
MI AZ A LÍZING?
A Finanszírozó (lízingbe adó) megvásárolja az Ügyfél (lízingbe vevő) által kiválasztott gépjárművet, majd 
használatba adja azt a számára. A tulajdonjog a szerződés futamideje alatt végig a finanszírozónál van.  
A lízingtárgy nyilvántartása és az értékcsökkenés elszámolása pedig az ügyfélnél van.

KIK VEHETIK IGÉNYBE?
• Minden olyan természetes személy, aki devizabelföldinek minősül, bejegyzett magyarországi állandó 

lakcímmel rendelkezik, és a finanszírozási kérelem benyújtásakor 18. életévét betöltötte.

• Magyarországon regisztrált egyéni vállalkozó, őstermelő, családi gazdaság.

• Magyarországon bejegyzett, érvényes adószámmal rendelkező társas vállalkozás.

MILYEN GÉPJÁRMŰ FINANSZÍROZHATÓ?
Új és használt személygépkocsi, valamint kishaszongépjármű 3,5 tonnáig. A használt gépjármű a finan-
szírozási szerződés lejáratakor nem lehet több mint 11 éves. Maradványértékes termék esetén 6 évesnél 
idősebb gépjármű finanszírozására nincs lehetőség .

FINANSZÍROZÁSI FELTÉTELEK ÉS KONSTRUKCIÓK:
• Konstrukció természetes személy esetében: zárt végű pénzügyi lízing

• Konstrukció vállalkozások esetében: zárt- és nyílt végű pénzügyi lízing

• Finanszírozás devizaneme: forint

• Minimálisan finanszírozható összeg: 400 000 Ft

• Önerő: minimum a bruttó vételár 20%-a, nyílt végű pénzügyi lízing esetén  
maximum az alábbi táblázat szerint:

Futamidő Önerő maximális mértéke  
a teljes vételár %-ában

24 – 35 hónap 40%

36 – 84 hónap 50%

• Futamidő: minimum 24 hónap, maximum 84 hónap,  
(fix kamatozású nyílt végű pénzügyi lízing esetén maximum 72 hónap)

• Kamatozás: változó és fix 

• Változó kamat esetén az ügyleti kamat változása referencia kamatlábhoz kötött.  
Irányadó referencia kamat: 1 hónapos BUBOR.

• Fix kamatozás esetében a lízingszerződés ideje alatt az ügyleti kamat nem változik

• THM: 7,49% – 26,10%* Az opcionálisan igényelt biztosításokat a finanszírozó köti és azok díját áthárítja.

• Fizetési ütemezés: egyenletes, vagy egyenletes maradványértékkel/kiemelt utolsó lízingdíjjal

• Biztosítás: A finanszírozás – az Ügyfél választása szerint – CASCO-mentes vagy teljes körű  
CASCO biztosítással is elérhető
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Futamidő Maradványérték

24 – 35 hónap

48 – 59 hónap

72 – 84 hónap

30,1% – 45%

20,1% – 25%

10% – 15%

36 – 47 hónap

60 – 71 hónap

25,1% – 30%

15,1% – 20%

Futamidő Kiemelt utolsó lízingdíj

24 hónap

37 – 48 hónap

61 – 72 hónap

max. 55%

max. 35%

max. 15%

25 – 36 hónap

49 – 60 hónap

73 – 84 hónap

max. 45%

max. 25%

0%

• Maradványértékek mértéke nyílt végű pénzügyi lízing esetén:

• Kiemelt utolsó lízingdíj mértéke zárt végű pénzügyi lízing esetén:

• Opcionálisan igényelhető GAP vételárbiztosítás, Útitárs biztosítás és Hitelfedezeti életbiztosítás.  
CASCO-mentes konstrukció esetén kamatfelár ellenében nem szükséges CASCO biztosítást kötni, azon-
ban az ügyfélnek mérlegelnie szükséges azt, hogy káresemény esetén változatlanul helyt kell állnia 
a finanszírozó felé a szerződés szerinti tartozásának erejéig. Teljes körű CASCO biztosítás köthető az  
Ügyfél által önállóan (Ügyfél CASCO), vagy a finanszírozó által (Áthárított CASCO). Az opcionálisan igényelt  
biztosításokat a finanszírozó köti és azok díját áthárítja

• Tulajdonjog-átszállás:

• zárt végű pénzügyi lízing: futamidő végén valamennyi lízingdíj és egyéb díj, költség maradéktalan  
megfizetése esetén automatikusan az ügyfélre száll át

• nyílt végű pénzügyi lízing: valamennyi lízingdíj és egyéb díj, költség maradéktalan megfizetése 
után az ügyfél választhat, hogy maradványértéken megvásárolja a gépjárművet vagy erre harmadik  
személyt jelöl ki
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* Az UniCredit Leasing Hungary Zrt. által meghirdetett akciók során a THM alsó értéke kedvezőbben is alakulhat.

A jelen tájékoztató a 2022. március 22. napján aktuális feltételek alapján készült, annak tartalma a vonatkozó jogszabályi előírások  változására, 
vagy az UniCredit Leasing által módosított finanszírozási feltételekre tekintettel módosulhat, a mindenkor aktuális  feltételekről érdeklődjön 
munkatársainknál az auto@unicreditleasing.hu e-mail címen.
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