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AZ MKB-EUROLEASING CÉGCSOPORT SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEI  
3,5 TONNÁNÁL NAGYOBB SAJÁT TÖMEGŰ NAGYHASZONGÉPJÁRMŰVEK ÉS AUTÓBUSZOK FINANSZÍROZÁSÁRA 

Érvényes: 2017.10.25-től visszavonásig 

 
Ügyfeleink lehetnek 
• Magyarországon bejegyzett, magyarországi székhellyel rendelkező egyéni és 

társas vállalkozások. 
 
A választható konstrukciók 
• zárt végű pénzügyi lízing 

A nettó vételárat terhelő teljes Áfa összege, az önerő megfizetésével egy idő-
ben a lízingtárgy átvételekor esedékes. 

A lízingdíjak után nem merül fel Áfa fizetési kötelezettség. 
A lízingszerződés alapján esedékes utolsó lízingdíj, valamint az esetleges egyéb 
kötelezettségek maradéktalan teljesítésével, az Ügyfél a finanszírozott eszköz 

feletti tulajdonjogot megszerzi. 
 
• nyílt végű pénzügyi lízing 

A nettó vételárat terhelő teljes Áfa összege, nem az eszköz átvételekor esedé-
kes, hanem részletekben, az önerőt, valamint a lízingdíjak tőketörlesztő részét 
terheli az Áfa fizetési kötelezettség. 

A lízingszerződés alapján esedékes utolsó lízingdíj, valamint az esetleges egyéb 
kötelezettségek maradéktalan teljesítését követően, a lízingszerződésben rög-
zített opciós vételár (maradványérték) megfizetésével az Ügyfél megszerezhe-

ti a finanszírozott eszköz feletti tulajdonjogot. 
 
A lízingszerződés tárgyát képező, finanszírozható eszközök lehetnek 

Nagyhaszongépjármű kategóriában: 
• Tehergépjármű alváz 
• Tehergépjármű standard felépítménnyel (plató, plató-ponyva, doboz, hűtő)  

• Tehergépjármű speciális felépítménnyel (betonmixer, daru) 
• Nyergesvontató 
• Pótkocsi 

• Félpótkocsi 
Autóbusz kategóriában: 
• Személyszállításra alkalmas autóbusz 

 
Minden olyan új eszköz, mely:  
• a fent részletezett kategóriákba sorolható; 

• teljes körű casco biztosításba vonható; 
 
Minden olyan használt eszköz, mely:  

• a fent részletezett kategóriákba sorolható; 
• teljes körű casco biztosításba vonható; 
• érvényes, terheletlen forgalmi engedéllyel, ill. törzskönyvvel rendelkezik; 

• az eszköz gyártási éve, valamint a lízingszerződés megkötése között nem telt 
el több, mint 5 év; 

• a futamidő végén az eszköz életkora nem haladja meg: 

o Tehergépjármű és nyergesvontató esetén a 10 évet; 
o Pótkocsi és félpótkocsi esetén a 12 évet; 
o Autóbusz esetén a 12 évet; 

• az eszköz Magyarország területén értékelhető, az alábbi módok egyikén: 
o független szakértő (értékbecslő) által; 
o kereskedő (kiemelt partner) által; 

Használt tehergépjárművek esetében sérült gépjárművek nem finanszírozhatók. 
 
A lízingszerződés választható futamideje 
• Nagyhaszongépjármű kategóriába tartozó eszközök esetén: 24 - 84 hónap; 
• Autóbusz kategóriába tartozó eszközök esetén: 24 – akár 120 hónap (amen--

nyiben az Ügyfél rendelkezik megbízási szerződéssel a lízingszerződés teljes 

futamidejét lefedő időszakra); 
 
A lízingszerződés finanszírozott összege 
• minimum: 3 000 000 Ft 
 
A lízingszerződésben általánosan elvárt minimum önerő: 
• a nettó gépértékre vetített 10% 
 

A hitelképességi vizsgálat 
A jelen dokumentumban feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, minden 

esetben egyedi kockázati elemzés mellett történik a hitelképesség megálla-
pítása. 
A lízingfinanszírozás megvalósulásának feltétele a pozitív megítélés. 

 
A hitelképességi vizsgálat alapdokumentumai 

Minden vállalkozás (Társaság, egyéni vállalkozás) esetében 

• kitöltött és cégszerűen aláírt Általános adatlap  

• devizabázison történő finanszírozás esetén természetes deviza bevétel-
re vonatkozó tervezet 

• kitöltött és cégszerűen aláírt Nyilatkozat nagykockázat, illetve ügyfél-
csoport megállapításához 

• szállítói árajánlat (részletes) / szállítási szerződés / készre jelentés / 
adás-vételi szerződés másolata 

• 30 napnál nem régebbi NAV tartozásmentes igazolás vagy NAV folyó-
számla kivonat másolata (amennyiben Lízingbevevő nem szerepel a 
NAV által közzétett, hivatalos köztartozásmentes adózói nyilvántartás-
ban) 

Társaságok esetében 

• kitöltött és cégszerűen aláírt Tényleges tulajdonosi Nyilatkozat 

• hatályos társasági szerződés / alapító okirat / alapszabály 

• a Társaságot képviselő természetes személy(ek) aláírási címpéldánya 

• a Társaságot képviselő természetes személy(ek) személyazonosság 
igazolására alkalmas fényképes, hatósági igazolvány (személyazonosító 
igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély) másolata, va-
lamint a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata 

• tárgyévi utolsó lezárt negyedév főkönyvi kivonata, korosított vevő-
szállító analitika 

• utolsó lezárt pénzügyi év főkönyvi kivonata 

• utolsó lezárt pénzügyi év beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, 
kiegészítő melléklet, könyvvizsgálói jelentés) 

 
Egyéni vállalkozók esetében 

• egyéni vállalkozói igazolvány másolata 

• személyazonosság igazolására alkalmas fényképes, hatósági igazolvány 
(személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői enge-
dély) másolata, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másola-
ta 

• Tárgyév pénztárkönyve / naplófőkönyv 

• utolsó 2 lezárt év adóbevallása 

Kötelező feltételek: 
Alapvető feltételek közé soroljuk az alábbiakat, társas és egyéni vállal-

kozások esetén egyaránt: 
1) minimum két teljes, lezárt pénzügyi év megléte; 
2) a vállalkozás nem áll jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámo-

lási vagy végelszámolási eljárás alatt; 
3) tárgyévi, valamint az azt megelőző év üzemi eredményét tekint-
ve nyereséges működés; 

4) az esedékes beruházás mértékét meghaladja az utolsó lezárt 
pénzügyi évben realizált árbevétel; 
5) nincs élő, 30 napot meghaladó késedelemmel nyilvántartott, 

fennálló kötelezettség a Központi Hitelinformációs Rendszerben; 
Társas vállalkozások esetén az alábbi feltételek is érvényesek: 
6) tárgyévi, valamint az azt megelőző évben nem rendelkezhet ne-

gatív saját tőkével; 
7) a tulajdonosi struktúrában nem történt változás az elmúlt mini-
mum egy évben; 

8) hatályos cégkivonat nem tartalmaz – Nemzeti Adó és Vámhivatal, 
Közjegyző vagy Bíróság által indított - élő végrehajtásra vonatkozó be-
kezdést. 

 
Amennyiben az egyedi, hitelképességi vizsgálathoz kötelezően benyújtott 
dokumentumok alapján a hitelképesség nem értékelhető vagy nem pozitív 

megítélésű, további információ bekérése, az önerő emelése vagy egyéb, 
fedezeti biztosíték bevonása válhat szükségessé  


