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HIRDETMÉNY 

Az UniCredit Leasing Hungary Zrt. 

Felhívja a Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Általános Szerződési Feltételek az alábbiak szerint 

módosulnak 

**** 

I. Általános Szerződési Feltételek Kölcsönszerződéshez 
II. Általános Szerződési Feltételek Kölcsönszerződéshez (2009. április 6. napját 

megelőzően kötött szerződésekre) 
III. Általános Szerződési Feltételek Kölcsönszerződéshez (2009. április 6. napját 

követően kötött szerződésekre) 
IV. Általános Szerződési Feltételek Pénzügyi Lízing Szerződéshez Személy- és 

Kishaszongépjárművekre RCI Finance, Renault Credit, Nissan Finance (2014. 
március 15.-e előtti ügyletekre) 

V. Általános Szerződési Feltételek Pénzügyi Lízing Szerződéshez Személy- és 
Kishaszongépjárművekre RCI Finance, Renault Credit, Nissan Finance (2014. 
március 15.-e utáni ügyletekre) 

VI. Üzletszabályzat (2014. március 15. napját követően kötött szerződésekre) 
VII. Üzletszabályzat (2014. március 15. napját megelőzően kötött szerződésekre) 

 

***** 

Amennyiben Ügyfelünk az Általános Szerződési Feltételek, illetve az Üzletszabályzat fenti módosításával 

kapcsolatban a közzétételtől számított 15 napon belül kifogást nem emel, a módosítást az Ügyfelünk 

részéről elfogadottnak kell tekinteni. Ha Ügyfelünk az Általános Szerződési Feltételek, illetve 

Üzletszabályzat fenti módosítást nem fogadja el, mind Ügyfelünk, mind az UniCredit Leasing Hungary Zrt. 

jogosult a szerződést Általános Szerződési Feltételek esetén 30 napos, Üzletszabályzat esetén 15 napos 

határidővel felmondani. 
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I. Általános Szerződési Feltételek Kölcsönszerződéshez 
 

Az ÁSZF 12.12.3. pontja az alábbiak szerint változik: 

12.12.3. az Adós vagy a rá tekintettel biztosítékot nyújtó harmadik személy gazdasági helyzetének 

nagyfokú romlása, különösen fizetési halasztásra irányuló megállapodás kötése, a fizetések 

beszüntetésére vonatkozó nyilatkozat vagy kényszertörlési eljárás vagy fizetésképtelenség miatt 

felszámolási eljárás kezdeményezése, vagy végrehajtási eljárás elrendelése az Adós, korlátlanul felelős 

tagja, az Adósra tekintettel biztosítékot nyújtó harmadik személy, vagy annak korlátlanul felelős tagja 

ellen; 

Az ÁSZF 12.12.9. pontja az alábbiak szerint változik: 

12.12.9. Adós a kikötött biztosítékok lényeges értékcsökkenését vagy megsemmisülését követő 15 napon 

belül nem nyújt megfelelő újabb biztosítékot a Finanszírozónak, illetve a biztosítéki megállapodások be 

nem tartása; 

Az ÁSZF 12.13 pontja az alábbiak szerint változik: 

12.13 A fenti esetekben az Adós hátralévő tartozását kártérítés címén köteles megfizetni. 

Az ÁSZF 12.18. pontja törlésre kerül. 

 

II. Általános Szerződési Feltételek Kölcsönszerződéshez (2009. április 6. napját 
megelőzően kötött szerződésekre) 

 

Az ÁSZF 8.7.3 pontja az alábbiak szerint változik: 

8.7.3 az Eszköz biztosítási esemény következtében teljesen megsemmisül (totálkár), elvész, ellopják, 
függetlenül attól, hogy a biztosító UniCredit Leasing részére kártérítést nyújtott-e. E pont alapján az 
UniCredit Leasing akkor jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a biztosító a kártérítést 
elutasítja biztosítási esemény hiányában és Adós 15 napon belül nem nyújt megfelelő biztosítékot az 
UniCredit Leasingnek. 

 

Az ÁSZF 8.7.4 pontja az alábbiak szerint változik: 

8.7.4 az Adós vagy a rá tekintettel biztosítékot nyújtó harmadik személy gazdasági helyzetének lényeges 
romlása, különösen fizetési halasztásra irányuló megállapodás kötése, a fizetések beszüntetésére 
vonatkozó nyilatkozat vagy fizetésképtelenség miatt felszámolási eljárás kezdeményezése vagy 
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végrehajtási eljárás elrendelése az Adós, korlátlanul felelős tagja, Adósra tekintettel biztosítékot nyújtó 
harmadik személy, vagy annak korlátlanul felelős tagja ellen; 

 

Az ÁSZF 8.7.13 pontja az alábbiak szerint változik: 

8.7.13 ha az Adós vagy más az Adós csoportjába tartozó jogalany az UniCredit Leasing vagy más az 
UniCredit csoporthoz tartozó társasággal - UniCredit Bank Hungary Zrt., UniCredit Operatív Lízing Kft. 
UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt., UniCredit Ingatlanlízing Zrt., UniCredit Leasing Kft.-  megkötött 
szerződésből eredő fizetési vagy egyéb kötelezettségét illetően késedelembe esik, vagy ilyen szerződést 
annak lejárata előtt vele szemben felmondanak vagy megszüntetnek.  

Adós csoportjához tartozó jogalanynak kell tekinteni (i) minden olyan társaságot ill. magánszemélyt, (a) 
amely ill. aki a Lízingbevevő tulajdonosa függetlenül a tulajdoni hányad mértékétől, vagy (b) amelynek ill. 
akinek az Adóssal közös tulajdonosa van, (ii) az Adós vezető tisztségviselőjét, valamint (iii) az Adós 
felügyelő bizottsági tagját. 

 

III. Általános Szerződési Feltételek Kölcsönszerződéshez (2009. április 6. napját követően 
kötött szerződésekre) 

 

 Az ÁSZF 9.11.3 pontja az alábbiak szerint változik: 

9.11.3. a Gépjármű megsemmisül (totálkár), elvész, ellopják és Adós 15 napon belül nem nyújt megfelelő 
biztosítékot az UniCredit Leasingnek függetlenül attól, hogy a Biztosító Finanszírozó részére kártérítést 
nyújtott-e, illetve függetlenül attól, hogy a Gépjármű Casco biztosítással rendelkezett-e; 

 

Az ÁSZF 9.11.4.pontja az alábbiak szerint változik: 
 
9.11.4. az Adós vagy a rá tekintettel biztosítékot nyújtó harmadik személy gazdasági helyzetének 
lényeges romlása, különösen fizetési halasztásra irányuló megállapodás kötése, a fizetések 
beszüntetésére vonatkozó nyilatkozat vagy fizetésképtelenség miatt felszámolási eljárás 
kezdeményezése vagy végrehajtási eljárás elrendelése az Adós, korlátlanul felelős tagja, Adósra 
tekintettel biztosítékot nyújtó harmadik személy, vagy annak korlátlanul felelős tagja ellen;  

 

Az ÁSZF 9.11.11.pontja az alábbiak szerint változik: 

9.11.11 ha az Adós vagy más az Adós csoportjába tartozó jogalany a Finanszírozóval vagy más az 
UniCredit csoporthoz tartozó társasággal - UniCredit Bank Hungary Zrt., UniCredit Operatív Lízing 
Kft.,UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt., UniCredit Ingatlanlízing Zrt., UniCredit Leasing Kft. -  megkötött 
szerződésből eredő fizetési vagy egyéb kötelezettségét illetően késedelembe esik, vagy ilyen szerződést 
annak lejárata előtt vele szemben felmondanak vagy megszüntetnek.  

Adós csoportjához tartozó jogalanynak kell tekinteni (i) minden olyan társaságot ill. magánszemélyt, (a) 
amely ill. aki az Adós tulajdonosa függetlenül a tulajdoni hányad mértékétől, vagy (b) amelynek ill. akinek 
az Adóssal közös tulajdonosa van, (ii) az Adós vezető tisztségviselőjét, valamint (iii) az Adós felügyelő 
bizottsági tagját. 
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IV. Általános Szerződési Feltételek Pénzügyi Lízingszerződéshez Személy- és 
Kishaszongépjárművekre - RCI Finance, Renault Credit, Nissan Finance (2014. március 
15.-e előtti ügyletekre) 

 

Az ÁSZF 9.7. pont b) alpontja az alábbiak szerint változik: 
 
b) a Lízingbevevő vagy a rá tekintettel biztosítékot nyújtó harmadik személy gazdasági helyzetének 
nagyfokú romlása, különösen fizetési halasztásra irányuló megállapodás kötése, a fizetések 
beszüntetésére vonatkozó nyilatkozat vagy fizetésképtelenség miatt felszámolási eljárás 
kezdeményezése vagy végrehajtási eljárás elrendelése a Lízingbevevő vagy korlátlanul felelős tagja ellen, 
Lízingbevevőre tekintettel biztosítékot nyújtó harmadik személy vagy annak korlátlanul felelős tagja 
ellen; 
 
 

V. Általános Szerződési Feltételek Pénzügyi Lízingszerződéshez Személy- és 
Kishaszongépjárművekre - RCI Finance, Renault Credit, Nissan Finance (2014. március 
15.-e utáni ügyletekre) 

 
 

Az ÁSZF 7.2.6. pontja az alábbiak szerint változik: 
 

7.2.6. A Casco biztosítási szerződés bármely szempontból történő módosításához a Lízingbeadó előzetes 
írásos engedélye szükséges, amelyet a biztosítási szerződésen kifejezetten a biztosító által is aláírtan 
szerepeltetni kell. Amennyiben a lízingtárgy biztosítását a Lízingbeadó által megnevezett valamennyi 
biztosító megtagadja a Lízingbeadó jogosult a lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani. 
Amennyiben a biztosító a biztosítási szerződés fennállása alatt a biztosítás feltételeit oly módon 
változtatja meg, hogy az a kockázatok tekintetében a Lízingbeadó számára hátrányt jelentene, a 
Lízingbeadó jogosult a Lízingbevevőnek új biztosítás megkötését előírni. Bármilyen módosítás tényéről 
vagy szándékáról a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadót haladéktalanul tájékoztatni. 
 
 

VI. Üzletszabályzat (2014. március 15. napját követően kötött szerződésekre) 
 

 

Az Üzletszabályzat 11.4. pont a) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
a)  az Ügyfél gazdasági helyzete nagymértékben megromlik, különösen ha az Ügyfél fizetési halasztásra 
irányuló megállapodást köt, a fizetéseit beszünteti, illetve a fizetések beszüntetésére vonatkozó 
nyilatkozatot tesz; vagy kényszertörlési eljárást vagy fizetésképtelenség miatt felszámolási eljárást 
kezdeményeznek vagy végrehajtási eljárást rendelnek el az Ügyfél vagy az Ügyfél korlátlanul felelős tagja 
ellen; 
 
 

Az Üzletszabályzat 11.4. pont e) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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e) az Ügyfél a kikötött biztosítékok lényeges értékcsökkenését vagy megsemmisülését követő 15 napon 
belül nem nyújt megfelelő újabb biztosítékot a Finanszírozónak, illetve a biztosítéki megállapodások be 
nem tartása; 
 
 

Az Üzletszabályzat 11.4. pont k) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
k) az Ügyfél más hitelintézettel, jogi személlyel, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, 
egyéni vállalkozóval vagy bármely hatósággal szemben fennálló kötelezettségeit – ideértve a 
köztartozásokat is - a fizetési kötelezettség esedékességétől számított 30 napon belül nem teljesíti; 
 
 

VII. Üzletszabályzat (2014. március 15. napját megelőzően kötött szerződésekre) 
 
 

Az Üzletszabályzat 4.5 pont c) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

c) Ügyfél vagy a rá tekintettel biztosítékot nyújtó harmadik személy gazdasági helyzetének nagyfokú 
romlása, különösen fizetési halasztásra irányuló megállapodás kötése, a fizetések beszüntetésére 
vonatkozó nyilatkozat vagy fizetésképtelenség miatt felszámolási eljárás kezdeményezése vagy 
végrehajtási eljárás elrendelése az Adós, korlátlanul felelős tagja, Adósra tekintettel biztosítékot nyújtó 
harmadik személy, vagy annak korlátlanul felelős tagja ellen; 
 

Az Üzletszabályzat 4.5 pont f) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
f) az Ügyfél a kikötött biztosítékok lényeges értékcsökkenését vagy megsemmisülését követő 15 napon 
belül nem nyújt megfelelő újabb biztosítékot a Finanszírozónak, illetve a biztosítéki megállapodások be 
nem tartása; 
 

 
Az Üzletszabályzat 4.5 pont j) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
j) az Ügyfél más hitelintézettel, gazdálkodó szervezettel vagy bármely hatósággal szemben fennálló 
kötelezettségeit – ideértve a köztartozásokat is – a fizetési kötelezettség esedékességétől számított 30 
napon belül nem teljesíti; 
 

 

 

Kelt: Budapest, 2016. január 29. 

 


