
 

 

 

 

ÁTMENETI PÉNZÜGYI NEHÉZSÉGEK? 

MAGYARORSZÁGON ÉVENTE TÖBB EZER FINANSZÍROZOTT AUTÓ KERÜL VISSZA A 

FINANSZÍROZÓ CÉGEKHEZ AZ ÜGYFELEK FIZETÉSKÉPTELENSÉGE MIATT, AMELY 

VÁRATLAN ESEMÉNYEK MIATT TÖRTÉNIK. 

 
A TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. SEGÍT A PÉNZÜGYI KOCKÁZATOK CSÖKKENTÉSÉBEN 
 

 

 

 Biztonságot nyújt bizonyos váratlan élethelyzetek esetén 

 Nehéz helyzetekben mentesíti Önt a törlesztő-részletek vagy lízing díjak fizetése alól 

 Egyes esetekben a teljes tartozását is megtéríti Ön helyett 

 

 

 Mert kedvező díjért máshol el nem érhető védelmet kap 

 Anélkül igényelhető a szolgáltatás, hogy személyesen be kellene 
fáradnia a finanszírozóhoz 

 Nincs szükség orvosi vizsgálatra  

 Nincs külön sárga csekk, hiszen a szolgáltatás díja a törlesztő-
részlettel vagy lízing díjjal együtt rendezhető 

 Deviza alapú finanszírozás esetén folyamatosan követi az 
árfolyam ingadozását, így alkalmazkodik a törlesztő-részlet 
vagy a lízing díj illetve a fennálló hiteltartozás változásához is 

 A finanszírozási szerződés megszűnésével a Törlesztés Védelem szolgáltatás is automatikusan véget ér 

 

 

 

 STANDARD CSOMAG:   Halál és Rokkantság esetén 

 PRÉMIUM ÉS PRÉMIUM+ CSOMAG:   Halál, Rokkantság, 
      Tartós Betegállomány és  
      Munkanélküliség esetén  

Javaslatunk: Törlesztés Védelem  

Miért érdemes élnie a lehetőséggel? 

Milyen esetekben nyújt védelmet a szolgáltatás? 



 

Haláleset: 

Teljes és végleges 
rokkantság: 

Tartós betegállomány: 

Munkanélküliség: 

 

 

A szolgáltatás a haláleset bekövetkezésének időpontjában fennálló teljes tartozást 
kifizeti a finanszírozó részére hozzátartozói, örökösei helyett. 

A szolgáltatás a magyar társadalombiztosítási intézmény jogerős határozata 
meghozatalának időpontjában fennálló teljes tartozást téríti meg, így Önnek nem kell 
tovább fizetnie a fennmaradó törlesztő-részleteket vagy lízing díjakat. 

Prémium csomag esetén a szolgáltatás a betegállomány alatt megtéríti maximum 6 
hónapon keresztül az Ön havi törlesztő-részleteit vagy lízing díjait (a betegállomány 60. 
napját követően esedékes törlesztő-részlettel vagy lízing díjjal kezdve). Prémium+ csomag 
esetén ezen felül a havi törlesztő-részlet vagy lízing díj összegének megfelelő mértékű 
készpénzt is nyújt, melyet Ön szabadon elkölthet. 

Prémium csomag esetén a szolgáltatás a munkanélküliség esetén megtéríti maximum 6 
hónapon keresztül az Ön havi törlesztő-részleteit vagy lízing díjait (a munkanélküliségi 
regisztrációt követő 60. nap után esedékes törlesztő-részlettel vagy lízing díjjal kezdve). 
Prémium+ csomag esetén ezen felül a havi törlesztő-részlet vagy a lízing díj összegének 
megfelelő mértékű készpénzt is nyújt, melyet Ön szabadon elkölthet. 

 
 

 
A Törlesztés Védelem díja a törlesztő-részletekkel vagy  a lízing díjakkal együtt havonta kerül befizetésre, így nem 
igényel plusz utánajárást. 

 

Csomag Havi díja (a törlesztő-részlet vagy 
lízing díj arányában) 

Példa  30 000 forintos törlesztő-részlet 
vagy lízing díj esetén 

Standard 2,99% 897 forint havonta  

Prémium 6,29% 1 887 forint havonta 

Prémium+ 8,49% 2 547 forint havonta 

 
A Törlesztés Védelem szolgáltatást a BNP Paribas Cardif Biztosító csoport nyújtja. 

 

 

A biztosítási fedezet a Törlesztés Védelem csomag telefonon történő igénylését követő naptól él. A 
munkanélküliségi kockázatviselés a biztosított időszak 91. napjától érvényes. 

 

Az elbíráláshoz szükséges dokumentumok beérkezésétől számított 15 napon belül sor kerül a fennálló teljes 
tartozás, az első havi törlesztő-részlet vagy a lízing díj kifizetésére. 

 

Milyen kockázatok esetén mit fizet a Törlesztés Védelem? 

Mennyibe kerül a szolgáltatás, és hogyan történik a fizetés? 

Mikortól érvényes a szolgáltatás? 

Mennyi ideig tart a kárrendezés? 


