
Tájékoztatás fogyasztói lízingszerződés általános szerződési feltételeinek 
ügyfél számára kedvező módosításáról 

 
Társaságunk  ̶  mint lízingbeadó  ̶  az alábbiakról tájékoztatja azon fogyasztónak minősülő ügyfeleit, 
akik fogyasztási lízingszerződést kötöttek társaságunkkal, és fogyasztási lízingszerződés 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 
pénzügyi lízingszerződések 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 lízingszerződések ÁSZF-eit az érintett ügyfelekre kedvezően az alábbiak szerint 
módosítja 2015. október 14. napi hatállyal. 

 

Pénzügyi lízingszerződés ÁSZF módosítása 
 

A gépjárm ű megsemmisülése  
 
1. A gépjárm ű megsemmisülése esetén (totálkár, lopáskár) a lízin gszerződés minden további 
feltétel nélkül megsz űnik és egyösszegben esedékessé és lejárttá válik a Lízingbevev ő 
lízingszerz ődésből eredő teljes tartozása. Hacsak a Felek írásban eltér ően nem állapodnak 
meg, úgy a Lízingbevev ő a megsemmisülést követ ő 30 naptári napon belül köteles a teljes 
tartozását maradéktalanul kiegyenlíteni. Amennyiben  a Lízingbevev ő a lízingszerz ődés alapján 
fennálló teljes tartozását kiegyenlítette, a CASCO biztosítás alapján folyósított kártérítési 
összeget a Lízingbeadó nyilatkozata alapján a Lízin gbevev ő felveheti. Amennyiben a 
Lízingbevev ő a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, miután a biztosító a kártérítési 
összeget a Lízingbeadónak folyósította, a Lízingbea dó 15 napon belül írásbeli elszámolását a 
Lízingbevev őnek megküldi.  
2. A gépjárm ű roncs esetleges értékesítéséb ől befolyó vételár nettó összegével kerül 
csökkentésre a Lízingbevev ő tartozása. A Lízingbeadó a kártérítés átutalásáig illetve a roncs 
esetleges értékesítéséig – a fenti bekezdésben megh atározott határid őn túl - késedelmi 
kamatot számít fel. A Lízingbeadó a részére tényleg esen befolyó kártérítési összeggel minden 
további feltétel nélkül csökkentheti a lízingszerz ődésből eredő követelését. Amennyiben a 
kártérítés fedezi a Lízingbeadó teljes követelését,  a fennmaradó különbözet a Lízingbevev őt 
illeti. Amennyiben a kártérítés nem fedezi a Lízing beadó teljes követelését, az elszámolás 
kézhezvételét ől számított 30 naptári napon belül a Lízingbevev ő a különbözetet köteles 
megfizetni.  

 

Tájékoztatjuk, hogy az eredeti ÁSZF 8 napos fizetési határidőt szabott a gépjármű megsemmisülése 
esetén történő fizetés teljesítésére.  

 
Azonnali hatályú lízingbeadói felmondás 
A Lízingbeadó azonnali hatállyal felmondhatja a líz ingszerz ődést, ha: 
(…) 

- a Lízingbevev ő a lízingszerz ődés szerint esedékes törleszt ő részletet – beleértve az 
azzal együtt fizetend ő esetleges biztosítási díjakat –, vagy egyéb fizeté si 
kötelezettségét, a Lízingbeadó legalább 15 napos pó thatárid őt tartalmazó felszólítása 
ellenére, az esedékességt ől számított 30 naptári napon belül nem teljesíti; 

(…) 
- a Lízingbevev ő hitelképtelenné válik, így különösen bármely más, a Lízingbeadóval 

kötött kölcsön- vagy lízingszerz ődéséből fakadó fizetési kötelezettségével a 
Lízingbeadó legalább 15 napos póthatárid őt tartalmazó felszólítása ellenére 30 naptári 
napot meghaladó késedelembe esik; 



 
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 Autólízing Zrt. 
 
Kelt, 2015. október 14. 


