év, hónap, nap):
Módosítási igény (Kérjük jelölje meg az Ön számára megfelelő lehetőséget.)
1.) 3 hónapon keresztül a lízingdíjak 50%-ának fizetése és a futamidő 3 hónappal történő
meghosszabbítása.
2.) 6 hónapon keresztül a lízingdíjak 50%-ának fizetése és a futamidő 6 hónappal történő
meghosszabbítása.
3.) Egyéb átütemezési igény

A kérelem elbírálásához a következő cégszerűen aláírt dokumentumokat kérjük csatolni.
EZEK HIÁNYÁBAN NEM ÁLL MÓDUNKBAN KÉRELMÉT ELBÍRÁLNI.
Társas vállalkozások

Egyéni vállalkozások

•
•

•
•
•

•

3 hónapnál nem régebbi főkönyvi kivonat
korosított vevő-szállító analitika (amennyiben társaságunkkal
szemben a fennálló tartozása nagyobb, mint 50 mFt)
30 napnál nem régebbi elektronikus általános együttes
adóigazolás, mely tartalmazza az adóhatóságnál nyilvántartott
adótartozását és a vámhatóságnál nyilvántartott adó- és
vámtartozását, a,behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el
nem évült adó- és vámtartozást, a kiállítás napjáig előírt
valamely adónemre vonatkozó bevallási kötelezettség
elmulasztását (2011-ben a 11UK12-es, 2012-ben a 12UK12-es
nyomtatványon kérhető)
Amennyiben a NAV felé van fennálló átütemezett tartozása,
akkor kérjük csatolni a megállapodást.

Utolsó év aláírt adóbevallása (EBEV nyugtával)
Naplófőkönyv/Pénztárkönyv (utolsó havi / negyedéves zárása
30 napnál nem régebbi elektronikus általános együttes
adóigazolás, mely tartalmazza az adóhatóságnál nyilvántartott
adótartozását és a vámhatóságnál nyilvántartott adó- és
vámtartozását, a,behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el
nem évült adó- és vámtartozást, a kiállítás napjáig előírt
valamely adónemre vonatkozó bevallási kötelezettség
elmulasztását (2011-ben a 11UK12-es, 2012-ben a 12UK12-es
nyomtatványon kérhető)
Amennyiben a NAV felé van fennálló átütemezett tartozása,
akkor kérjük csatolni a megállapodást.

Kérjük, hogy valamennyi szükséges dokumentum összegyűjtését követően, azokat egyszerre küldje meg részünkre.
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy azon szerződéseikhez, melyek közokiratba lettek foglalva, a szerződés módosítását követően új
közokiratot kell benyújtani. A szerződése(ek) módosítását bonitásvizsgálat előzheti meg. Ennek eredményétől függően további
biztosítékok bevonását kérheti a lízingtársaság illetve felhatalmazást kér valamennyi bankszámlához azonnali beszedési megbízás
benyújtására. A szerződésmódosítással kapcsolatban felmerülő költségek a lízingbevevőt terhelik.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen módosítási kérelemhez egyszerű másolatként benyújtott dokumentumok az
eredetivel megegyeznek, és a valóságnak megfelelnek. A módosítási kérelem, valamint a szerződéskötés során a saját nevemben illetve az
általam képviselt társaság nevében járok el.

Kelt:
Cégszerű aláírás
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