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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
RÖGZÍTETT KAMATOZÁSÚ FORINT ALAPÚ
ZÁRTVÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ
GÉPJÁRMŰRE, GÉPRE VALAMINT EGYÉB BERENDEZÉSRE

Visszlízing: A zártvégű pénzügyi lízing azon formája, ahol a lízingtárgy Eladója
maga a Lízingbevevő, és a Lízingbeadó a lízingtárgyat abból a célból vásárolja
meg, hogy azt a Lízingbevevő részére zártvégű pénzügyi lízingbe adja.
Szerződéskötési díj: a lízingszerződésben meghatározott azon díj, amelyet a
Lízingbevevő a lízingszerződés megkötésekor – vagy külön megállapodás
alapján később – köteles a Lízingbeadó részére megfizetni. Visszlízing
esetén a szerződéskötési díj megfizetésére, hacsak a felek másképp nem
állapodnak meg, a Lízingbevevőt mint eladót megillető Lízingtárgy vételárba
való beszámítással kerül sor.
Hitelbiztosítéki nyilvántartás: a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi
CCXXI. törvény (a továbbiakban: HBNY tv.) rendelkezései szerint, a Magyar
Országos Közjegyzői Kamara által üzemeltetett informatikai alkalmazás, amely a
HBNY tv. által előírt hitelbiztosítéki nyilatkozatok nyilvántartására szolgál.
Elszámolás napja: Az a nap, amelyig a lízingszerződés megszűnésekor a
fennálló követelésekre a Lízingbevevő ügyleti kamatot köteles fizetni.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a
MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Lőportár u. 24., Cg.:
01-10-043384), mint Lízingbeadó (a továbbiakban: Lízingbeadó) által a
Lízingbevevőnek nyújtott rögzített kamatozású forint alapú zártvégű pénzügyi
lízing szolgáltatás általános szabályait. A továbbiakban lízingszerződés alatt a
felek által aláírt egyedi lízingszerződés, a jelen ÁSZF valamint a Lízingbeadó
mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzatának rendelkezései együttesen
értendőek.
A jelen ÁSZF rendelkezései a Lízingbeadó és a Lízingbevevő (a továbbiakban
együtt: Felek) között létrejött rögzített kamatozású forint alapú zártvégű pénzügyi
lízingszerződésre (a továbbiakban: lízingszerződés) alkalmazandóak és a
lízingszerződés hatálybalépésével egyidejűleg a lízingszerződés részeként lépnek
hatályba.

I. A LÍZING TÁRGYÁUL SZOLGÁLÓ LÍZINGTÁRGY MEGRENDELÉSE,
ADÁSVÉTELE
I.1. A lízingszerződés egyben a Lízingbevevő által a Lízingbeadó részére
adott arra vonatkozó megbízásnak is minősül, hogy a Lízingbeadó a
Lízingbevevő által kiválasztott Lízingtárgyat a Lízingbevevő által kiválasztott
Eladótól megvásárolja kizárólagosan abból a célból, hogy arra a
lízingszerződés rendelkezései szerint a Lízingbevevőnek zártvégű pénzügyi
lízing szolgáltatást nyújtson. A lízingszerződésben a lízing tárgyaként
meghatározott Lízingtárgyat – visszlízing kivételével – a Lízingbevevő a saját
felelősségére és kockázatára rendeli meg annak Eladójától. Visszlízing
esetén a lízingtárgyat a Lízingbevevő eladja a Lízingbeadónak abból a célból,
hogy azt a Lízingbevevő részére zártvégű pénzügyi lízingbe adja.
I.2. A lízingszerződésnek tartalmaznia kell a Lízingtárgy paramétereit, a
Lízingtárgy vételárát, valamint minden egyéb lényeges szerződéses feltételt. A
Lízingtárgy átadásakor – visszlízing kivételével – Átadás-átvételi jegyzőkönyv
készül, amelyben rögzíteni kell az átadás helyét és időpontját.
I.3. A Lízingbevevő a Lízingtárgy eladóját valamint a Lízingtárgyat a saját
felelősségére és kockázatára választja ki. Erre tekintettel a Lízingtárgy
leszállításának, átadásának – nem a Lízingbeadónak felróható meghiúsulása vagy késedelme esetén a Lízingbevevő semmiféle jogcímen
nem jogosult a Lízingbeadóval szemben igényt támasztani, így különösen,
de nem kizárólag nem jogosult az általa már megfizetett kezdő lízingdíjat,
lízingdíjat visszakérni, vagy kártérítést érvényesíteni, amennyiben annak
összege akár a Lízingbevevő által közvetlenül, akár a Lízingbeadó által az
Eladó részére megfizetésre került. A Lízingbevevő az általa megfizetett kezdő
lízingdíjnak vagy részének visszakövetelésére akkor jogosult, ha az összeget
az Eladó a Lízingbeadó részére visszafizette, vagy annak megfizetése a
Lízingbeadó részéről az Eladó részére még nem történt meg. A Lízingbeadó a
meghiúsult szállításból vagy adásvételből fakadóan az Eladóval szembeni
azon követelését, amelyet a Lízingbevevő kezdő lízingdíjként már részére
teljesített,
külön
engedményező
nyilatkozattal
a
Lízingbevevőre
engedményezi. Az így engedményezett követelés teljesüléséért a
Lízingbeadó felelősséget nem vállal.
I.4. A vételár folyósítása
I.4.1. A Lízingtárgy vételárhátralékának a finanszírozott összeggel megegyező
mértékű folyósítására az Eladó részére azt követően kerül sor, hogy a
lízingszerződés hatályba lépett; a lízingszerződés és a biztosítéki szerződések,
valamint azok mellékletei legalább egy eredeti példányban a Lízingbeadó
birtokában vannak; a lízingtárgyra vonatkozóan az Eladó és a Lízingbeadó között
adásvételi szerződés létrejött; a lízingtárgyról a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően a Lízingbeadó nevére kiállított számla egy eredeti példánya a
Lízingbeadónak átadásra került (kivéve természetes személy Eladó esetén); a
lízingszerződésben meghatározott adatok megegyeznek a Lízingbeadó részére
átadott okiratokban és közokirat másolatokban foglalt adatokkal; a lízingszerződés
és a jelen ÁSZF által előírt egyéb okiratok a Lízingbeadó birtokába kerültek; a
Lízingbevevő vagy az Eladó körülményeiben nem következett be olyan változás,
amely a lízingszerződés Lízingbeadó általi felmondását, attól való elállását
megalapozza, (így különösen de nem kizárólag, ha a Lízingbevevő
hitelképességének jelentős mértékű romlását alátámasztó információ jut a
Lízingbeadó tudomására),
továbbá a lízingbeadás ténye a hitelbiztosítéki
nyilvántartásba bejegyzésre került, illetve amennyiben bármely más biztosíték
nyújtása, átadása szükséges, úgy az megtörtént. A Lízingbeadó jogosult a
vételárat bármely fenti feltétel hiányában is folyósítani, valamint jogosult a
folyósítás feltételeként további indokolt feltételt szabni, így különösen, de nem
kizárólag további okiratok, hatósági engedélyek csatolását, biztosíték nyújtását,
adatok igazolását.
I.4.2. A Felek megállapodnak, hogy a vételárnak a finanszírozott összeget
meghaladó része – hacsak a Felek eltérően nem állapodnak meg – a Lízingbeadó
által oly módon kerül megfizetésre az Eladó részére, hogy a Lízingbevevő által az
Eladónak a lízingtárgy megrendelésére vagy megvásárlására tekintettel átadott
vételárelőleget vagy foglalót a finanszírozott összeggel megegyező vételárhátralék
Lízingbeadó általi folyósításával a Felek a Lízingbevevő által a Lízingbeadó
részére megfizetett kezdő lízingdíjnak tekintik, mely összeget a vételár részeként a
Lízingbeadó az Eladóra engedményez. A Felek megállapodnak, hogy a
Lízingbevevő által az Eladónak közvetlenül befizetett szerződéskötési díjat a
Lízingszerződés hatálybalépésével a Lízingbeadó a vételár részeként Eladóra
engedményezi.
I.5. A Lízingbevevő a kezdő lízingdíjat – hacsak nem a Lízingbeadó a kezdő
lízingdíj megfizetését saját maga részére kéri – közvetlenül az Eladónak fizeti
meg, arra tekintettel, hogy ezt az összeget a vételár részeként a Lízingbeadó
az
Eladóra
engedményezi.
Amennyiben
a
Lízingbevevő
által
vételárelőlegként, foglalóként vagy egyéb jogcímen az Eladónak megfizetett
összeg nem fedezi a lízingdíjtőke és a finanszírozott összeg különbözetét,
úgy a Lízingbevevő köteles legkésőbb a lízingtárgy átvételéig azt közvetlenül
az Eladónak megfizetni. A Lízingbevevő köteles a lízingtárgy Lízingbeadó

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Felek a lízingszerződés vonatkozásában az alábbi definíciókat alkalmazzák:
Zártvégű pénzügyi lízing: zártvégű pénzügyi lízing alapján a Lízingbevevő – a
nyíltvégű pénzügyi lízingtől eltérően - nemcsak jogosult, hanem köteles a
lízingtárgyként szolgáló Lízingtárgy megvásárlására, amelyre a lízingszerződésből
fakadó fizetési kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével kerülhet sor. A
Lízingbevevő a lízingtárgy megvásárlására harmadik személyt kijelölni nem
jogosult.
Lízingtárgy: a lízingszerződés tárgyaként szolgáló finanszírozott eszköz, amely a
lízingszerződésben kerül meghatározásra, és jellege alapján lehet gépjármű, gép
vagy egyéb berendezés. Amennyiben a Lízingszerződésben Lízingtárgyként több
eszköz is meghatározásra került, úgy a Lízingtárgy alatt valamennyi ilyenként
megjelölt eszköz értendő.
Forint alapú lízingszerződés: forint alapúnak minősül a lízingszerződés,
amennyiben a Felek így állapodtak meg. A forint alapú lízingszerződés esetén
mind a kirovó mind a lerovó pénznem a magyar forint, így a törlesztő részletek
összege a forint más devizához viszonyított árfolyamának esetleges változásától
nem függ.
Eladó: a Lízingtárgy eladója, szállítója, visszlízing esetén maga a Lízingbevevő.
Lízingtőke: megegyezik a Lízingtárgy bruttó (ÁFA-t tartalmazó) vételárával, amely
gépjármű esetén magába foglalja az esetleges regisztrációs adót is.
Lízingdíj: Az az összeg, amelynek a lízingszerződés szerinti megfizetésével a
Lízingbevevő a Lízingtárgy tulajdonjogát megszerzi. A lízingdíj megegyezik a
lízingtőke, valamint a Lízingbeadó által a lízingszerződés alapján felszámított
kamatok és díjak összegével.
Kezdő lízingdíj: Az az összeg, amelyet a Lízingbevevő a lízingtőke és a
finanszírozott összeg különbözeteként megfizet. Közismert nevén az „önrész”.
Finanszírozott összeg: a lízingszerződésben ekként meghatározott összeg,
amely megegyezik a lízingtőkének a kezdő lízingdíjat meghaladó összegével.
Kamat: a lízingszerződés ügyleti kamata, és a késedelmi kamat.
Felhalmozott kamat: A Lízingbeadó és a Lízingbevevő megállapodhatnak
olyan ütemezésben is, amikor a futamidő egyes időpontjaiban esedékes
törlesztő részletek kamat részei nem érik el a Lízingbeadó részére az
aktuálisan fennálló tőketartozás és a lízingszerződésben meghatározott
ügyleti kamatláb alapján kalkulálható időarányosan járó Ügyleti kamatot. A
Felhalmozott kamat az időarányosan járó Ügyleti kamat és az adott törlesztő
részlet kamat részének különbözete. A Felhalmozott kamat összegét a
keletkezést követő törlesztő részletek tartalmazzák, illetve a Lízingbeadó az
Idő előtt lezárás során a részére időarányosan járó kamatban érvényesíti a
Lízingbevevővel szemben.
Ügyleti kamat: Az a kamat, amelyet a Lízingbevevő a lízingdíj tőke részen felül
köteles szerződésszerűen megfizetni a Lízingbeadónak. Az ügyleti kamat
meghatározása a lízingszerződésben történhet ügyleti kamatláb megjelölésével
vagy kizárólag nem fogyasztóval kötött lízingszerződés esetén kamatláb
megjelölése nélkül, összegszerűen fizetendő ügyleti kamat meghatározásával
(összegszerűen meghatározott ügyleti kamat).
Ügyleti kamat: Az a kamat, amelyet a Lízingbevevő a lízingdíj tőke részen felül
köteles szerződésszerűen megfizetni a Lízingbeadónak. Az ügyleti kamat
meghatározása a lízingszerződésben történhet ügyleti kamatláb megjelölésével
vagy kizárólag nem fogyasztóval kötött lízingszerződés esetén kamatláb
megjelölése nélkül, összegszerűen fizetendő ügyleti kamat meghatározásával
(összegszerűen meghatározott ügyleti kamat).
BIRS kamatfixing: A Magyar Nemzeti Bank által 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 és 15
év lejátokra naponta publikált, a BUBOR-hoz hasonló kamatfixing, melynek napi
meghatározása a kamatjegyző bankok által beadott kamatjegyzéseken alapul. A
kamatjegyzés a bankközi piacon, átlagos piaci feltételek mellett, a kamatjegyző
bankok által, egymás részére, az adott futamidőre jegyzett kamatswap (fix és
változó kamatozású forrás cseréje) ajánlati és kínálati kamatlábak számtani
középértékének benyújtását jelenti.
Refinanszírozó hitelintézet: A Lízingbeadó tevékenységét részben, a vele
szerződéses jogviszonyban álló hitelintézetek által nyújtott refinanszírozással
végzi. A refinanszírozás során a Lízingbeadó lízingszerződésből eredő követelése
a refinanszírozás biztosítékaként szolgálhat. A Lízingbeadó refinanszírozó
partnere a MKB Bank Zrt. A szerződéses futamidő alatt a refinanszírozó
hitelintézet változhat.
Hitelfedezeti biztosítás: a Lízingbeadó mint szerződő és a Cardif Biztosító Zrt.
valamint a Cardif Életbiztosító Zrt. között létrejött csoportos biztosítás, amelyhez a
Lízingbevevő külön csatlakozási nyilatkozattal biztosítottként csatlakozhat.
Integrált CASCO: a Lízingbevevő külön erre rendszeresített okiratba foglalt
rendelkezése alapján a Lízingbeadó megbízott biztosítási alkusza által megkötött
olyan CASCO biztosítás, melynek díját a Lízingbeadó a lízing törlesztő részleteivel
együtt – elszámolási kötelezettség mellett – szedi be a Lízingbevevőtől.
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általi tulajdonszerzésével kapcsolatosan felmerülő valamennyi költséget (pl.
törzskönyv vagy a lízingtárgy tulajdonjogát megtestesítő egyéb okiratok díja,
forgalmi rendszám díja, hatósági engedélyek, stb.) a Lízingbeadó helyett és
nevében megfizetni, illetve amennyiben azt a Lízingbeadó maga megfizette,
úgy köteles azt a Lízingbeadónak megtéríteni, még abban az esetben is, ha a
költségek megfizetésére jogszabály alapján a Lízingbeadó köteles. A
Lízingbevevő köteles megtéríteni a Lízingbeadónak a lízingügylet
hitelbiztosítéki nyilvántartásba vételének, módosításának, törlésének eljárási
díját. A Lízingbevevő köteles a lízingszerződés megkötésekor a hatályos
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a tulajdonjoga majdani
megszerzéséhez szükséges visszterhes vagyonszerzési illetéket megfizetni.
Visszlízing esetén a Lízingbevevő által a Lízingbeadónak fizetendő kezdő
lízingdíj a lízingtárgy vételárába kerül beszámításra.
I.6. A megrendelés szállítási/adásvételi szerződésben meghatározott vételár által
nem tartalmazott tartozékok, extra felszerelések ellenértékét a Lízingbevevő
köteles közvetlenül az Eladónak megfizetni, és erre hivatkozással a
Lízingbeadóval szemben semmiféle igényt nem támaszthat.
I.7. Szavatossági, jótállási és termékfelelősségi jogok és kötelezettségek
I.7.1.
Tekintettel
arra,
hogy
a
lízingtárgy
kiválasztása
és
megrendelése/megvásárlása a Lízingbevevő saját felelősségére és
kockázatára történik, a Felek a Lízingbeadónak a lízingtárggyal kapcsolatos
jogszavatossági,
kellékszavatossági,
termékszavatossági,
jótállási
kötelezettségét és kártérítési felelősségét kizárják, így a lízingtárgy
használatát korlátozó vagy akadályozó körülményekért, illetve a lízingtárgy
műszaki állapotáért, származásáért, rejtett vagy egyéb hibáiért a Lízingbeadó
kizárólag akkor tartozik felelősséggel, ha lízingtárgy megvásárlása során
szándékosan károkozó módon járt el. A Felek megállapodnak, hogy a
jogszavatossági, kellékszavatossági, termékszavatossági, jótállási jogokat a
Lízingbeadó a Lízingbevevőre engedményezi, egyúttal a Lízingbevevő
átvállalja a jogszavatossági, kellékszavatossági, termékszavatossági,
jótállási jogok érvényesítési kötelezettségét. Lízingbevevő jogosult és tekintettel a fenti átvállalásra és arra, hogy a lízingtárgy fedezeti értékének
fenntartása a Lízingbevevő kötelezettsége - köteles saját költségére és
kockázatára
haladéktalanul
érvényesíteni
a
jogszavatossági,
kellékszavatossági, termékszavatossági, jótállási jogokat az arra kötelezettel
szemben. A fentiek szerint engedményezett követelésekért a Felek a
Lízingbeadó felelősségét kizárják. A Lízingbeadó felhatalmazza a
Lízingbevevőt, hogy a szavatossági, jótállási és kártérítési jogok
engedményezésének megtörténtéről a kötelezettet (eladót, gyártót) értesítse,
és a jogok érvényesítése esetén részükre teljesítési utasítást adjon. A
lízingtárggyal kapcsolatos jótállási és szavatossági igények érvényesítése,
vagy a lízingtárgy használatának bármilyen okból történő akadályozása vagy
korlátozása a Lízingbevevőnek a lízingszerződésből fakadó fizetési
kötelezettségeit nem érintik, a Lízingbevevő lízingdíj csökkentésre,
visszakövetelésre, fizetési haladékra nem jogosult.
I.7.2. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a szavatossági, jótállási
igényt a Lízingbevevő eredményesen érvényesíti, úgy az érvényesített igény
fajtájától függően a Felek az alábbiak szerint kötelesek eljárni:
I.7.2.1. Amennyiben kijavítási igény érvényesítésére kerül sor, úgy a
Lízingbevevő köteles a lízingtárgyat kijavíttatni;
I.7.2.2. Amennyiben árleszállítási igény kerül érvényesítésre, úgy a
Lízingbevevő köteles az érvényesített árleszállítás összegével, előtörleszteni
az alábbiak szerint:
- amennyiben az érvényesített árleszállítás nem éri el az idő előtti
lezárás szerint felszámítandó teljes tartozást, úgy az árleszállítás összegét a
Lízingbevevő egyszeri törlesztésként vagy valamely havi törlesztéssel együtt
köteles 15 napon belül előtörleszteni. Az árleszállítás összegével megegyező
lízingdíj előírására, és annak Lízingbevevő általi megfizetése esetén a
hátralévő lízingdíj arányos csökkentésére a Lízingbeadó egyoldalúan
jogosult és köteles;
- amennyiben az érvényesített árleszállítás eléri az idő előtti
lezárás szerint felszámítandó teljes tartozást, úgy a Felek a lízingszerződés
idő előtti lezárásának szabályai szerint járnak el, azzal, hogy a Lízingbeadó
jogosult egyoldalúan a Lízingbevevő erre vonatkozó nyilatkozata nélkül is
kezdeményezni az idő előtti lezárást;
I.7.2.3. Amennyiben kicserélési igény kerül érvényesítésre, úgy a Felek erre
irányuló külön megállapodása alapján az igényérvényesítéssel érintett
lízingtárgy helyére az átvett lízingtárgy kerül. A Felek kötelesek az eredeti
lízingtárgy tulajdonjogának az Eladó (gyártó) tulajdonába kerüléséhez
szükséges illetve – erre vonatkozó külön megállapodás esetén -– az új
lízingtárgy Lízingbeadó tulajdonába és Lízingbevevő üzembentartási
kötelezettségi körébe kerüléséhez szükséges együttműködést tanúsítani, így
különösen okiratokat aláírni, hatósági bejelentéseket megtenni. A csereként
kapott lízingtárgynak a Lízingbeadó tulajdonába kerüléséhez szükséges
költségeket (pl. forgalombahelyezési költségek okiratok költségei, hatósági
költségek, üzembe helyezési költségek, stb.) a Lízingbevevő köteles a
Lízingbeadó helyett és nevében megfizetni, illetve amennyiben azt a
Lízingbeadó maga megfizette, úgy köteles azt a Lízingbeadónak megtéríteni,
továbbá Lízingbevevő köteles megtéríteni a Lízingbeadónak a lízingtárgy
cseréje kapcsán felmerült hitelbiztosítéki nyilvántartási eljárás díját.
Amennyiben a kicserélés kapcsán többlet vételár fizetési kötelezettség is
keletkezik, úgy a többletvételárat a Lízingbevevő köteles az Eladónak
közvetlenül megfizetni. Amennyiben árleszállítási igény is érvényesítésre
kerül, úgy az I.7.2.2. pont rendelkezései is irányadóak.
I.7.2.4. Amennyiben eredeti állapot helyreállítása igény kerül érvényesítésre,
úgy a Felek a lízingszerződés idő előtti lezárásának szabályai szerint járnak
el, azzal, hogy a Lízingbeadó jogosult egyoldalúan a Lízingbevevő erre
vonatkozó nyilatkozata nélkül is kezdeményezni az idő előtti lezárást.
Amennyiben a visszakapott vételár nem elegendő az idő előtti lezárás
szerinti teljes tartozás kiegyenlítésére, úgy a Lízingbevevő köteles a
vételáron felüli különbözetet is megfizetni.
I.7.2.5. A Lízingbeadó árleszállítási, kicserélési vagy eredeti állapot
helyreállítása iránti igény esetén kizárólag azt követően köteles a lízingtárgy
Lízingbevevő vagy harmadik személy tulajdonába kerüléséhez szükséges

nyilatkozatokat megtenni, ha az idő előtti lezárás szerint felszámítandó teljes
tartozások részére megfizetésre kerültek. A Lízingbevevő a szavatossági,
jótállási igények érvényesítése során ezen körülmény figyelembevételével
köteles eljárni.
I.7.3. A Felek megállapodnak, hogy tekintettel arra, hogy a szavatossági
jogok gyakorlására - beleértve az elállási jogot is - a fentiek alapján a
Lízingbevevő köteles, ezért a Lízingbevevő nem jogosult gyakorolni a Ptk.
6:415.§ (3) bekezdésében meghatározott felmondási jogát.
I.7.4. A szavatossági, jótállási jogok érvényesítéséről, a jogérvényesítés
állásáról a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadót részletesen, írásban, és
folyamatosan tájékoztatni.
II. A LÍZINGTÁRGY TULAJDONJOGA, ÜZEMELTETÉSE
II.1. A lízingtárgy tulajdonjoga mindaddig, amíg a Lízingbevevő a
lízingszerződésben meghatározott összes fizetési kötelezettségének eleget nem
tett, vagy a Lízingbeadó a lízingszerződésben meghatározott esetekben a
lízingtárgyat harmadik személy részére nem értékesíti, a Lízingbeadót illeti meg,
de azt a hatályos jogszabályok szerint a Lízingbeadó által kibocsátott számla
alapján a Lízingbevevő tartja nyilván könyveiben. A Lízingbeadó hozzájárul ahhoz,
hogy a gépjármű forgalmi engedélyébe, illetve a lízingtárgy üzemeltetőjét rögzítő
egyéb nyilvántartásokba a Lízingbevevő üzembentartóként/üzemeltetőként
feltüntetésre kerüljön. A Lízingbevevő – eltérő írásbeli megállapodás hiányában –
köteles a lízingtárgy üzemben tartásáról gondoskodni, saját költségére gyakorolni
mindazon jogokat és teljesíteni mindazon kötelezettségeket, amelyeket akár
jogszabály, akár a lízingszerződés a lízingbevevőre előír. A Lízingbevevő az
üzembentartói jogát kizárólag az Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával
jogosult harmadik személyre átruházni, még abban az esetben is, ha egyébként
jogszabály az üzembentartói jog átruházását lehetővé teszi.
II.2. A Lízingbevevő köteles arról gondoskodni, hogy a lízingtárgy állaga és értéke
legfeljebb csak a rendeltetésszerű használattal arányos mértékben csökkenjen.
Köteles a lízingtárgyat a gyártó által meghatározott műszaki leírások szerint
rendeltetésének megfelelően használni, a lízingtárgy karbantartását valamint
meghibásodása, sérülése (biztosítási esemény) esetén annak javítását, a
károsodást megelőző állapotnak megfelelően saját költségére hivatalos
márkaszervizben elvégeztetni, és ezt a márkaszerviz bizonylatával igazolni, azzal,
hogy a garanciális feltételekként előírt karbantartási munkákat a gyártó illetve a
szállító által előírt szervizekben köteles elvégeztetni. A Lízingbevevő nem jogosult
a gépjárművet, a Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül taxizásra,
oktatásra,
sport
céljára
használni,
valamint
haszongépjárműből
személygépjárművé átalakítani. A lízingtárgy átalakítása, átépítése kizárólag a
Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges. Az átalakítások
(beépített dolgok) a lízingszerződés Lízingbeadó általi felmondása esetén
kártalanítási kötelezettség nélkül a Lízingbeadó tulajdonába kerülnek,
amennyiben a Lízingbeadó nem követeli az eredeti állapot helyreállítását. A
Lízingbevevő azonban jogosult a lízingtárgy visszaadása előtt az ilyen jellegű
átalakításokat saját költségére megszüntetni, amennyiben ez a lízingtárgy
állagának sérelme nélkül lehetséges. A Lízingbevevő köteles megakadályozni azt
is, hogy harmadik személy a lízingtárgyon a jelen pontban írt változtatást
végezzen. A Lízingbevevő köteles megtéríteni mindazt a kárt, ami a Lízingbeadót
a jelen pont Lízingbevevő általi megszegése folytán éri, illetve köteles vállalni jelen
pont megszegéséből eredő minden jogi és anyagi következményt.
II.3. A lízingszerződés tartama alatt a lízingtárggyal kapcsolatosan felmerült
valamennyi költség, adó (így különösen: gépjárműadó, autópálya használati
díj, parkolási díj, kiszabott pótdíjak, biztosítási események során felmerült
önrész és amortizációs díj összege, bírságok, karbantartási-javítási
költségek, biztosítási díjak, vagyonadó, stb.) a Lízingbevevőt terhelik, köteles
azok összegét a jogosultnak, vagy a Lízingbeadó által történő megfizetés
esetén a Lízingbeadónak haladéktalanul megtéríteni. Amennyiben a
Lízingbeadó a fenti költségek bármelyikében helytáll, illetve azt megelőlegezi
a Lízingbevevő helyett, abban az esetben jogosult a megtérítési igényét
Lízingbevevőtől követelni, illetve azt a Lízingbevevő által megfizetett
lízingdíjból – a Lízingbevevő eltérő rendelkezése esetén is - közvetlenül
kielégíteni. Amennyiben a lízingszerződés megszűnésére a fizetési
kötelezettség esedékessége előtt kerül sor, azonban a lízingtárgy a fizetési
kötelezettség létrejöttének alapjául szolgáló időpontban a Lízingbeadó
tulajdonában volt, úgy a fizetési kötelezettséget a Lízingbeadó jogosult a
lízingszerződés megszűnésekor a Lízingbevevőre átterhelni, akár a fizetési
kötelezettség esedékessége előtt is.
II.4. A lízingtárggyal harmadik személyeknek okozott károkért a Lízingbevevő
teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A Lízingbeadó a lízingtárggyal okozott
szabálysértések, bűncselekmények következményeit nem viseli, az esetlegesen
hozzá beérkező okiratokat a Lízingbevevőnek továbbítja, vagy a megkereső
személyt/hatóságot a lízing tényéről valamint a Lízingbevevő személyéről
tájékoztatja.
II.5. A Lízingbevevő a lízingtárgy használatát a Lízingbeadó előzetes írásbeli
hozzájárulásával engedheti át harmadik személynek.
II.6. A Lízingbeadó jogosult a lízingtárgy üzemeltetésével, állagmegóvásával
kapcsolatos lízingbevevői kötelezettségek teljesítését ellenőrizni, jogosult továbbá
a lízingszerződés teljesítésével kapcsolatban bármilyen adatot a Lízingbevevőtől
megkérni, amelyre a Lízingbevevő köteles a kézhezvételtől számított 5
munkanapon belül válaszolni.
II.7. A Lízingbevevő a lízingtárgyat az Európai Unió tagállamai továbbá Svájc,
Norvégia, Szerbia, Liechtenstein, Andorra, Izland, San Marino, Monaco
államhatárain túlra kizárólag a Lízingbeadó előzetes írásbeli engedélyével
jogosult kivinni. Amennyiben a lízingtárgy 3,5 tonnánál nagyobb saját
tömegű tehergépjármű vagy busz, úgy az üzletszerű gazdasági tevékenység
végzése céljából való használatára a fenti korlátozás nem vonatkozik, feltéve,
hogy az adott földrajzi területre a felek megállapodása alapján kötelező
CASCO biztosítás területi hatálya kiterjed.
II.8. A gépjármű törzskönyvének illetve a lízingtárgy tulajdonjogát megtestesítő
okirat birtoklási joga mindaddig, amíg a lízingtárgy a Lízingbeadó tulajdonát
képezi, a Lízingbeadót illeti. A Lízingbevevő köteles a fentiek ellenére birtokába
került törzskönyvet/okiratot (pl. hatósági mulasztás esetén) haladéktalanul
megküldeni a Lízingbeadónak.
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II.9. Amennyiben a lízingtárgy kárt szenved, úgy a Lízingbevevő biztosítós
kárügyintézés esetén a biztosítóját, a károkozó felelősségbiztosítója vagy MABISZ
terhére történő kárügyintézés esetén a másik fél felelősségbiztosítóját illetve a
MABISZ-t, egyéb esetben a kártérítésre kötelezett személyt köteles felhívni arra,
hogy esetleges kárkifizetést – a Lízingbeadó eltérő írásbeli nyilatkozata hiányában
- közvetlenül a Lízingbeadónak teljesítsenek. A részére folyósított kártérítési
összeget a Lízingbeadó folyósítja tovább Lízingbevevőnek, vagy annak
rendelkezése szerint harmadik személynek.
II.10. Lízingbevevő köteles gondoskodni arról, hogy amennyiben a lízingtárgy
használata során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) alapján
Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER) számigénylésére
köteles, úgy ezen kötelezettségének eleget tesz. Amennyiben nem a Lízingbevevő
az igénylő, de az EKÁER-szám lezárási kötelezettség a Lízingbevevőt terheli, úgy
ezen kötelezettségének a lízingtárgy átvételét követően haladéktalanul eleget
tesz. Amennyiben a Lízingbevevő mulasztása következtében a hatóság szankciót
(mulasztási bírság, zár alá vétel, lefoglalás) alkalmaz, úgy az azzal kapcsolatban
felmerülő minden költség a Lízingbevevőt terheli, továbbá a lízingtárgy használata
korlátozásának időtartamára is köteles valamennyi, lízingszerződésből fakadó
kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni.

felhatalmazza a Lízingbeadót, hogy a fenti hozzájárulása igazolásaként a
Lízingbeadó vagy a Lízingbeadó által kijelölt alkusz lízingszerződést illetve a
jelen ÁSZF tartalmát a biztosítótársaságnak bemutassa.
III/A.8. Töréskár (baleset) és elemi kár esetén a Lízingbevevő a biztosító által
felvett kárfelvételi jegyzőkönyv másolatát, lopáskár esetén pedig, a
rendőrségnél e tárgyban tett feljelentésének másolatát köteles a biztosítási
eseményt követő 2 munkanapon belül eljuttatni a Lízingbeadóhoz. A
lízingtárgy esetleges ellopása miatt tett rendőrségi feljelentésben a
Lízingbevevő köteles rögzíteni azt a tényt, hogy a lízingtárgy a Lízingbeadó
tulajdonát képezi. A Lízingbevevő továbbá köteles nyilatkozni a hatóságok
felé, hogy a lízingtárgy Lízingbeadó részére történő kiadását kéri. A
lízingszerződés aláírásával a Lízingbeadó kifejezetten úgy rendelkezik, hogy
a gépjárművel kapcsolatos biztosítási esemény esetén a biztosító az általa
fizetendő biztosítási összeget – hacsak a Lízingbeadó mint biztosított
eltérően nem rendelkezik – a Lízingbeadónak fizesse meg. A biztosítási
összeggel a Lízingbeadó és a Lízingbevevő egymás között elszámol.
III/A.9. A Lízingbevevő a Lízingbeadó, illetve annak mindenkori képviselője
által számára kiállított – a kártérítés felvételére jogosító – meghatalmazás
esetén a biztosító által kifizetett biztosítási összeget köteles a kár
kijavítására fordítani. A gépjármű megsemmisülése (tényleges illetve
gazdasági totálkár és lopáskár) esetén a Lízingbeadó köteles a
lízingszerződés szerint a Lízingbevevővel elszámolni. A Lízingbevevő
bármely káresemény bekövetkezéséről köteles a Lízingbeadót haladéktalanul
tájékoztatni és az érintett biztosítónál (a továbbiakban Biztosító) a
kárrendezés érdekében eljárni, valamint szükség esetén a rendőrségi
feljelentést megtenni.
III/A.10. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Biztosító a kár teljes vagy
részbeni megfizetését megtagadja, és a Lízingbevevő a Biztosító döntését vitatja, úgy
a Lízingbevevő jogosult és köteles a Biztosítóval szemben saját költségén mind
perben, mind peren kívül fellépni, amennyiben a biztosító szolgáltatásával (különös
tekintettel a kárkifizetésre) kapcsolatban bármilyen vitás kérdés merülne fel. Ez nem
zárja ki a Lízingbeadó azon jogát, hogy döntése szerint önállóan igényt érvényesítsen
a Biztosítóval szemben. A Lízingbevevő a perben köteles a Lízingbeadó instrukciói
szerint eljárni. A Lízingbevevő köteles az igényérvényesítés folyamatáról és részleteiről
a Lízingbeadót az igényérvényesítés során keletkezett peres és peren kívüli iratok
másolatának folyamatos rendelkezésre bocsátásával tájékoztatni. A Lízingbevevő az
igényérvényesítés során bármely őt vagy a Lízingbeadót megillető jogról lemondani,
vagy egyezséget kötni kizárólag a Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával
jogosult. A felek rögzítik, hogy a Lízingbevevő által a Lízingbeadó jogainak
érvényesítése érdekében a fentiek szerint indított peres és egyéb eljárásokba a
Lízingbeadó, mint biztosított/társbiztosított – megítélése szerint – bármikor, azok
bármely szakaszában minden külön felhatalmazás nélkül saját maga is felléphet.
Amennyiben a Lízingbeadó a peres eljárásban saját maga fel kíván lépni, a
Lízingbevevő köteles valamennyi perbeli cselekményét a Lízingbeadóval előzetesen
egyeztetni.
III/A.11. A vagyonvédelmi berendezéseknek meg kell felelniük a biztosító aktuális
vagyonvédelmi utasításainak. A Lízingbevevő köteles a biztosító szabályzatának
mindenben megfelelően eljárni a CASCO szerződés fennállása alatt, e
kötelezettség megszegéséből eredő károk viselésére, illetve megtérítésére a
Lízingbevevő köteles.
III/A.12. A gépjármű tulajdonjogának a Lízingbevevő általi megszerzésével
egyidejűleg a Lízingbeadó biztosítotti státusza a CASCO biztosítási szerződésből
törlésre kerül.
III/A.13. A Lízingbevevő feltétlen kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a
gépjármű átvételét követően annak bármely kulcsáról másolatot készít, vagy készíttet,
vagy azt elveszíti, úgy erről haladéktalanul tájékoztatja a biztosítót, az a Lízingbeadó
által kijelölt biztosítási alkusz igénybevétele esetén pedig a Lízingbeadó által kijelölt
biztosítási alkuszt is. A jelen pontban foglalt kötelezettség megszegése esetén a
Lízingbevevő az ebből eredő bármely kárát viselni köteles, köteles továbbá a
Lízingbeadó ebből eredő kárát megtéríteni.
III/A.14. A Felek megállapodnak arról, hogy a Lízingbeadó saját maga vagy az a
Lízingbeadó által kijelölt biztosítási alkusz közreműködésével jogosult a CASCO
és a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fennállását ellenőrizni. A Lízingbevevő
a jelen ÁSZF aláírásával felmenti a kötelező felelősségbiztosítási szolgáltatást és a
CASCO biztosítási szolgáltatást nyújtó biztosító társaságo(ka)t a biztosítási titok
megtartása alól a Lízingbeadóval és a Lízingbeadó által kijelölt biztosítási
alkusszal szemben, és felhatalmazza a biztosító társaságo(ka)t a teljeskörű
tájékoztatásadásra, így különösen biztosítási fedezetet igazoló dokumentum
kiállításának elmaradásáról és annak okáról, a biztosítások megszűnéséről és
annak okáról, a káresemény bekövetkezéséről, a kárrendezésről és az esetleges
kárkifizetésről való adat, és információ kiadására. A Lízingbevevő meghatalmazza
a Lízingbeadó által kijelölt biztosítási alkuszt, hogy a CASCO biztosítási szerződés
adatait megismerje, valamint ellenőrizze, hogy a lízingszerződés illetve a jelen
ÁSZF szerinti biztosítási szerződést a Lízingbevevő megkötötte, továbbá, hogy
ellenőrizze a biztosítási díjak fizetését, és a Lízingbevevő számára a
lízingszerződésben valamint a jelen ÁSZF-ben előírt egyéb kötelezettségek
megtartását. Lízingbevevő felhatalmazza a Lízingbeadó által kijelölt biztosítási
alkuszt, hogy a biztosítási szerződés adatait a Lízingbeadónak továbbítsa.
III/A.15. A Felek megállapodnak arról, hogy a CASCO biztosítási szerződés
kizárólag a Lízingbeadó írásbeli jóváhagyásával szüntethető meg vagy
módosítható, kivéve a biztosító általi biztosítási évfordulóra történő díjmódosítás
esetét.
16. Amennyiben a Lízingbevevő a lízingszerződés megkötésével egyidejűleg vagy
azt követően a Lízingbeadó által megkötött hitelfedezeti biztosításhoz csatlakozik,
vagy integrált casco megkötéséről rendelkezik, úgy ezen biztosításokra a
biztosítási szolgáltatásokat nyújtó biztosító társaságok által rendszeresített
szerződéses okiratok (pl.: csatlakozási nyilatkozat írásbeli csatlakozásához stb.),
valamint a vonatkozó biztosítások általános szerződési feltételei és biztosítási
szabályzatai az irányadók.
III/A.17. A Lízingbevevő a jelen ÁSZF aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a
Lízingbeadó a Lízingbevevő által meg nem fizetett CASCO díjakat a CASCO
biztosítási fedezet fenntartása érdekében a Lízingbevevő helyett a biztosítónak
megfizesse. Ebben az esetben a Lízingbevevő a Lízingbeadó által megfizetett
CASCO díjakat köteles haladéktalanul a Lízingbeadónak megtéríteni. A CASCO

III. A LÍZINGTÁRGY BIZTOSÍTÁSA
III/A. A GÉPJÁRMŰNEK MINŐSÜLŐ LÍZINGTÁRGY BIZTOSÍTÁSA
III/A.1. Kötelező felelősségbiztosítás
A Lízingbevevő köteles a lízing tárgyát képező gépjárműre a mindenkor hatályos
jogszabályi feltételeknek megfelelően, saját nevében kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási szerződést kötni, és azt a lízingszerződés hatályáig a saját
költségén fenntartani. A Lízingbevevő a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási
szerződés megkötésére jogosult a Lízingbeadó által kijelölt biztosítási alkusz
részére megbízást adni. A Lízingbevevő köteles mindazon károk megtérítésére,
melyek a jelen pontban meghatározott kötelezettségének megszegésével
összefüggésben akár a Lízingbeadót, akár harmadik személyeket érnek.
III/A.2. A lízingszerződés rendelkezései szerint megkötendő CASCO biztosítás
Amennyiben a lízingszerződésben a Felek másképp nem állapodnak meg, a
Lízingbevevő a lízingszerződés rendelkezése szerint a gépjárműre saját maga
vagy biztosítási alkusz bevonásával vagy integrált CASCO megkötésének
kezdeményezésével CASCO biztosítás megkötésére és fenntartására köteles. A
CASCO biztosítást az alábbi feltételek szerint kell megkötni:
III/A.3. Amennyiben a lízingszerződés másképp nem rendelkezik a Lízingbevevő
köteles a Gépjárműre teljes körű (lopáskockázatra is kiterjedő) határozatlan időre
szóló CASCO biztosítási szerződést kötni. Amennyiben a lízingszerződés így
rendelkezik, a Lízingbevevő a CASCO biztosítási szerződés megkötésére és
fenntartására megbízást ad a Lízingbeadó által kijelölt biztosítási alkusz részére.
Amennyiben a lízing tárgyát képező gépjármű motorkerékpár, abban az esetben a
Lízingbevevő jogosult a CASCO biztosítási szerződést csak a töréskárokra
kiterjedően megkötni. A Lízingbevevő saját maga vagy a Lízingbeadó által kijelölt
biztosítási alkusz megbízásával megkötött casco biztosítások díjait közvetlenül a
Biztosító részére köteles megfizetni. Amennyiben a Lízingbevevő a lízingszerződés
megkötésekor vagy azt követően integrált CASCO megkötésével kívánja CASCO
fenntartási kötelezettségét teljesíteni, úgy a biztosítási díjat a törlesztő részlettel együtt
köteles megfizetni.
III/A.4. A Lízingbevevő köteles legkésőbb a lízingszerződés hatálybalépéséig a
CASCO biztosítást teljes körűen (elemi-, lopás- és töréskár) megkötni, 10 vagy 20
%-os, de legfeljebb 200.000,- Ft-os önrész mellett. Amennyiben a lízingtárgy 3,5
tonnánál nagyobb saját tömegű tehergépjármű, úgy a Lízingbevevő a teljeskörű
CASCO biztosítást 10%, de maximum 300.000,- Ft, busz esetén maximum
500.000,- Ft önrésszel köteles megkötni. Az ennek elmulasztásából, vagy
késedelmes teljesítéséből eredő bármely kárt, amely akár a Lízingbeadó, akár
harmadik személyek oldalán jelentkezik, a Lízingbevevő köteles megtéríteni.
Amennyiben a Lízingbevevő a CASCO biztosítást nem a Lízingbeadó által kijelölt
biztosítási alkusz közreműködésével köti meg, és nem is integrált Casco
biztosítást köt, úgy köteles a biztosítási kötvény másolati példányát átadni a
Lízingbeadónak, köteles továbbá a Lízingbeadó kérésére a biztosítási díjak
befizetését igazoló bizonylatok másolati példányát bemutatni.
III/A.5. Amennyiben a Felek a lízingszerződésben a CASCO biztosítás megkötésére a
Lízingbeadó által kijelölt biztosítási alkusz
Lízingbevevő általi megbízásában
állapodtak meg, úgy lízingszerződésből eredő fizetési kötelezettségek hiánytalan
megfizetéséig a Lízingbeadó által kijelölt biztosítási alkusznak adott megbízás nem
szüntethető meg, illetve annak tartalma nem módosítható olyan módon, amely
ellentétes a lízingszerződéssel vagy a jelen ÁSZF-ben meghatározott biztosítási
feltételekkel, mert a Felek közös érdeke, hogy a lízingszerződés tartama alatt a
lízing tárgyát képező gépjármű folyamatosan, és a Lízingbeadó által közvetlenül
ellenőrizhető módon biztosítási fedezetben maradjon.
III/A.6. Amennyiben a Felek a lízingszerződés megkötésekor vagy azt követően
integrált CASCO biztosítás megkötéséről állapodtak meg, úgy a lízingszerződésből
eredő fizetési kötelezettségek hiánytalan megfizetéséig az integrált casco biztosítás
nem szüntethető meg, illetve annak tartalma nem módosítható olyan módon, amely
ellentétes a lízingszerződéssel vagy a jelen ÁSZF-ben meghatározott biztosítási
feltételekkel.
III/A.7. Tekintettel arra, hogy a gépjármű tulajdonosa a Lízingbeadó, ezért a
Lízingbevevő a CASCO biztosítási szerződés megkötéskor köteles a CASCO
biztosítási megkötésénél a Lízingbeadót biztosítottként megjelölni, mely
szerződési feltételt a biztosítási szerződésnek tartalmaznia kell. A
Lízingbevevő hozzájárul, hogy a Lízingbeadó által kijelölt biztosítási alkusz a
CASCO biztosítási szerződést a Lízingbeadó mint biztosított bejegyzésével
kösse meg. A Lízingbevevő meghatalmazza a Lízingbeadót és a Lízingbeadó
által kijelölt biztosítási alkuszt, hogy amennyiben a Lízingbevevő a jelen
pontban meghatározott biztosítottkénti bejegyzési kötelezettségének nem
tesz eleget, abban az esetben a Lízingbeadó vagy a Lízingbeadó által kijelölt
biztosítási alkusz az a Lízingbeadót biztosítottként a CASCO biztosítási
szerződésbe bejegyeztesse, a Lízingbeadó biztosítotti bejegyzéséhez a
Lízingbevevő a jelen ÁSZF aláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul
hozzájárul. A Lízingbeadó és a Lízingbeadó által kijelölt biztosítási alkusz
részére adott jelen meghatalmazás a Lízingbevevő szerződésszegéséért való
felelősségét nem zárja ki és nem korlátozza. A Lízingbevevő erre az esetre
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díjaknak a Lízingbevevő helyett történő megfizetése a Lízingbeadó egyoldalú
döntési jogosultsága, azzal kapcsolatban a Lízingbeadót semmiféle felelősség
nem terheli.
III/A.18. Az integrált casco biztosítás Lízingbevevő általi megszüntetésére a
lízingszerződés hatályának megszűnése előtt kizárólag a Lízingbeadó
hozzájárulásával és a vonatkozó szerződésmódosítás megkötésével, a biztosító
által rendszeresített Biztosítási Szabályzatban foglaltak szerint van mód.
III/A.19. Amennyiben a Lízingbevevő a lízingszerződésben azt vállalta, hogy
CASCO biztosítás kötési kötelezettségét nem az a Lízingbeadó által kijelölt
biztosítási alkusz közreműködésével, és nem integrált CASCO biztosítás
megkötésével teljesíti, úgy köteles legkésőbb a 3. törlesztő részlet
esedékességének időpontjáig a feltételeknek megfelelő CASCO biztosítás
megkötését a kötvény másolatának megküldésével a Lízingbeadónak
igazolni, köteles továbbá a Lízingbeadó kérésére a biztosítási díjak
befizetését igazoló bizonylatok másolati példányát átadni. Amennyiben a
Lízingbevevő a futamidő alatt másik CASCO biztosítást köt, úgy ezen új
biztosításának kötvénymásolatát a kötést követő 30 napon belül köteles
megküldeni a Lízingbeadónak.
III/A.20. Amennyiben a Lízingbevevő a fenti határidőig a biztosítási kötvény
másolatát nem küldi meg, vagy a jelen ÁSZF-ben, illetve a
lízingszerződésben rögzített CASCO fenntartási kötelezettségét megszegi,
vagy ha a megkötött CASCO biztosítás nem felel meg a jelen ÁSZF-ben vagy
a lízingszerződésben foglaltaknak, úgy a Lízingbevevő a X.8 pontban
meghatározott kötbér megfizetésére köteles.
III/A.21. A hitelfedezeti biztosítás megszüntetése a szerződés futamidejének
lejártát megelőzően
A hitelfedezeti biztosítás Lízingbevevő általi megszüntetésére a lízingszerződés
hatályának megszűnése előtt és attól függetlenül kizárólag a Lízingbevevő írásbeli
kérelmére, és a megszüntetésről szóló nyilatkozatnak a Lízingbeadó általi
kézhezvételét követő naptári hónap utolsó napjára van mód.
III/B. GÉPNEK VAGY BERENDEZÉSNEK MINŐSÜLŐ LÍZINGTÁRGY
VAGYONBIZTOSÍTÁSA
A III/A. cím alatt meghatározott szabályok érvényesek a gépek, berendezések
biztosítására vonatkozóan is azzal az eltéréssel, hogy nem gépjármű pénzügyi
lízingje esetén teljeskörű (all risks típusú) gépbiztosítási szerződést kell a
Lízingbevevőnek megkötnie, különös tekintettel a géptörés biztosításra is.
Egyebek tekintetében a CASCO biztosításra vonatkozó szabályok alkalmazandók.

V.3. A lízingszerződés lízingdíj törlesztő részletei a jelen ÁSZF és a
lízingszerződés rendelkezései szerint kerülnek megállapításra.
V.4. A finanszírozott összeg után a Lízingbeadó a lízingszerződés I.5.
pontjában meghatározott ügyleti kamatot számít fel, amelynek mértéke a
lízingszerződés futamideje alatt – a jelen pontban, valamint az V.11. pontban
meghatározott eset kivételével – változatlan, a kamat összege a jelen ÁSZF
és a lízingszerződés rendelkezései szerint kerül megállapításra. Amennyiben
a lízingszerződés futamidejével megegyező futamidőre, vagy amennyiben az
nem áll rendelkezésre, úgy a lízingszerződés futamidejéhez legközelebb eső,
azt meghaladó futamidőre jegyzett BIRS kamatfixing úgy változik, hogy
annak a vételár (finanszírozott összeg) Lízingbeadó általi folyósítása napján
érvényben lévő mértéke meghaladja a szerződéskötés napján érvényben
lévő mértékét, úgy a Lízingbeadó jogosult a nem fogyasztóval kötött
lízingszerződés I.5. pontjában meghatározott ügyleti kamatláb mértékét
illetve összegszerűen meghatározott ügyleti kamat esetén a fizetendő
kamatösszeget a BIRS kamatfixing növekedésével egyező mértékben
egyoldalúan megnövelni.
V.5. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a lízingdíj valamint a biztosítási
díj fizetési kötelezettségét nem érinti, ha a Lízingtárgyat bármilyen okból nem
használja
vagy
nem
használhatja,
kivéve,
ha
a
lízingtárgy
használhatóságának korlátozása a Lízingbeadónak felróható okból
következik be.
V.6. Késedelmes teljesítés esetén a Lízingbevevő a késedelembe esés
napjától kezdődően a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat nyolc
százalékponttal növelt értékével egyező mértékű késedelmi kamat fizetésére
köteles. Fogyasztónak nyújtott lízing esetén a késedelmi kamat mértéke nem
haladhatja meg a szerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének 3
százalékponttal növelt mértékét, vagy a naptári félévet megelőző hónap első
napján érvényes jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét.
Késedelmi kamat külön fizetési felszólítás hiányában is a fizetési határidő
napját követő naptári naptól kezdődően esedékes. Késedelem esetén a lejárt
kamat tőkésedik, ezen összegre is felszámítja a Lízingbeadó a késedelmi
kamatot. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy fizetési késedelem esetén a
Lízingbeadó a Lízingbevevőtől tudomására jutott mobiltelefonszámra
felszólító SMS üzenetet küldhet, telefonon, postai úton és e-mailben
megkeresheti, melynek költségeit a Lízingbevevő köteles megtéríteni. A
késedelem
miatti
felszólítás
költségeit
a
mindenkori
Általános
Üzletszabályzat vonatkozó hirdetménye tartalmazza.
V.7. Hacsak a Felek a lízingszerződésben eltérően nem állapodnak meg, úgy
a Lízingbevevő köteles a lízingszerződés keltétől a finanszírozott összeg
Lízingbeadó általi folyósításának napjáig rendelkezésre tartási díjat fizetni. A
rendelkezésre tartási díj mértéke nem fogyasztónak minősülő Lízingbevevő
esetén azonos a lízing ügyleti kamatlábbal, összegszerűen meghatározott
ügyleti kamat esetén annak összegével, míg fogyasztónak minősülő
Lízingbevevő esetén annak felével.
V.8. A Felek rögzítik, hogy amennyiben Lízingbevevő által fizetett összeg
nem elegendő a Lízingbeadó teljes esedékes követelésének megfizetésére,
úgy a megfizetett összegből elsődlegesen az integrált casco biztosítási díja,
majd a hitelfedezeti biztosítási díja, ezt követően a Lízingbeadó egyéb
költség- és díjkövetelései, a késedelmi kamat, az ügyleti kamat és legvégül a
tőketartozás kerül jóváírásra a fentiek szerinti sorrendben. A Lízingbevevő
ettől eltérően nem rendelkezhet.
V.9. A Felek a lízingszerződés megkötésekor ismert lízingdíj törlesztéseket a
lízingszerződésben határozzák meg.
V.10. A lízingdíj törlesztő részletek megfizetése
V.10.1. A Lízingbevevő a lízingszerződés alapján előírt fizetési kötelezettségeit
forintban köteles teljesíteni. A fentiektől eltérő pénznemben való fizetés esetén a
Lízingbeadó saját választása szerint jogosult a fizetés elfogadását megtagadni,
vagy az összeget saját bankjánál, a bank által alkalmazott árfolyamon átváltani, és
annak esetleges költségét a Lízingbevevőre hárítani. A Lízingbeadó minden
esedékességet megelőzően fizetési értesítőt küld a Lízingbevevő részére,
amelyben részletezi az adott esedékességkori követelést. A fizetési értesítőben
feltüntetésre kerülnek különösen az alábbi tételek, adatok:
az esedékes lízingdíj törlesztés tőkerésze; esedékes lízingdíj törlesztés kamat
része esedékes törlesztő részlet összesített összege.
V.10.2. A lízingszerződés folyamán – hacsak a Felek utóbb eltérő ütemezésben
nem állapodnak meg – a Lízingbevevő a jóváhagyási értesítőben meghatározott
esedékességi időpontokig köteles a törlesztő részleteteket megfizetni. A
jóváhagyási értesítő az esedékességek időpontja mellett az egyes törlesztő
részletek tőkerészét és kamat részét pontosan tartalmazza.
V.11. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadó az alábbiakban
meghatározott esetekben jogosult a lízing ügyleti kamatát, a felszámítható
díjakat és költségeket egyoldalúan megváltoztatni.
V.11.1. Fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződések esetén
V.11.1.1. A Lízingbeadó a harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben a
fogyasztóra
áthárítható,
tételesen
meghatározott
költségeket
annak
növekedésével arányosan jogosult egyoldalúan módosítani. A Lízingbeadó a
költséget annak felmerülésekor módosíthatja, melynek tényéről, az új költség
mértékéről, valamint az új törlesztőrészletek várható mértékéről a módosítást
legalább 30 nappal megelőzően a Lízingbevevőt tájékoztatni köteles.
V.11.1.2. A Lízingbeadó a kamaton felül tételesen meghatározott díjat legfeljebb a
Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex
mértékével jogosult egyoldalúan megemelni. A Lízingbeadó a díjat évente egy
alkalommal április 1. napjával módosíthatja, melynek tényéről, az új díj mértékéről,
valamint az új törlesztőrészletek várható mértékéről a módosítást legalább 30
nappal megelőzően a Lízingbevevőt tájékoztatni köteles.
V.11.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén
A Lízingbeadó kizárólag abban az esetben jogosult a kamatot, a díjat és
költséget valamint az egyéb szerződéses feltételt egyoldalúan a
Lízingbevevő számára kedvezőtlenül módosítani, ha a szerződés
megkötésének időpontját követően annak futamideje alatt az alábbi feltételek
illetve körülmények valamelyike következik be a Lízingbeadó számára
kedvezőtlen módon:

IV. A LÍZINGTÁRGY ÁTVÉTELE
IV.1. A Lízingbevevő a lízingtárgyat az Eladótól az alábbi feltételek együttes
teljesülése esetén jogosult átvenni:
a lízingdíj tőkerészének a finanszírozott összeget meghaladó része az Eladó
részére a Lízingbevevő által hiánytalanul megfizetésre került és az erről szóló
bizonylat a Lízingbeadó rendelkezésére áll, és a gépjárműnek minősülő lízingtárgy
érvényes és hatályos kötelező biztosítással és amennyiben a lízingszerződésben a
felek így állapodtak meg, úgy a jelen ÁSZF III. fejezetében meghatározott
feltételeknek megfelelő CASCO biztosítással, gép vagy berendezés esetén
vagyonbiztosítással rendelkezik, és a gépjármű Lízingbeadó nevére kiállított
törzskönyve a Lízingbeadó birtokában van vagy a törzskönyvnek a Lízingbeadó
részére történő kiadása iránti kérelemnek az illetékes okmányiroda által érkeztetett
eredeti példánya a Lízingbeadónak átadásra került, használt gépjármű esetén a
Lízingbeadó kézhez vette a gépjármű Lízingbeadó által elfogadható minősítésű
eredetiségvizsgálat eredményt rögzítő járműkísérőlap másolatát valamint
állapotfelmérő lapot, továbbá az átadás-átvételi jegyzőkönyv a Lízingbevevő és az
Eladó által is aláírásra került, valamint a gépjármű forgalmi engedélye, míg gép
vagy egyéb berendezésnek a Lízingbevevő mint üzemeltetőt rögzítő
nyilvántartását igazoló okirat a Lízingbevevő, mint üzembentartó/üzemeltető
nevére kiállításra került, és ennek másolata a Lízingbeadó rendelkezésére áll,
továbbá, ha a Lízingbevevő a lízingszerződésben meghatározott szerződéskötési
díjat a Lízingbeadónak megfizette.
IV.2. A lízingtárgyat az Eladótól a Lízingbevevő veszi át, melynek során köteles
ellenőrizni:
- a lízingtárgy rendeltetésszerű használatra alkalmas műszaki állapotát,
- a lízingtárgy okiratainak a hatályos jogszabályoknak és lízingszerződésnek
megfelelő teljes körű meglétét,
- tartozékok teljeskörűségét.
A lízingtárgy átvételéhez és üzemeltetéséhez szükséges valamennyi műszaki és
jogi feltételt a Lízingbevevő köteles saját költségére biztosítani.
IV.3. A kárveszély viselése a Lízingbevevőt a lízingtárgy birtokbavételétől
kezdve terheli. A birtokbavétel elmaradása – amennyiben az nem a
Lízingbeadónak felróható okból következett be - a Lízingbevevőt nem
mentesíti a lízingszerződésből fakadó kötelezettségei teljesítése alól.
Amennyiben a Lízingbevevő az Eladó által átvételre felajánlott lízingtárgyat
megalapozott indok nélkül a várható szállítási időpontot követő 15 napon
belül nem veszi át, a Lízingbeadó jogosult a lízingtárgyat az Eladótól
közvetlenül átvenni, és a VI. fejezet 4.3 pontja szerint eljárni. Fentieken túl
amennyiben a lízingtárgy átadás-átvételére a megrendelésben vagy
szállítási/adásvételi szerződésben meghatározott várható teljesítési határidőt
követő 15 napon belül nem kerül sor, úgy a Lízingbeadó elálló nyilatkozata
alapján a lízingszerződés hatálya megszűnik, és az Eladó valamint a
Lízingbevevő kötelesek egymással elszámolni. A Lízingbevevő az elállás
kapcsán a Lízingbeadóval szemben semmiféle igénnyel nem léphet fel,
kivéve, ha Lízingbevevő esetleges kárát a Lízingbeadó szándékos
magatartása okozta.
V. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
V.1. A gazdálkodó szervezetnek minősülő Lízingbevevő a Lízingbeadó által
kiállított számla alapján aktiválja a könyveiben a lízingtárgyat. A Lízingbevevő a
törlesztő részletekkel együtt köteles megfizetni a hitelfedezeti biztosítás és/vagy az
integrált casco biztosítás díjait, amennyiben ilyen szolgáltatást a
szerződéskötéskor vagy azt követően igénybe vett.
V.2. A Lízingbevevő a lízingdíjat az I.4.2. pont szerint megfizetendő kezdő
lízingdíjként valamint lízingdíj tőke- és kamattörlesztésként a Jóváhagyási
értesítőben meghatározott esedékesség szerint köteles megfizetni.
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- megváltozik az irányadó pénzpiaci kamatok szintje (a jegybanki alapkamat,
a BUBOR, a BIRS, a LIBOR, az EURIBOR az MNB repo és betéti kamatlábak,
a bankközi kamatok stb.) (a továbbiakban: referencia kamatok);
- megváltozik a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok átlagos
hozamszintje;
- megváltozik a Lízingbeadó refinanszírozási kamatköltsége (beleértve azt az
esetet is, ha a refinanszírozási kamatköltség változására a lejáró vagy idő
előtt visszafizetésre kerülő refinanszírozási hitel más feltételekkel való
meghosszabbítása vagy újrakötése miatt kerül sor);
- bármilyen jogszabály, felügyeleti, vagy jegybanki rendelkezés
megváltozása, bevezetése, ezek alkalmazásában bekövetkezett változás,
illetve más tőkemegfelelési, vagy tartalékolási előírásoknak való megfelelés,
amely miatt a Lízingbeadónál a szerződéskötéskori állapothoz képest
addicionális költségek merülnek fel a lízingszerződés megkötésével illetve a
lízingszerződésből eredő kötelezettségek vállalásával, fenntartásával vagy
teljesítésével összefüggésben;
- hatályba lépnek illetve módosulnak a Lízingbeadó működésével, vagy az
általa nyújtott szolgáltatások adózásával vagy más adójellegű járulékával (pl.
illeték) illetve jogszabály által előírt díjával kapcsolatos jogszabályi
rendelkezések;
- bevezetésre kerülnek vagy módosulnak jogszabály által meghatározott
díjak, költségek, amennyiben annak megtérítésére részben vagy egészben a
Lízingbevevő köteles, vagy a Lízingbeadó által felszámított díjtétel egyébként
azt magában foglalja;
- a Lízingbevevő kockázati megítélésének megváltozása:
a) a Lízingbevevő illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történő
átsorolása
a
Lízingbeadó
jogszabályi
előírásoknak
megfelelő
eszközminősítési szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata
alapján – különös tekintettel a Lízingbevevő pénzügyi helyzetében és
fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra -, ha azt az új
kockázati kategóriába történő átsorolás az értékvesztés, és ezáltal az
alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá;
b) a Lízingbeadó vonatkozó jogszabályoknak megfelelő eszközminősítési
szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata alapján azonos
kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve Lízingbevevők
kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati
kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár
mértékének változását teszi indokolttá;
c) a Lízingbeadó vállalja, hogy a kockázati megítélés megváltozása alapján
nem érvényesít kamatemelést azon Lízingbevevőnél, aki szerződési
kötelezettségeit folyamatosan teljesítette, a lízing futamideje alatt nem esett
fizetési késedelembe.
d) a nyújtott lízingszolgáltatás fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében
bekövetkezett legalább 10%-os változás.
- módosulnak a postai díjszabások.
A Lízingbevevő számára kedvezőtlen kamat-, díjmódosítást a módosítás
hatálybalépése előtt 15 nappal a Lízingbeadó hirdetményben közzéteszi.
V.11.3. Közös szabályok
Az egyoldalú kamat-, díj-, vagy költségmódosításról a postai értesítést a
Lízingbeadó nem köteles ajánlott vagy tértivevényes küldeményként feladni,
annak megtörténtét a Lízingbeadó postai nyilvántartása bizonyítja.
Amennyiben a Lízingbevevő megállapodik a Lízingbeadóval az értesítések
elektronikus formában való kézbesítéséről, úgy az értesítést a megállapodott
módon kell megtenni, ebben az esetben a postai értesítés nem kötelező.
V.12. A fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződésben az éves, százalékban
kifejezett teljes hiteldíjmutatót (THM) a lízingszerződés tartalmazza a
megkötésének időpontjára vonatkoztatva. A THM számítása során figyelembe
nem vett egyéb esetleges költségeket az ÁSZF I.5.,II.1., II.3., V.6., VI.4.2., VI.8.,
VIII.2., IX.2., X.6., X.7., és X.8. pontjai a lízingszerződés II.7. pontja, illetve a
Lízingbeadó Általános Üzletszabályzata tartalmazzák. A teljes hiteldíj mutató nem
tartalmazza a Lízingbevevő által esetlegesen igénybe vett hitelfedezeti biztosítás
díját illetve integrált CASCO biztosítás díját, tekintettel arra, hogy annak
igénybevételét a lízingszerződés megkötésének feltételéül a Lízingbeadó nem
szabja.

további feltétel nélkül csökkentheti a lízingszerződésből eredő követelését.
Amennyiben a kártérítés fedezi a Lízingbeadó teljes követelését, a
fennmaradó különbözet a Lízingbevevőt illeti. Amennyiben a kártérítés nem
fedezi a Lízingbeadó teljes követelését, az elszámolás kézhezvételétől
számított 30 naptári napon belül a Lízingbevevő a különbözetet köteles
megfizetni.
VI.3. A lízingszerződés megszűnik a természetes személy Lízingbevevő
halála valamint jogi személy Lízingbevevő jogutód nélküli megszűnése
esetén. A természetes személy Lízingbevevő halálával a Lízingbeadói
követelések egyösszegben esedékessé válnak. Ha az örökös(ök) a tartozást
esedékességkor nem fizeti(k) meg, köteles(ek) a lízingtárgyat a
Lízingbeadónak 24 órán belül birtokba adni. Ha az örökös(ök) a Lízingbeadó
lízingszerződés szerinti követeléseit a lízingtárgy visszaszolgáltatásával
egyidejűleg, vagy az ezt követő 15 napon belül maradéktalanul teljesíti(k), a
Lízingbeadó átadja részére/részükre a lízingtárgyat. Ellenkező esetben a
Lízingbeadó a VI.4.3. pont szerint értékesíti a lízingtárgyat, és a befolyt
vételár alapján számol el az örökössel/örökösökkel.
VI.4. Azonnali hatályú lízingbeadói felmondás
VI.4.1. A Lízingbeadó azonnali hatállyal felmondhatja a lízingszerződést, ha:
a) a Lízingbevevő karbantartási, javítási kötelezettségének megszegése
következményeként a lízingtárgy fedezeti értéke az aktuális hátralévő
tőketartozás alá csökken;
b) a Lízingbevevő a lízingtárgyat nem rendeltetésszerűen használja;
c) a Lízingbevevő a lízingtárgyat a Lízingbeadó előzetes írásbeli
hozzájárulása nélkül átalakítja;
d) a Lízingbevevő a lízingtárgyat a Lízingbeadó előzetes írásbeli engedélye
nélkül harmadik személy használatába adja;
e) a Lízingbevevő a lízingtárgyat a Lízingbeadó előzetes írásbeli engedélye
nélkül a II.7. pontban meghatározott földrajzi területről kiviszi;
f) a Lízingbevevő vagy a Lízingbevevő tartozásáért helytállásra köteles más
személy vagyoni helyzetének lényeges romlása (különösen, ha jogi személy
ellen végelszámolás, csődeljárás, felszámolási eljárás, végrehajtási eljárás
indul) vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása illetve a fedezet
állagromlása vagy megsemmisülése veszélyezteti a kötelezettségeinek
teljesítését;
g) a Lízingbevevő a lízingszerződés szerint általa fizetendő esedékes
törlesztő részlet összegét elérő fizetési kötelezettségét, a Lízingbeadó
legalább 15 napos póthatáridőt tartalmazó felszólításában megjelölt
póthatáridőre sem teljesíti, feltéve továbbá, hogy az eredeti fizetési
esedékességtől számított harminc naptári nap eredménytelenül eltelt;
h) a lízingtárgyat az illetékes hatóság a forgalomból kivonja, zár alá veszi;
i) a nem fogyasztónak minősülő Lízingbevevő hitelképtelenné válik, így
különösen bármely más, a Lízingbeadóval kötött kölcsön- vagy
lízingszerződéséből fakadó fizetési kötelezettségével a Lízingbeadó legalább
15 napos póthatáridőt tartalmazó felszólítása ellenére 30 naptári napot
meghaladó késedelembe esik;
j) a Lízingbevevő a lízingdíj összegének megállapításánál a Lízingbeadót
valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával vagy más módon
megtévesztette, amennyiben ez a finanszírozott összeg megállapítását
befolyásolta;
k) a Lízingbevevő vagy a Lízingbevevő tartozásáért helytállásra köteles más
személy a fizetőképességére vagy a lízingkövetelés fedezetével,
biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot figyelmeztetés ellenére - akadályozza, ideértve azt az esetet is, ha a
lízingszerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt adatszolgáltatási
kötelezettségét megszegi;
l) a Lízingbevevő az Eladó által átvételre felajánlott lízingtárgyat a várható
szállítási határidőtől számított 15 napon belül megalapozott indok nélkül nem
veszi át; vagy a Lízingtárgy átvételének meghiúsulására amiatt kerül sor,
mert a Lízingbevevő a jelen lízingszerződésestől való elállási szándékát erre
vonatkozó jogalap nélküli közli;
m) amennyiben a Lízingbevevő az adataiban beállott változásról öt
munkanapon belül a Lízingbeadót nem tájékoztatja;
n)
a
Lízingbevevő
akadályozza
a
lízingtárgy
üzemeltetésének,
állagmegóvásának a Lízingbeadó vagy megbízottja általi ellenőrzését;
o) a Lízingbevevő a lízingtárgyra vagyonbiztosítás kötési és fenntartási
kötelezettsége ellenére olyan felróható magatartást tanúsít, amely miatt a
biztosítási fedezet megszűnik illetve be sem áll, vagy a biztosítási fedezet
fennmaradását a Lízingbevevő felróható magatartása veszélyezteti, és ez
utóbbi esetben a Lízingbevevő a Lízingbeadó legalább 15 napos írásbeli
felszólítására sem szünteti meg a jogsértő állapotot;p) a Lízingbevevő
elmulasztja gyakorolni szavatossági, jótállási jog érvényesítését;
q) a Lízingbevevő a hitelbiztosítéki nyilvántartásba való regisztrációs
kötelezettségének a lízingszerződés hatálybalépését követő 15. napig sem
tesz eleget;
r) a Lízingbevevő más súlyos szerződésszegést követett el, és a
szerződésszegő állapotot a Lízingbeadó által írásban támasztott legalább 15
napos póthatáridőig sem szünteti meg vagy orvosolja.
VI.4.2. A lízingszerződés felmondása a Lízingbeadónak a Lízingbevevőhöz
intézett egyoldalú nyilatkozatával történik, és a közléssel szünteti meg a
lízingszerződést. A felmondással egyidejűleg megszűnik a Lízingbevevőnek
a lízingtárgyra vonatkozó birtoklási-, használati joga, továbbá terheli 24 órán
belül a lízingtárgynak mint a lízingdíj tartozás fedezetének a Lízingbeadó
részére történő átadási (birtokba adási) kötelezettsége, melynek
elmulasztásából, akadályoztatásából eredő minden felmerülő kárért,
költségért felel. A felmondással azonnal és egyösszegben esedékessé válik
a Lízingbevevő lízingszerződésből eredő összes fizetési kötelezettsége. A
lízingszerződés fentiek szerinti felmondása esetén a Lízingbeadó jogosult,
de nem köteles a lízingszerződéshez kapcsolódó hitelfedezeti biztosítás
valamint integrált casco biztosítás megszüntetéséről intézkedni.
Ha a Lízingbevevő a lízingtárgy visszaszolgáltatási kötelezettségét
határidőben nem teljesíti, a Lízingbeadó jogosult harmadik személyt
megbízni a lízingtárgy felkutatásával és visszaszármaztatásával. A megbízott
a felkutatott lízingtárgyat jogosult átvenni a Lízingbevevőtől a Lízingbeadó

VI. A LÍZINGSZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE
VI.1. A lízingszerződésből fakadó kötelezettségek szerződésszerű teljesítése
A lízingszerződés megszűnik amennyiben a Lízingbevevő a lízingszerződésből
fakadó valamennyi kötelezettségének eleget tett. Ebben az esetben a Lízingbeadó
5 munkanapon belül kiadja a Lízingbevevő tulajdonszerzéséhez szükséges
nyilatkozatot, és a lízingtárgy birtokbaadását a Felek megtörténtnek tekintik.
Lízingbeadó és Lízingbevevő a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást
a közlekedési igazgatási hatóságnál bejelenteni kötelesek. Felek kijelentik, hogy
ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat,
valamint a bejelentés elmaradásának, illetve késedelmes teljesítésének
jogkövetkezményeit (326/2011 (XII. 28.) Korm.rendelet 102. §).
VI.2. A lízingtárgya megsemmisülése
VI.2.1. A lízingtárgy megsemmisülése esetén (totálkár, lopáskár) a
lízingszerződés minden további feltétel nélkül megszűnik és egyösszegben
esedékessé és lejárttá válik a Lízingbevevő lízingszerződésből eredő teljes
tartozása. Hacsak a Felek írásban eltérően nem állapodnak meg, úgy a
Lízingbevevő a megsemmisülést követő 30 naptári napon belül köteles a
teljes tartozását maradéktalanul kiegyenlíteni. Amennyiben a Lízingbevevő a
lízingszerződés alapján fennálló teljes tartozását kiegyenlítette, a biztosítás
alapján folyósított kártérítési összeget a Lízingbeadó nyilatkozata alapján a
Lízingbevevő
felveheti.
Amennyiben
a
Lízingbevevő
a
fenti
kötelezettségének nem tesz eleget, miután a biztosító a kártérítési összeget a
Lízingbeadónak folyósította, a Lízingbeadó 15 napon belül írásbeli
elszámolását a Lízingbevevőnek megküldi.
VI.2.2. A lízingtárgy roncs esetleges értékesítéséből befolyó vételár nettó
összegével kerül csökkentésre a Lízingbevevő tartozása. A Lízingbeadó a
kártérítés átutalásáig illetve a roncs esetleges értékesítéséig – a VI.2.1.
pontban meghatározott határidőn túl - késedelmi kamatot számít fel. A
Lízingbeadó a részére ténylegesen befolyó kártérítési összeggel minden
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nevében. A megbízás költségeit a Lízingbevevő viseli. A megbízás költségeit
a Lízingbevevő abban az esetben is köteles megtéríteni, ha a felmondást
követően a megbízott az Lízingbevevőtől a lejárt követelés összegét veszi át,
és a Felek a lízingszerződést változatlan feltételekkel tovább folytatják,
továbbá az esetleges felmondást írásban hatályon kívül helyezik. A fenti
megbízással felmerülő becsült költségek az alábbiak:
a lejárt, de ki nem egyenlített törlesztő részlet és a Lízingbevevő helyett
megfizetett biztosítási díj és egyéb költség beszedése, vagy annak
megkísérlése esetén bruttó 50.000,-Ft;
a lízingtárgy visszaszármaztatása (a felkutatása, visszaszállítása) esetén a
becsült költség bruttó 40.000,-Ft.
A Lízingbeadó a ténylegesen felmerült megbízási díj költségét hárítja át a
Lízingbevevőre.
Nem fogyasztónak minősülő Lízingbevevő a fentiek szerinti megbízás
költségen felül köteles megfizetni a Lízingbeadónak az Általános
Üzletszabályzat vonatkozó hirdetményében meghatározott kötbér összegét
VI.4.3. Lízingbeadó felmondásával egyidejűleg a gazdálkodó szervezet Lízingbevevő
köteles a lízingtárgyat a könyveiből kivezetni. Az azonnali hatályú felmondás esetén
Feleket elszámolási kötelezettség terheli. A birtokába visszakerült lízingtárgyat a
Lízingbeadó szabadkézből, vagy kereskedelmi forgalomban értékesíti. A Lízingbeadó
jogosult a lízingtárgyat árverés illetve internetes árverés útján is értékesíteni.
Fogyasztónak minősülő Lízingbevevő esetén annak értékesítésére nyilvánosan
kerülhet sor, kivéve, ha a Felek a felmondást követően írásban eltérő értékesítési
módban állapodnak meg. Az elszámolásra a lízingtárgy értékesítése után kerül sor,
melyről az értékesítést követően a Lízingbeadó értesíti az Lízingbevevőt. A
Lízingbeadó az értékesítés során befolyt nettó vételár összegével csökkenti a
Lízingbevevő tartozását. Ha az újraértékesítésből a Lízingbeadóhoz befolyt nettó
összeg a lízingszerződésből eredő összes követelését meghaladja, úgy a Lízingbeadó
a különbözetet 8 napon belül a Lízingbevevőnek megfizeti. Ha az újraértékesítésből
befolyt nettó összeg nem fedezi a Lízingbeadó teljes követelését, úgy a Lízingbevevő a
különbözetet köteles a Lízingbeadó részére megfizetni.
VI.4.4. A Lízingbeadó tájékoztatja a Lízingbevevőt, hogy a Lízingbeadó
meghatalmazása alapján a fenti felmondási jog gyakorlására az MKB Bank Zrt. is
jogosult. Az MKB Bank Zrt. a felmondási jogot kizárólag a Lízingbeadó nevében, és a
lízingszerződésben meghatározott módon gyakorolhatja.
VI.5. Hitelfedezeti biztosítás esetén a Lízingbevevő teljes és végleges
munkaképesség csökkenése
A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Lízingbevevő teljes és végleges
munkaképesség csökkenést szenved, és a Lízingbevevő csatlakozása
alapján arra a biztosító hitelfedezeti biztosítási kockázatvállalása kiterjed,
úgy a káresemény bekövetkeztével a lízingszerződés megszűnik, és a
lízingtartozás egyösszegben esedékessé válik. Amennyiben a biztosító
bármilyen okból nem áll helyt, úgy a Lízingbevevő kérheti a lízingszerződés
hatályának fenntartását.
VI.6. A lízingszerződés idő előtti lezárása
VI.6.1. Az idő előtti lezárásra vonatkozó igényt a Lízingbevevő köteles a
Lízingbeadóval írásban vagy személyesen közölni. A személyesen történő idő
előtti lezárásra előre egyeztetett időpontban, a Lízingbeadó ügyfélszolgálati címén
kerülhet sor, előzetes egyeztetés hiányában a Lízingbeadó az Általános
Üzletszabályzat vonatkozó hirdetményében meghatározott ügyviteli díj
felszámítására jogosult.
VI.6.2. A Lízingbeadó lezárási igény esetén a Lízingbevevő már esedékes és az
idő előtti megszüntetésre tekintettel esedékessé váló tartozásairól lezárási
egyenleget készít, melynek fizetési határidejét az egyenleg tartalmazza.
VI.6.3. A lízingszerződés idő előtti lezárása esetén a lízingszerződés csak
abban az esetben szűnik meg, ha a Lízingbevevő a lezárási egyenlegben
meghatározott teljes tartozását megfizette a lezárási egyenlegben
meghatározott határidőig. Amennyiben a Lízingbevevő a lezárási
egyenlegben meghatározott tartozást az ott meghatározott határidőig nem
vagy nem teljesen fizeti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy a Lízingbevevő
mégsem kívánja lízingszerződését idő előtt lezárni. Ez utóbbi esetben az
esetleges túlfizetésre a VI.6.4. pont rendelkezései az irányadóak.
VI.6.4. Amennyiben a Lízingbevevő az idő előtti lezárási szándék
szerződésszerű közlése nélkül az esedékes tartozásait meghaladó összeget
teljesít a Lízingbeadónak, vagy a Lízingbevevő a szerződésszerűen közölt
idő előtti lezárási igénye ellenére, nem a teljes tartozásának kiegyenlítéséhez
szükséges összeget fizeti meg, vagy késedelmesen fizeti meg, úgy a
Lízingbeadó jogosult a lízingszerződést hatályában fenntartani, a befizetést
nem kamatozó számlán nyilvántartani, és az esedékes törlesztésekhez igénybe
venni.
VI.7. A Felek rögzítik, hogy a lízingszerződés megszűnésével az adott
lízingszerződéshez kapcsolódóan igénybevett hitelfedezeti biztosítási fedezet
megszűnik. A Lízingbevevő a jelen ÁSZF aláírásával vállalja, hogy a
lízingszerződés megszűnése esetén, és az ezt követő integrált casco biztosítási
díjakat közvetlenül a biztosítónak fizeti meg, kivéve, ha a Lízingbevevő az integrált
casco biztosítási szolgáltatást nyújtó biztosítóhoz intézett nyilatkozatával a
lízingszerződés megszűnésének időpontjára az egyedi biztosítási szerződést
felmondja.
VI.8. Amennyiben a lízingszerződés bármilyen okból az eredeti futamidő
lejártát megelőzően szűnik meg, úgy - hacsak jogszabály kógens (attól való
eltérést meg nem engedő) rendelkezése eltérően nem rendelkezik - a
Lízingbeadó jogosult a lízingszerződésben meghatározott lezárási díj
felszámítására.
VI.9. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a lízingszerződésnek az eredeti
lejárata előtt bármely okból történő megszűnése esetén a Lízingbeadó a
Lízingbevevő mindenkor fennálló tőketartozását és a lízingszerződés kamatozási
feltételeit figyelembe véve meghatározza a Lízingbevevőnek a lízingszerződés
megszűnéséig számított időarányosan fizetendő kamatterheit. Amennyiben az így
meghatározott kamat összeg a Lízingbevevő által ténylegesen megfizetett
kamatösszeget meghaladja, a Lízingbevevő köteles a különbözetet a Lízingbeadó
részére, az arra felszámított kamatokkal együtt a lízingszerződés megszűnésével
egyidejűleg megfizetni. Amennyiben az így meghatározott kamatösszeg a
Lízingbevevő által ténylegesen megfizetett kamatösszeget nem éri el, a

Lízingbeadó köteles a különbözetet az arra felszámított kamatokkal együtt a
Lízingbevevő felé a lezárási díjban, vagy kamatjóváírás formájában jóváírni.
VII. TÁJÉKOZTATÁS A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL
A Lízingbeadó a Központi Hitelinformációs Rendszerre vonatkozó tájékoztatási
kötelezettségének az Általános Üzletszabályzatban foglaltak szerint tesz eleget. A
Lízingbevevő a jelen ÁSZF aláírásával a tájékoztatás tudomásulvételét elismeri.
VIII. A LÍZINGSZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
VIII 1. A Lízingbeadó a lízingszerződést jogosult egyoldalúan módosítani a
lízingszerződésben és a jogszabályban meghatározott feltételek és
rendelkezések szerint.
VIII 2. A lízingszerződés ütemezésének módosítására (beleértve a részleges
előtörlesztést is) nem kerülhet sor. Fogyasztónak minősülő Lízingbevevő a
fentiektől eltérően jogosult a részleges előtörlesztésre. Amennyiben a
fogyasztónak minősülő Lízingbevevő a lízingdíj tartozását részlegesen
kívánja előtörleszteni, úgy ezzel kapcsolatosan felmerült közvetlen
költségtérítésként a refinanszírozó hitelintézet által a Lízingbeadó felé
felszámított előtörlesztési díj összegét is köteles megfizetni.
IX. A SZERZŐDÉSÁTRUHÁZÁS
IX.1. A Lízingbeadóval való megállapodás alapján a lízingszerződésből eredő
valamennyi lízingbevevői jog és kötelezettség harmadik személyre átruházható a
lízingszerződés átruházáskori pénzügyi állapotában a korábbi teljesítések
változatlanul hagyása mellett abban az esetben, ha az átruházás időpontjában a
Lízingbevevőnek hátralékos tartozása nem áll fenn a Lízingbeadóval szemben. A
Lízingbeadó a szerződésbe belépő ügyfelet, illetve az ügyletet az
szerződésátruházás időpontjában érvényes hatályos szabályzatai alapján minősíti.
A Lízingbeadó a szerződésátruházást indokolás nélkül megtagadhatja.
IX.2. A szerződésátruházáshoz az üzembentartó jognak a szerződésbe belépő
személy nevére történő átírása is szükséges. A szerződésátruházás
jogszabályban meghatározott esetleges költségeit (pl. üzembentartói jog
átírásának díja, illeték, stb.) a szerződésbe belépő fél köteles megfizetni.
Szerződésátruházás esetén a szerződésbe belépő fél átvállalási díj fizetésére
köteles. Átvállalási díj = az eredeti finanszírozási összeg 3 (három) százaléka.
X. VEGYES RENDELKEZÉSEK
X.1. Biztosítékok
X.1.1. Amennyiben a Lízingbeadó a lízingszerződéshez biztosíték(ok)
nyújtását írja elő, úgy a Lízingbevevő köteles az(oka)t a Lízingbeadó által
meghatározott határidőre, formában és tartalommal a Lízingbeadó
rendelkezésére bocsátani. Amennyiben a lízingszerződés megkötésekor
vagy azt követően a Lízingbeadó a lízingszerződés vagy valamely biztosítéki
szerződés közokiratba foglalását előírja, abban a Lízingbevevő köteles
együttműködni, a közokiratba foglalás költségeit a Lízingbevevő fizeti. A
fentiek elmulasztása esetén a Lízingbeadó jogosult azonnali hatállyal a
lízingszerződéstől elállni vagy azt felmondani, és a Lízingbevevőtől a
keletkezett károk megtérítését követelni. A lízingszerződésben megállapodott
szerződéskötési díj az elállás vagy felmondás esetén is megilleti a
Lízingbeadót.
X.1.2. . Amennyiben a Lízingbeadó a lízingszerződés biztosítékaként
készfizető kezes vagy garantőr állítását követeli meg, úgy annak szabályaira
a vonatkozó biztosítéki szerződés rendelkezései az irányadóak. Amennyiben
a Lízingebadó által elvárt kezes vagy garantőr bevonására a Lízingbeadó
által támasztott méltányos határidőn belül nem kerül sor, úgy a Lízingbeadó
jogosult a lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani.
X.1.3. A Felek megállapodnak, hogy a Lízingbevevő a lízingszerződés további
biztosítékaként az alábbi kötelezettségeket vállalja:
- amennyiben a Lízingbeadó azt biztosítékként előírja, bejelenti más banknál
illetve hitelintézetnél vezetett valamennyi bankszámláját és annak számát,
egyúttal köteles intézkedni valamennyi – beleértve a szerződéskötést
követően megnyitott – bankszámlája vonatkozásában a Lízingbeadó
felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízására vonatkozó jogának
bejelentéséről, melynek megtörténtét – a számlavezető hitelintézet által
visszaigazolt – a Lízingbeadó által elfogadott tartalmú felhatalmazó levél
eredeti példányának átadásával igazolja,
- a Lízingbeadó által finanszírozott ügyletre és a finanszírozott eszközre
semmiféle egyéb hitellehetőséget vagy finanszírozási szolgáltatást nem
használ és nem fog felhasználni, és kettős finanszírozásra nem fog sor
kerülni,
- haladéktalanul tájékoztatja a Lízingbeadót, ha a lízingszerződés hatálya
alatt csőd-, illetve felszámolási eljárás indítása várható,
- vagyona terhére történő személyes célú pénzfelvétel, illetve nyereség
felosztás csak olyan mértékben történhet, hogy az ne veszélyeztesse a
Lízingbevevő lízingszerződésből származó tőke és kamat fizetési
kötelezettségeinek teljesítését;
- amennyiben Lízingtárgy fedezeti értéke annak állagromlása, amortizációja
miatt a Lízingbeadó által megbízott szakértő szakvéleménye alapján a
Lízingbevevő tartozásaira nem nyújt fedezetet, úgy a Lízingbevevő köteles
további, a Lízingbeadó által előírt pótbiztosítékok nyújtására;
- ha valamely biztosítékul szolgáló jog gyakorlása, vagy követelés
érvényesítése a biztosíték lekötési időtartama alatt esedékessé válik, a
Lízingbeadó jogosult a jogot gyakorolni, illetve a követelését érvényesíteni.
Így a Lízingbeadó már a saját - az Lízingbevevővel szemben fennálló követelése esedékessé válása előtt jogosult a biztosítékul birtokában lévő
értékpapírokat, azok szelvényeit vagy zálogjegyeit beváltani, a javára szóló,
vagy biztosítékul ráruházott követeléseket érvényesíteni, és az ebből
származó bevételt - választása szerint - az Lízingbevevő tartozásának
csökkentésére fordítani, vagy óvadékként kezelni. Ilyen esetben a
Lízingbeadó jogosult megtenni mindazokat az intézkedéseket, amelyeket a
követelés érvényesítése érdekében szükségesnek tart, beszedésre és
végrehajtásra azonban nem köteles;
- amennyiben a lízingszerződés biztosítékaként bevont kezes vagy garantőr
bármilyen okból kiesne, vagy fizetőképessége a szerződéskötéskori
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állapothoz képest hátrányosan változna, vagy a kezes vagy garantőr a
fizetőképességének megállapításához a Lízingbeadó részére valótlan
adatokat közölnek, úgy a Lízingbevevő a Lízingbeadó által támasztott
méltányos határidőn belül köteles megfelelő fizetőképességgel rendelkező
kezest vagy garantőrt állítani.
- a Lízingbevevő köteles gondoskodni és helytállni azért, hogy a fenti
kötelezettségeket akkor is teljesítsék, ha nem maga a Lízingbevevő a
biztosítékul szolgáló eszköz vagy vagyontárgy tulajdonosa, illetve jogosultja.
X.2. A Lízingbeadó a Lízingbevevő részére szóló írásbeli értesítéseket a
lízingszerződésben rögzített levelezési címre küldi mindaddig, amíg a
Lízingbevevő a Lízingbeadót új címéről írásban (levél, fax) a képviseleti jog
igazolásával együtt nem értesíti. Felek megállapodnak abban, hogy a
lízingszerződés tartama alatt az igazolhatóan a Lízingbeadótól érkező gépi
úton előállított értesítéseket, nyilatkozatokat (pl: egyenlegközlők, értesítések,
felszólító levelek) a Lízingbeadó képviseletére jogosult személy aláírása
nélkül is érvényesnek tekintik. A Lízingbevevő a Lízingbeadó által erre
rendszeresített internetes felületen kezdeményezheti a fizetési értesítők
postai úton történő megküldése helyett azok elektronikus úton történő
rendelkezésre bocsátását. A fenti szolgáltatás igénybevételének részletes
szabályait a Lízingbeadó jogosult megállapítani, azt az elektronikus felületen
közzéteszi, és a Lízingbevevő a szolgáltatás megrendelésével fogadja el.
X.3. A Lízingbevevő a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 8. § (1) bekezdése alapján a
jelen ÁSZF aláírásával kijelenti, hogy a lízingszerződés megkötésekor saját
nevében jár el. A Lízingbevevő köteles az azonosítás során a Lízingbeadónak
megadott adataiban bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számított öt
munkanapon belül a Lízingbeadót értesíteni.
X.4. Lízingbevevő gépjárműnek minősülő lízingtárgy esetén a Lízingbeadó
egyidejű tájékoztatása mellett köteles a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló
1999. évi LXXXIV. törvény rendelkezései szerinti következő hatósági bejelentési
kötelezettségeknek határidőben eleget tenni: A) a járműokmány, a jármű hatósági
jelzésének (i) eltulajdonítására, (ii) megsemmisülésére, (iii) elvesztésére, (iv)
megtalálására, (v) megkerülésére vonatkozó adatok megadása, továbbá B) (vi) a
jogosult parkolási igazolványra való jogosultságának változása, (vii)
adatszolgáltatás a rendőrhatóság felhívására a szabályszegés elkövetésekor a
járművet vezető személyről.
X.5. A Lízingbeadó a lízingszerződésből eredő jogait és kötelezettségeit
harmadik személyre szabadon átruházhatja. A harmadik személy részére
való átruházásához a Lízingbevevő a lízingszerződés aláírásával hozzájárul.
A lízingszerződésből fakadó követelések az esedékességüktől számított 10
(tíz) év alatt évülnek el.
X.6. A Lízingbevevő a lízingszerződés hatálya alatt, az általa kezdeményezett
esetleges eljárások ügyviteli költségtérítéseként az Általános Üzletszabályzat
illetve annak részét képező Hirdetményben meghatározott díjak megfizetésére
köteles.
X.7. A Lízingbeadó a Lízingbevevő szerződésszegése miatt felmerülő intézkedése
esetén az Általános Üzletszabályzat vonatkozó hirdetményében meghatározott
díjra (mint kötbérre) jogosult, amelyek összege a lízingszerződés létrejöttének
időpontjában az alábbi:
- felszólító SMS megküldése 60,- Ft/SMS
- telefonos beszedési intézkedés 620, - Ft/alkalom
- felszólító levél megküldése 1.230,- Ft/alkalom;
- felmondó levél megküldése 6.150,- Ft/alkalom;
- felmondás hatálytalanítása (reaktiválás) 12.300, - Ft/alkalom
- eljárás a gépjármű forgalomból történő kivonatása iránt 12.300,Ft/alkalom.
pénztartozás beszedésének megbízott cég általi megkísérlése
esetén a megbízási díjon felül 12.300,- Ft/alkalom (fogyasztónak
minősülő Lízingbevevő esetén nem kerül felszámításra);
- a fedezetül szolgáló Lízingtárgy visszahozatalának megbízott cég
általi megkísérlése esetén a megbízási díjon felül 24.600,Ft/alkalom (fogyasztónak minősülő Lízingbevevő esetén nem kerül
felszámításra).
X.8.
Amennyiben
a
Lízingbevevő
az
általa
megkötni
vállalt
CASCO/vagyonbiztosítás megkötését igazoló biztosítási kötvény másolatát a
III.19. pontban meghatározott határidőig nem küldi meg a Lízingbeadónak,
vagy a CASCO/vagyonbiztosítás nem felel meg a jelen ÁSZF-ben vagy a
Lízingszerződésben foglaltaknak, vagy a Lízingbevevő a megkötött
biztosítást nem tartja fenn a lízingszerződésből fakadó fizetési
kötelezettségei teljes megfizetéséig, úgy a Lízingbeadó havonta 2.000,- Ft,
díjat (kötbért) jogosult felszámítani. A díj (kötbér) megfizetése nem mentesíti
a Lízingbevevőt a Lízingszerződésben vállalt CASCO/vagyonbiztosítás kötési
illetve fenntartási kötelezettsége alól, mindaddig, amíg a felek eltérően nem
állapodnak meg. Amennyiben a Lízingbevevő a hitelbiztosítéki nyilvántartási
rendszerbe való regisztrációs kötelezettségének vagy ennek megtörténtéről
szóló tájékoztatási kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget, úgy a
Lízingbeadó a második lízingdíj törlesztőrészlettel kezdődően havonta
5.000,- Ft díjat (kötbért) jogosult felszámítani mindaddig, amíg a
Lízingbevevő a kötelezettségét nem teljesíti.
X.9. A Lízingbeadó a díjak és költségek összegét egyoldalúan a vonatkozó
jogszabályi rendelkezések és a jelen ÁSZF V.11. pontja szerint jogosult
megváltoztatni.
X.10. A Felek rögzítik, hogy a fenti díjak nem a hozzájárulások, engedélyek
kiadásának ellenértékét, hanem az azokkal kapcsolatosan felmerült ügyviteli
ráfordítások ellentételezését képezik. Az engedélyek, hozzájárulások kiadására a
Lízingbeadó saját döntése alapján jogosult, azok kiadása nem illeti meg alanyi
jogon a Lízingbevevőt, még a díjak megfizetése esetén sem. A Lízingbeadó
kizárólag a hozzájárulás, engedély megadása esetén számítja fel a díjat.
X.11. Adatkezelési rendelkezések
X.11.1. Felek rögzítik, hogy a Lízingbeadó a természetes személynek minősülő
Lízingbevevő illetve Lízingbevevő természetes személy képviselőjének személyes
adatait részben törvény (A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. Pmt., illetve a
központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. tv. KHR tv.) előírásai

alapján, részben a szerződés teljesítéséhez szükséges jogalapon, részben pedig –
amennyiben a természetes személy Lízingbevevő külön önkéntes hozzájárulást
tesz – marketing célból kezeli.
Felek rögzítik továbbá, hogy a másik fél szerződéses kapcsolattartójának
azonosító és kapcsolattartási adatai (név, email cím, telefonszám) kezelése
tekintetében adatkezelőnek minősülnek, és ezen személyes adatok kezelésére a
Feleknek jogos érdeke áll fenn, amely során mindenkor az adatkezelésre
alkalmazandó jogszabályok előírásait betartva, tisztességes és átlátható módon
járnak el, valamint az adatkezelés során megfelelő technikai és szervezési
intézkedéseket alkalmaznak a személyes adatok védelmének biztosítása
érdekében.
X.11.2. Az adatkezelés a Lízingbeadó részéről a Lízingbevevővel szemben
fennálló jogok és kötelezettségek elévüléséig tart, kivéve, ha jogszabály ennél
hosszabb adatkezelési, adatmegőrzési időt ír elő.
X.11.3. Az adatkezelés céljai:
- pénzkölcsön nyújtására, pénzügyi lízingszerződés megkötésére irányuló
szerződéses jogviszony létrehozásának elbírálása;
- a Lízingbevevő és az ügylet folyamatos minősítése a Lízingbeadó vonatkozó
belső szabályzatai alapján;
- kölcsön- és pénzügyi lízingszerződésből fakadó jogok és kötelezettségek
érvényesítése;
- jogszabályon alapuló adatszolgáltatás (pl: KHR, MNB felé);
- marketing célú adatkezelés
- a szerződéses kapcsolattartók személyes adatai kezelése tekintetében a
szerződés teljesítése és a kapcsolódó kommunikáció érdekében.
X.11.4. Adattovábbítás:
Lízingbeadó a Lízingbevevővel kötött szerződése teljesítése során kezelt, a
banktitok körébe tartozó a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló
2013. évi CCXXXVII. törvény 2. számú melléklet 1. és 2. pontjában felsorolt
azonosító és lakcím, illetve egyéb a Lízingbevevő elérhetőségére vonatkozó,
valamint az adott szolgáltató teljesítéséhez szükséges szerződéses adatait
továbbítja az Integrált biztosítást szolgáltató biztosító társaságok, pénzügyi
szolgáltatást közvetítő, levélpostai küldemények előállítását végző, irattárolási
tevékenységet végző, Hpt. szerinti kiszervezett tevékenységet végző címzettek
részére.
Lízingbeadó a személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozót bíz meg.
Lízingbeadó a vele szerződéses jogviszonyban álló adatfeldolgozók személyére
vonatkozó aktuális információkat hirdetményi úton nyilvánosságra hozza.
Adattovábbítás történhet hatóságok részére is. Az adattovábbítás a GDPR,
valamint az Infotv. rendelkezéseinek, valamint az egyéb adatvédelmi jogszabályi
rendelkezésekkel összhangban történik.
X.11.5. A személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok alapján az
adatkezeléssel érintett személyeknek joga van:
a)
a személyes adataihoz hozzáférést kérni;
a)
a személyes adatai helyesbítését kérni;
b)
a személyes adatai törlését kérni;
c)
a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;
d)
adathordozhatóság biztosítását kérni;
e)
tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen.
A személyes adatok megfelelő védelme érdekében Lízingbeadó adatvédelmi
tisztviselőt nevezett ki. A fenti jogosultságok gyakorlása érdekében az érintett
jogosult Lízingbeadó ügyfélszolgálatához fordulni a következő elérhetőségeken:
Lízingbeadó üzlethelyiségében személyesen vagy meghatalmazott útján, vagy
levélben (1134 Budapest, Lőportár u. 24.) vagy elektronikusan az
info@euroleasing.hu email címen.
Az érintettek a személyes adataik kezelésével kapcsolatban panasszal
fordulhatnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH)
(cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36 1 391 1400; email: ugyfelszolgalat@naih.hu).
X.11.6. Lízingbevevő vállalja, hogy a kijelölt kapcsolattartók személyes adataiban
bekövetkező változást haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül
igazolható módon, írásban bejelenti Lízingbeadó részére a személyes adatok
naprakészen tartásának teljesítése érdekében. A kapcsolattartó személyes
adataiban bekövetkező ezen változás bejelentésének elmulasztásából fakadó
következményekért a Lízingbeadó kizárja a felelősségét, továbbá a Lízingbeadót
ért kárt Lízingbevevő maradéktalanul köteles megtéríteni Lízingbeadó felé.
Amennyiben a kapcsolattartóként megjelölt természetes személy a mindenkor
hatályos adatvédelmi szabályok szerint jogszerűen kéri adatai törlését, vagy más
módon jogszerűen tiltakozik azok kezelése ellen, Lízingbevevő haladéktalanul
gondoskodik új kapcsolattartó személy kijelöléséről és bejelentéséről.
X.11.7. Lízingbeadó részletes Adatkezelési tájékoztatója a www.euroleasing.hu
honlapon elérhető.
X.11.8. A Lízingbeadó és az MKB Bank Zrt. (cg: 01-10-040952) mint ellenőrző
befolyással bíró hitelintézet a Lízingbevevőről kezelt személyes adatokat,
banktitoknak minősülő adatokat, valamint az üzleti titoknak minősülő adatokat
tevékenységi köre ellátásával összefüggésben, a szolgáltatásai nyújtásához
szükséges mértékben a Hpt. 164/B. § felhatalmazása értelmében kölcsönösen
megismerhetik, az egyedi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása céljából
egymásnak továbbíthatják, az így átvett adatokat az ügyfélkapcsolat
létrehozásának és fennállásának időtartamában kezelhetik, és jogosultak ezen
adatok felhasználásával a Lízingbevevővel való kapcsolatfelvételre. Ezen
adattovábbítás lehetőségét Lízingbevevő kifejezett nyilatkozatával bármikor
korlátozhatja vagy megtilthatja (személyesen a finanszírozó ügyfélszolgálatán:
1134 Budapest, Lőportár u. 24., írásban - levelezési cím: 1134 Budapest, Lőportár
u. 24., telefonon: 06-1-345-2424 (call center), e-mailben: info@euroleasing.hu). Az
adatátadással érintett ügyféladatok köre: Személyazonosító adatok (név, születési
hely és idő, anyja neve, szerződés azonosító), Kapcsolattartási adatok (lakcím,
levelezési cím, e-mail, telefonszám), Kereskedelmi adatok (ügyfél által igénybe
vett termékek és szolgáltatások jellege és elnevezése, igénybevétel időpontja,
finanszírozás összege, futamidő, törlesztőrészletek, fizetendő díjak és költségek,
ügyfél lehetséges szolgáltatáscsoportokra vonatkozó besorolása), Kockázati
adatok (ügyfél rating, fizetési magatartás, default események).
X.12. A Felek a lízingszerződésből fakadó jogvitákra az általános illetőségű
bíróságok mellett vagylagosan kikötik a pertárgy értékétől függően a
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Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság vagy a Tatabányai Törvényszék
alávetésen alapuló illetékességét.
X.13. Felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF módosítása – a közös megegyezés
útján történő módosítás esetét is ideértve - csak az MKB Bank Zrt. írásbeli
hozzájárulásával érvényes.
X.14. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Lízingbeadó és az
Lízingbevevő között létrejött egyedi lízingszerződés, a jóváhagyási értesítő, a
Lízingbeadó mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzata, a Polgári
Törvénykönyv, és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

X.15. Alulírott Lízingbevevő a jelen ÁSZF aláírásával tudomásul veszem és
elfogadom, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltak valamint a Lízingbeadó mindenkor
hatályos Általános Üzletszabályzata a Lízingbeadóval történt lízingszerződés
hatálybalépésével egyidejűleg a lízingszerződés részévé válnak. Elismerem
továbbá, hogy a jelen ÁSZF-et valamint a Lízingbeadó jelenleg hatályos Általános
Üzletszabályzatát a szerződés megkötése előtt részletesen áttanulmányoztam,
megértettem, és egy példányát a Lízingbeadó képviselőjétől átvettem.

2018.09.12

…………………………………..
MKB-Euroleasing Autólízing Zrt.

………………………………
Dr. Minta Béla

Előttünk mint tanúk előtt (természetes személy ügyfél esetén):

1. Aláírás: ……………………………………..

2. Aláírás: …………………………………..

Olvasható név:

Olvasható név:

Lakcím:

Lakcím:

A Lízingtárgy eladója a jelen záradék aláírásával elismeri, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat tudomásul veszi. (Visszlízing esetén nem szükséges aláírni)
2018.09.12
……………………………
Eladó
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