
 

Tájékoztató 
örökösök részére 

 
 
Jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon a Társaságunkkal szerződéses 
jogviszonyban állt, időközben elhalálozott ügyfél örökösei részére. 
 
A lízingszerződésből eredő jogok és kötelezettségek az elhunyt ügyfél hagyatékának 
részét képezik így, a megállapított örökösök az elhunyt ügyfél, mint örökhagyó 
tartozásaiért helytállni kötelesek. 
 
1. Várható örökös teendői a hagyatéki eljárás jogerős lezárásól szóló határozat 

megküldéséig 
 
Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései szerint, a 
természetes személy ügyfél (lízingbevevő) halálával a lízingszerződés megszűnik. A 
megszűnéssel egyösszegben esedékessé válik teljes lízingtőke-tartozás, beleértve a 
maradványérték fizetési kötelezettséget is. A lízingtárgyat (gépjárművet) 24 órán belül a 
lízingbeadó birtokába kell adni. 
 
Amennyiben a visszaszolgáltatási kötelezettségét határidőben nem teljesítik, a 
lízingbeadó jogosult – a költségek áthárítása mellett - harmadik személyt megbízni a 
lízingtárgy felkutatásával és visszaszármaztatásával.  
Abban az esetben, ha a várható örökös hatályában fenn kívánja tartani a lízingszerződést, 
akkor kérjük, hogy a hagyatéki eljárás jogerős lezárásól szóló határozat megküldéséig 
szíveskedjen a lízingszerződésben foglalt havi törlesztőrészleteket határidőben 
megfizetni. 
 
Társaságunk maradéktalanul figyelembe veszi az uniós, illetve hazai adatvédelmi 
jogszabályokat, valamint kiemelt figyelmet fordít az ügyfelei bank titoknak minősülő adatai 
védelmére. Mindezek alapján, az elhunyt ügyfél közeli hozzátartozójának írásbeli 
kérelmére, őt a Társaság a hagyatéki eljárás jogerős lezárásáról történő tudomásszerzése 
napjáig kizárólag a fennálló, illetve lejárt tartozás összegéről, az esedékes havi 
törlesztőrészletről, azon számlaszámról, amelyre a törlesztőrészletet fizetni kell, valamint 
a hátralévő futamidőről tájékoztatja. 
 
2. Örökös teendői a hagyatéki eljárás jogerős lezárásól szóló határozat megküldése 

után 
 
A hagyatéki eljárás jogerős lezárásáról szóló határozat Társaságunk részére való 
megküldését követően, amennyiben a megállapított örökös fenn kívánja tartani 
hatályában a lízingszerződést, Társaságunk elvégzi a megállapított örökös hitelbírálatát. 
 
A hatályában fenntartásra kerülő szerződésbe való belépés során Társaságunk díjat, 
költséget nem számít fel, azonban jogszabályban meghatározott esetleges költségeket 



 

(pl. üzembentartói jog átírásának díja, illeték, stb.) a szerződésbe belépő örökös köteles 
megfizetni. 
 
Abban az esetben, ha a szerződésbe belépő örökös kiskorú, a szerződésbe való belépés 
további feltétele a törvényes képviselő vagy gyám hozzájárulása. 
 
Amennyiben a hagyatéki eljárás jogerős lezárásáról szóló határozat több örököst állapított 
meg, az örökösök maguk közül kijelölik azt a személyt, aki a lízingtárgy forgalmi 
engedélyébe, illetve a lízingtárgy üzemeltetőjét rögzítő egyéb nyilvántartásokba a 
lízingbevevő üzembentartóként/üzemeltetőként, továbbá a Központi Hitelinformációs 
Rendszerben feltüntetésre kerüljön. 
 
Amennyiben az elhunyt ügyfél rendelkezett csoportos hitelfedezeti vagy GAP 
biztosítással, a biztosítási esemény elbírálására és a biztosítási összegre a biztosítóval 
kötött csoportos biztosítási szerződés feltételei irányadóak. 
 


