
Tájékoztatás fogyasztói kölcsönszerződés általános szerződési feltételeinek 
ügyfél számára kedvező módosításáról 

 
Társaságunk  ̶  mint hitelező -  az alábbiakról tájékoztatja azon fogyasztónak minősülő ügyfeleit, akik 
fogyasztási kölcsönszerződést (beleértve a pénzügyi lízingszerződést is) kötöttek társaságunkkal, és 
fogyasztási kölcsönszerződésük 2015. október 14. napján még hatályos. 
 
Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank felhívására a Kúriának a Lombard Lízing Zrt-vel mint alperessel 
szemben hozott  Gfv.VII.30.112/2015/5. számú ítélete kapcsán felülvizsgálta a hatályos fogyasztási 
kölcsönszerződések Általános Szerződési Feltételeit (a továbbiakban: ÁSZF). 
 
Tekintettel arra, hogy a hitelintézetekről szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 279.§ (16) bekezdése 
alapján a pénzügyi intézmény az ügyfél számára nem kedvezőtlenül egyoldalúan módosíthatja az 
ügyféllel kötött szerződés feltételeit, tájékoztatjuk, hogy társaságunk a fogyasztókkal szemben 
hatályos fogyasztási kölcsönszerződések ÁSZF-eit az érintett ügyfelekre kedvezően az alábbiak szerint 
módosítja 2015. október 14. napi hatállyal. 

 
 

Fogyasztási kölcsönszerz ődés ÁSZF módosítása 
 
I.10.2. A kölcsönszerz ődés biztosítékául szolgáló gépjárm ű megsemmisülése 
A gépjárm ű megsemmisülése esetén (tényleges és gazdasági totá lkár valamint lopáskár) a 
kölcsönszerz ődés minden további feltétel nélkül megsz űnik és egyösszegben esedékessé és 
lejárttá válik az Adós kölcsönszerz ődésből eredő teljes tartozása. Hacsak a Felek írásban 
eltérően nem állapodnak meg, úgy az Adós a megsemmisülést  követ ő 30 naptári napon belül 
köteles a teljes tartozását maradéktalanul kiegyenl íteni. Amennyiben az Adós a 
kölcsönszerz ődés alapján fennálló teljes tartozását kiegyenlítet te, a CASCO alapján folyósított 
kártérítési összeget a Hitelez ő nyilatkozata alapján az Adós felveheti. Amennyiben  Adós a fenti 
kötelezettségének nem tesz eleget, miután a biztosí tó a kártérítési összeget a Hitelez őnek 
folyósította, a Hitelez ő 15 napon belül írásbeli elszámolását az Adósnak me gküldi. A Hitelez ő a 
kártérítés átutalásáig késedelmi kamatot számít fel . A Hitelez ő a kártérítési összeggel minden 
további feltétel nélkül csökkentheti a kölcsönszerz ődésből eredő követelését. Amennyiben a 
kártérítés fedezi a Hitelez ő teljes követelését, a fennmaradó különbözet az Adó st illeti. 
Amennyiben a kártérítés nem fedezi a Hitelez ő teljes követelését, az elszámolás 
kézhezvételét ől számított 30 naptári napon belül az Adós a különb özetet köteles megfizetni. 
 
Tájékoztatjuk, hogy az eredeti ÁSZF 8 napos fizetési határidőt szabott a gépjármű megsemmisülése 
esetén történő fizetés teljesítésére.  
 
I.10.1. A Hitelez ő azonnali hatályú felmondása 
A Hitelez ő azonnali hatállyal felmondhatja a kölcsönszerz ődést a Ptk 525.§-a alapján továbbá, 
ha az Adós a kölcsönszerz ődés szerint esedékes törleszt ő részletet – beleértve az annak részét 
képező esetleges biztosítási díjakat -, valamint egyéb fi zetési kötelezettségét legalább 15 napos 
póthatárid őt tartalmazó felszólítása ellenére, az esedékességt ől számított 30 naptári napon 
belül nem teljesíti. A Hitelez ő jogosult továbbá a kölcsönszerz ődést felmondani amennyiben: 
(…) 
- az Adós hitelképtelennek bizonyul, így különösen bármely más, a Hitelez ővel vagy a Hitelez ő 
cégcsoportjába tartozó pénzügyi vállalkozással (MKB -Euroleasing Autólízing Zrt., MKB-
Euroleasing Zrt.) kötött kölcsön- vagy lízingszerz ődéséből fakadó fizetési kötelezettségével 
legalább 15 napos póthatárid őt tartalmazó felszólítása ellenére 30 naptári napot  meghaladó 
késedelembe esik, vagy azt szerz ődésszegés miatt felmondják; 
(…) 
 
Tájékoztatjuk, hogy az eredeti ÁSZF már 15 napos fizetési késedelem esetére, és felszólítási 
kötelezettség hiányában is feljogosította társaságunkat azonnali hatályú felmondásra. 
 



A jelen egyoldalú szerz ődésmódosítással nem érintett kérdésekben az ÁSZF-ek  2015. október 
14. napját megel őzően hatályos rendelkezései változatlanul hatályban m aradnak. 
 
 
 
                  MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. 
 
 
 
Kelt, 2015. október 14. 


