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ZÁRTVÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS 
 
Ezen szerződés (a továbbiakban: „Lízingszerződés”) az 
 
UniCredit Leasing Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., Cg. 01-10-043137, adószáma: 12158980-
2-44, bankszámlaszáma HUF: 10900028-00000002-35180043, felügyeleti hatóság neve és székhelye: Magyar 
Nemzeti Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) mint lízingbeadó (a továbbiakban „Lízingbeadó”), másrészről 
az alábbiakban meghatározott lízingbevevő (a továbbiakban: „Lízingbevevő”) között jött létre az alábbiakban 
meghatározott gépjármű finanszírozására, az alábbiakban meghatározott szerződéses feltételekkel:  
 
Szerződésszám:  

 

Magánszemély Lízingbevevő adatai 
 
Családi és 
utónév: 

 Születéskori név:  

Anyja 
születési 
neve: 

 
Születési hely, 
időpont: 

 

Szem ig. 
szám: 

 
Lakcímkártya 
száma: 

 

Jogosítvány 
szám: 

  Állampolgárság:  

Állandó 
lakcím: 

 

Levelezési 
cím: 

 

Számlavezető 
bank: 

 Bankszámlaszám:  

 

Gépjármű adatai 
 

Gyártmány:  Modell:  

Típus:  Alvázszám:  

Motorszám:  Rendszám:  

Gyártási év:  Km-óra állás:  

A gépjármű 
birtokbaadásának 
várható időpontja: 

 Forgalmi engedély sorszáma:  

   Új gépjármű                         Demó/Teszt gépjármű                         Használt gépjármű 

 

Eladó adatai 
 

Eladó neve:  Adószáma:  

Címe:  

Bankszámlaszáma:  

 

Közvetítő 
 

Közvetítő neve:  Címe:  

 

Lízingbeadó meghatalmazottja (Képviselő): 
 

Ügyintéző/Értékesítő 
neve: 

 Telefonszáma:  
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Fizetési feltételek (Fix kamatozású finanszírozás paraméterei)  

Teljes bruttó 
vételár: 

 
Készpénzes 
eladási ár 
(tájékoztató): 

 

Összes előre 
fizetendő díj (%): 

 
Összes előre 
fizetendő díj1 
(HUF): 

 

Kamat éves 
mértéke (fix): 

 
Teljes Hiteldíj 
Mutató (THM): 

 

Futamidő:  
Lízingdíjak 
száma: 

 

Finanszírozás 
összege: 

 
Finanszírozás 
devizaneme: 

 

Induló lízingdíj2:  
Törlesztés 
gyakorisága: 

 

Lízingdíj 
fizetésének 
esedékessége: 

 Fizetési mód:  

Kiegészítő 
Garancia 
szolgáltatás díja: 

 
Kiegészítő 
Karbantartás 
szolgáltatás díja: 

 

Kiemelt utolsó 
lízingdíj: 

 
Konstrukció 
megnevezése: 

 

Állami támogatást tartalmaz:           
Állami támogatás 
összege: 

……….....................……..,-Ft 

1 Az összes előre fizetendő díj és az egyéb díjak a lízingszerződés hatálybalépésétől számított 5 banki napon 
belül esedékesek. 
2 Az induló lízingdíj kalkulációja tájékoztató jellegű. 
 
A lejárat napja: A Lízingszerződés I/2. pontja szerint fizetendő első lízingdíj esedékességét követő 
…………………. hónap azon napja, amely számánál fogva megfelel az első lízingdíj esedékessége napjának. 
Amennyiben az így meghatározott nap munkaszüneti napra esik, a szerződés az azt követő munkanapon jár le. A 
lejárat napja egyben az utolsó részlet esedékességének időpontja is. 
 
A Lízingbevevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadó a jelen Lízingszerződés elválaszthatatlan részét 
képező Üzletszabályzatban, illetve Általános Szerződési Feltételekben rögzítettek szerint jogosult a 
szerződésben kikötött költség, illetve díj egyoldalú módosítására. 
 
 

[*INSURANCE_N*] 

Előírt Biztosítás típusának megnevezése:  
[*INSURANCE_N*] 

Biztosítás megnevezése: Biztosítás havi 
díja: 

Biztosítási módozat: Biztosító: 

[*REINVOICING*] 

    

[*REINVOICING*] 

A biztosítási díjat a Lízingbeadó a  lízingszerződésben foglaltak szerint a Lízingbevevőre áthárítja. 
 
 

Törlesztési terv a finanszírozás devizanemében  
A törlesztési ütemezést (esedékességek dátumát, az egyes esedékességi időpontokban a tőke- és 
kamattörlesztések összegét, valamint a törlesztőrészletek összegét, és ezek futamidőre vetített együttes 
összegét  a jelen Lízingszerződés elválaszthatatlan részét  képező Törlesztési terv (1. sz. melléklet) 
tartalmazza.  A Lízingbeadó a Törlesztési tervben foglalt egyes lízingdíjaknak a gépjármű átvételének 
időpontjára tekintettel módosított esedékességéről és összegéről a Lízingbevevőt a végleges Törlesztési 
tervben tájékoztatja az első lízingdíjra vonatkozó fizetési esedékességet megelőzően.  
A végleges Törlesztési tervet a Lízingbeadó postán küldi meg a Lízingbevevő levelezési címére, amely végleges 
Törlesztési terv a Lízingbevevő külön visszaigazolása nélkül is a Lízingszerződés elválaszthatatlan részét képezi, 
és a jelen Lízingszerződés 1. sz. mellékletének helyébe lép. 
 

 

Előírt Biztosítás  

Biztosítási feltételek  
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I. A pénzügyi lízingre vonatkozó feltételek 
 

1. A felek megállapodnak, hogy a jelen lízingszerződés, valamint az Általános Szerződési Feltételek Pénzügyi 
Lízingszerződéshez Személy-és kishaszongépjárművekre (továbbiakban: „ÁSZF”) feltételeinek megfelelően 
Lízingbeadó a fent meghatározott gépjárművet lízingbe adja, Lízingbevevő pedig lízingbe veszi. Jelen 
megállapodás pénzügyi lízingnek minősül. 
 

2. A lízingdíj és adott esetben az Áthárított biztosítási díj esedékessége: 
 
a) Ha a gépjármű átvételére (átírt forgalmi engedély-, átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján) a Lízingbevevő 

részéről tárgyhónap 15-ig sor kerül, akkor a lízingdíj első esedékessége az alábbiak szerint alakul: 
(i) ha a lízingdíj fizetésének választott esedékessége a hónap 1-je, úgy a lízingdíj első esedékessége a 

tárgyhónapot követő második naptári hónap 1-je; 
(ii) ha a lízingdíj fizetésének választott esedékessége a hónap 15-e, úgy a lízingdíj első esedékessége a 

tárgyhónapot követő naptári hónap 15-e. 
(b) Ha a gépjármű átvételére (átírt forgalmi engedély-, átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján) a Lízingbevevő 

részéről tárgyhónap 15-én vagy azt követően kerül sor, akkor a lízingdíj első esedékessége az alábbiak 
szerint alakul: 
(i) ha a lízingdíj fizetésének választott esedékessége a hónap 1-je, úgy a lízingdíj első esedékessége a 

tárgyhónapot követő második naptári hónap 1-je; 
(ii) ha a lízingdíj fizetésének választott esedékessége a hónap 15-e, úgy a lízingdíj első esedékessége a 

tárgyhónapot követő második naptári hónap 15-e.  
 

3. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal a lízingdíj és adott esetben az Áthárított  biztosítási díj, valamint a jelen 
lízingjogviszonyból eredő valamennyi egyéb fizetési kötelezettségének,  ide értve a Lízingbeadó mindenkori 
vonatkozó Hirdetményében közzétett,  és a jelen  Lízingszerződés alapján felmerült további költségeknek 
határidőre történő megfizetésére, illetve a jelen Lízingszerződés szerint kalkulált késedelmi kamatoknak és a 
késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjaknak Lízingbeadó részére történő megfizetésére. Amennyiben a 
gépjárműre vonatkozóan kivetett regisztrációs adót a teljes bruttó vételár nem tartalmazza, a Lízingbeadó jogosult a 
kivetett regisztrációs adót a Lízingbevevőre közvetlenül, egy összegben továbbhárítani, aki azt köteles a 
Lízingbeadó vonatkozó bizonylata alapján haladéktalanul megfizetni. A lízingdíjak és a Lízingszerződésben kikötött 
egyéb díjak forintban teljesítendők. 

 

4.  A felek már most megállapodnak abban, hogy ha a Lízingszerződés közös megállapodással létrehozott 
módosítására Lízingbevevő kérése alapján kerül sor (pl. fizetési könnyítés, futamidő meghosszabbítása miatt), a 
jelen Lízingszerződésben meghatározott kamat mértéke pozitív vagy negatív irányban is megváltozhat. 

 

5. A jelen lízingjogviszonnyal összefüggő követeléseinek biztosítékaként a Lízingbevevő a Lízingbeadó javára a 
következő biztosítéko(ka)t nyújtja: 
 
[*CONDITIONAL_ACCEPTANCE*] 

Előírt biztosítékok megnevezése:  
[*CONDITIONAL_ACCEPTANCE*] 

 
6. A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 6. § (1) bekezdés 89. pontja 

alapján a Lízingbevevő a futamidő lejártával, az összes lízingdíj teljes tőketörlesztő és kamattörlesztő részének, 
valamint a lízingjogviszonnyal összefüggésben minden egyéb, a Lízingbeadónak fizetendő összeg maradéktalan 
megfizetése után a lízingtárgy tulajdonjogát megszerzi. 
 

7. A Lízingbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a Lízingbevevő kérésére a Lízingbevevő fennálló tőketartozását és 
a jelen szerződés alapján esetlegesen fennálló egyéb kötelezettséget is tartalmazó kalkulációt ad ki 3 munkanapon 
belül. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy a fent megjelölt kalkulációért a Hirdetményben 
meghatározott díjat (ún. kalkulációs díjat) megfizeti a kalkuláció átadását megelőzően. 

 

8. A Lízingbevevő kijelenti, hogy tudomása van az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 3. § (7) bekezdéséről, 
amely szerint gépjármű zártvégű pénzügyi lízingje esetén a visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési 
kötelezettség a lízingszerződés megkötése napján keletkezik. A Lízingbevevő kötelezi magát arra, hogy a kivetett 
illetéket határidőben megfizeti. 

  

9. A Lízingbevevő kötelezi magát arra, hogy ha az illetékes hivatal a törzskönyvet nem a Lízingbeadónak, hanem a 
Lízingbevevőnek postázza, azt az átvételétől számított 3 napon belül a Lízingbeadónak átadja. 

 

10. A felek megállapodnak, hogy a Lízingbevevő által a fent meghatározott eladónak a gépjárműre vonatkozóan 

megfizetett …………………..,-Ft - összegű vételárelőleg/foglaló a gépjármű birtokbaadásának napjával a gépjármű 
vételárába beszámításra kerül, valamint a felek megállapodnak, hogy a vételárelőleget/foglalót a gépjármű 
birtokbaadásának napján a Lízingbevevőt terhelő összes előre fizetendő díjba beszámítják, a Lízingbeadó a 
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beszámítás összegét a birtokbaadás napjával megfizetettnek tekinti. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy az 
eladónak megfizetett vételárelőleget/foglalót a gépjárműre vonatkozó adásvételi szerződés felbontása esetén csak 
az eladótól követelheti vissza, ilyen igényt a Lízingbeadóval szemben nem támaszthat. Jelen beszámításra 
figyelemmel, az adásvételi szerződés teljesítése esetén a Lízingbevevő lemond az általa korábban az eladónak 
megfizetett vételárelőleg/foglaló visszafizetésére vonatkozó igényéről. 
 

11. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadó a gépjárműre vonatkozó adásvételi szerződést az ÁSZF-ben 
megjelölt feltételek teljesítése esetén köti meg az eladóval. A felek rögzítik, hogy a Lízingbeadó a gépjármű 
vételárát a jelen Lízingszerződés 2. sz. mellékletét képező adásvételi szerződésben meghatározott feltételek 
fennállása esetén köteles az eladónak megfizetni. 

 
12. Biztosítással összefüggő rendelkezések: (a) Ha a felek fent „Ügyfél Casco” finanszírozásban állapodtak meg, a 

Lízingbevevő köteles a gépjárműre az átvétel napjától a  lejárat napjáig a Lízingbeadó által elfogadott vagy 
jóváhagyott biztosítótársaságnál és feltételekkel teljes körű Casco biztosítást kötni. A Lízingbevevő a gépjármű 
átvételét követő 15 napon belül köteles a biztosítási fedezet meglétét a biztosító által kiadott fedezetet igazoló 
dokumentum egy eredeti példányának Lízingbeadó részére történő átadásával igazolni. Ennek elmaradása esetén 
a Lízingbeadó jogosult a jelen Lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani, az ÁSZF-ben foglalt egyéb 
következmények bármelyikét alkalmazni, a Hirdetményben erre az esetre meghatározott külön díjat a 
Lízingbevevőre kivetni, és/vagy a lízingdíj kiszámításának alapját képező kamatlábat évi 2 (két) százalékponttal 
egyoldalúan megemelni. (b) Ha a felek fent „Casco-mentes” finanszírozásban állapodtak meg, akkor a 
Lízingbevevő nem köteles saját költségére, saját nevében, a Lízingbeadó által  elfogadott vagy jóváhagyott 
biztosítótársaságnál és feltételekkel teljes körű Casco biztosítást kötni, ugyanakkor köteles saját költségére a 
Lízingbeadó által előírt védelmi berendezéseket a gépjárműbe beszereltetni. (c) Ha a felek fent „Áthárított Casco” 
finanszírozásban állapodtak meg, a gépjármű átvételének napjától a lejárat napjáig a teljeskörű Cascot a 
Lízingbevevő helyett a Lízingbeadó köti meg saját nevében és költségére azzal, hogy a biztosítási káresemény 
esetére vállalt önrész, valamint az általános forgalmi adó megfizetésére ezen időszakban is a Lízingbevevő köteles. 
(d) A jelen szerződéshez esetlegesen kapcsolódó GAP biztosítást és/vagy Hitelfedezeti biztosítást a Lízingbevevő 
kérésére a Lízingbeadó köti meg saját nevében és költségére - amennyiben a biztosítási szerződés eltérően nem 
rendelkezik - a gépjármű átvételének napjától a lejárat napjáig terjedő időtartamban.  
Lízingbeadó a teljes futamidőre vonatkozó Áthárított Casco és/vagy GAP és/vagy Hitelfedezeti biztosítás díját egy 
összegben, a biztosítási tartam elején megfizeti a biztosító részére, amelynek összegét Lízingbevevő havi 
rendszerességgel, a lízingdíj esedékességével egyidőben, a Lízingbeadó vonatkozó bizonylata alapján és az 
abban foglaltak szerint köteles megfizetni. A Lízingszerződés résztörlesztése a biztosítási díj havi összegét nem 
érinti, a Lízingszerződés lejárat napját megelőző megszűnése esetén – függetlenül attól, hogy arra milyen okból 
került sor – Lízingbeadó az Áthárított Casco és/vagy GAP és/vagy Hitelfedezeti biztosítást megszünteti, és a 
biztosítási díjjal Lízingbevevő felé elszámol.   
 
Amennyiben a Lízingszerződés megszűnésekor Lízingbevevőnek a Lízingbeadó felé tartozása áll fenn, 
Lízingbevevő Áthárított Casco konstrukció választása esetén is köteles a teljes tartozás rendezéséig vagy a 
gépjármű Lízingbeadó birtokába adásáig Casco biztosítást kötni és fenntartani. 
 
Lízingbevevő kijelenti, hogy a Casco és/vagy GAP és/vagy Hitelfedezeti biztosítási szolgáltatást nyújtó biztosító 
főbb adatairól, a biztosítási feltételekről megfelelő tájékoztatást kapott, a biztosításra vonatkozó szerződéses 
feltételeket, és terméktájékoztatót a Lízingbeadótól átvette, az abban foglaltakat megismerte, megértette és 
magára kötelezőnek elfogadja. A biztosítás megkötésére a feltételek ismeretében, Lízingbevevő kifejezett 
kérésére kerül sor. 
 
 
 

II. Vegyes rendelkezések 
 

1. Jelen Lízingszerződés aláírásával a Lízingbevevő kijelenti, hogy az általa bemutatott igazolások teljes körűen 
tartalmazzák a rendszeresnek minősülő jövedelmét, tudomása szerint az általa benyújtásra került 
dokumentumokban szereplő összegekből a közterhek maradéktalanul levonásra kerültek, így azok a 
jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet 
2. § 9. pontja alapján megfelelnek az igazolt havi nettó jövedelmének. 
 

2. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingszerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek 
rendezése érdekében Lízingbevevő által igénybe vett Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának, valamint az 
eljárásban hozott határozatnak a Lízingbeadó nem veti alá magát. 

 

3. A jelen Lízingszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Lízingbeadó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, az 
ÁSZF és a Hirdetmény, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A mindenkor hatályos 
Üzletszabályzat, ÁSZF és Hirdetmény a jelen Lízingszerződés elválaszthatatlan részét képezik. Lízingbevevő 
kijelenti, hogy a Lízingszerződés megkötésekor hatályos Üzletszabályzatot, ÁSZF-et, Hirdetményt átvette, annak 
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tartalmát – külön aláírás nélkül is – kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, a Lízingszerződés 
megkötésére ezek ismeretében kerül sor. Lízingbeadó a mindenkor hatályos Üzletszabályzatot, ÁSZF-et, 
Hirdetményt a honlapján és az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében elérhetővé, és így a Lízingbevevő számára 
megismerhetővé teszi.  

 

4. A Lízingbevevő a jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a Lízingbeadó elfogadó nyilatkozatában foglaltakat, 
valamint a Hirdetményben közzétett díjakat, költségeket teljes egészében megismerte, és visszavonhatatlanul 
kijelenti, hogy az abban rögzített feltételeket kifejezetten és feltétel nélkül elfogadja.  

 

5. Lízingbeadó a jelen Lízingszerződéssel összefüggésben tudomására jutott személyes adatokat a hitelintézetekről 
és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. CCXXXVII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács 
2016/679 sz. rendeletének (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
Általános adatvédelmi rendelet) mindenkor hatályos előírásai alapján kezeli.  A banktitokra és a személyes adatok 
kezelésére vonatkozó általános rendelkezéseket az Üzletszabályzat I. fejezet 7. pontja, a természetes személy 
ügyfél adatai kezelésének céljára, jogalapjára, a kezelt adatok kategóriáira és az adatkezelés időtartamára, 
valamint  az adatkezeléssel kapcsolatban az érintettet megillető jogokra vonatkozó részletes tájékoztatást az 
Üzletszabályzat elválaszthatatlan részét képező 3. számú melléklet tartalmazza.  

6. Lízingbevevő jelen Lízingszerződés aláírásával tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy Lízingbeadó a 
Lízingszerződésben foglaltakat a Lízingszerződés egy másolati példányának átadásával a Lízingbeadó felé fennálló 
fizetési kötelezettségeinek teljesítéséért kezességet vállaló tudomására hozza 

7. Lízingbevevő kijelenti, hogy a jelen Lízingszerződés és mellékleteinek egy eredeti példányát átvette. 
 

8. Jelen Lízingszerződés abban az időpontban jön érvényesen létre és lép hatályba, amelyen azt mindkét fél (vagy 
szabályszerűen meghatalmazott képviselője) aláírta. 
 
Mellékletek: 

1. sz. Törlesztési Terv 
2. sz. Adásvételi szerződés 

 
 
Hely, dátum:       

 
................................................................ 

Lízingbeadó 
UniCredit Leasing Hungary Zrt. 

 

képviseletében (magánszemély neve): 
 

...................................................................... 
Lízingbevevő 

 

 
 Tanú neve Állandó lakcíme Sajátkezű aláírás 
I.    

II.    
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Lízingszerződés 1.sz. melléklete 
 

 
 
 

Törlesztési terv a finanszírozás devizanemében 
Esedékesség dátuma Tőkerészlet (HUF-ban) Kamatrészlet (HUF-ban) Törlesztő részlet (HUF-ban) 

[*CALC*] 

    
 [*CALC*] 

Összesen:    

 
 

 
 
 

 
Hely, dátum:       
 

................................................................ 
Lízingbeadó 

UniCredit Leasing Hungary Zrt. 
 

képviseletében (magánszemély neve): 
 

...................................................................... 
Lízingbevevő 

 

 
 

 
 Tanú neve Állandó lakcíme Sajátkezű aláírás 
 
I. 
 

   

 
II. 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szerződésszám:  
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Lízingszerződés 2.sz. melléklete 

 
 
 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről a 
Eladó 
neve: 

 
Adószám / 
Cégjegyzékszám: 

 

Székhelye:  
Képviseli 

Képviselő neve:  
Lakcím:  
mint eladó (a továbbiakban: „Eladó”) 
 
és  az 
Vevő neve: UniCredit Leasing Hungary Zrt. Cégjegyzékszám: 01-10-043137 
Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 

Képviseli 
Képviselő neve:  
Lakcím:  
 
mint vevő (a továbbiakban: „Vevő”) 
 
között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: 
 
 
1. AZ ADÁSVÉTEL TÁRGYA 
 
Az Eladó eladja, a Vevő megvásárolja az alábbiakban körülírt eszközt (a továbbiakban: „eszköz”): 
 
Gyártmány:  Modell:  Típus:  

Alvázszám:  Motorszám:  
Gyártási 
év: 

 

Rendszám:  
Forgalmi engedély 
sorszáma: 

 
Törzskönyv 
sorszáma: 

 

 
 
2. AZ ESZKÖZ ÁTADÁSA 
 
Az adásvétel tárgya egyben a Vevő, mint Lízingbeadó és: 

Teljes név:  Székhely:  
 

Családi és 
utónév: 

 Székhely:  

 

Családi és 
utónév: 

 
Állandó 
lakcím: 

 

mint lízingbevevő (a továbbiakban: „Lízingbevevő”) között megkötött ……………………… számú pénzügyi 
lízingszerződés (a továbbiakban: „lízingszerződés”) tárgya. Így az Eladó a birtokbaadási kötelezettségét oly 
módon teljesíti, hogy az eszközt, valamint az eszköz forgalmi engedélyét közvetlenül a Lízingbevevőnek adja át, 
az eszköz törzskönyvét (a törzskönyv és a forgalmi engedély a továbbiakban együtt: „okmányok”) pedig a 
Vevőnek köteles átadni. 
 
Az eszköz, valamint az okmány átadását, illetve átvételét az Eladó és a Lízingbevevő átadás-átvételi jegyzőkönyv 
(lízingszerződés 2. sz. melléklete) (a továbbiakban: „jegyzőkönyv”) aláírásával igazolja. Az Eladó köteles az 
eszközt a Lízingbevevőnek átadni, ha a 3. pontban meghatározott teljes vételár (ideértve a 3. pontban 
meghatározott, fennmaradó vételárrészlet összegét is) részére megfizetésre került.  
 
Az eszköz és az okmányok várható birtokbaadási időpontja:  
 



 

[DOCVALID] 
 

[OFFER_DETAILS.OFFER_NO] 

Lízingszerődés_ZPL_UCL_Ker_Fix_TSZ_190715 

 

Oldal 8 / 10 

 

A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy az eszköz terheit és a kárveszélyt – függetlenül az eszköz fölötti 
tulajdonjog átszállásának időpontjától – a birtokbaadásig az Eladó, a birtokbaadás időpontjától kezdve a Vevő 
viseli. 
 
A jelen okirat aláírásával az Eladó vállalja, hogy az eszközt nem adja át addig a Lízingbevevőnek, amíg erre 
szóló írásbeli utasítást nem kap a Vevőtől, amelyet a Vevő akkor köteles kiadni, ha a lízingszerződés kapcsán a 
hitelbiztosítéki nyilvántartásba érvényes bejegyzést tett és erről a visszaigazolást megkapta. Ezt az utasítást a 
Vevő jogosult a Vevő és az Eladó között használat kommunikációs csatornán (így különösen a RoadRunner 
rendszerben) megtenni, amely forma írásbelinek számít. 
 
A felek kijelentik, hogy az eszköz nem tartozik bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba. 
 
3. VÉTELÁR 
 
Az eszköz vételára a regisztrációs adóval együtt ……………….,-Ft (a továbbiakban: „Teljes bruttó vételár”). A 
Teljes bruttó vételárból ……………………,-Ft összeget (továbbiakban: „Vevő által fizetendő vételárrészlet”) a 
Vevő a 4. pontban meghatározottak szerint fizet meg az Eladó részére. 
A fennmaradó ……………….,-Ft összeget (továbbiakban: „Fennmaradó vételárrészlet”) közvetlenül a 
Lízingbevevő fizeti meg az Eladó részére. A felek megállapodnak – figyelemmel a Vevő és a Lízingbevevő 
lízingszerződésben rögzített megállapodására – hogy a Lízingbevevő által az Eladónak az eszközre vonatkozóan 
megfizetett Fennmaradó vételárrészletet az eszközre vonatkozó birtokbaadás napjával az eszköz vételárába 
beszámítják, felek a beszámított összeget megfizetettnek tekintik, a beszámításra figyelemmel az Eladó az 
adásvételi szerződés teljesítése esetén a Lízingbevevő által megfizetett Fennmaradó vételárrészlet 
visszafizetésére nem köteles. 
 
A felek megállapodnak, hogy a fennmaradó vételárrészlet összegének megfizetéséért a Vevőt felelősség nem 
terheli. 
 
Az eszköz tulajdonjoga – függetlenül az eszköz birtokbaadásának időpontjától – a Vevő által fizetendő 
vételárrészlet megfizetésével száll át a Vevőre. A Vevő vételárfizetési kötelezettsége a Vevő által fizetendő 
vételárrészlet Eladó – teljes vételárról kiállított számlán illetőleg bekérő levélen megjelölt – bankszámláján történt 
jóváírását követően minősül teljesítettnek. 
 
 
4. A VÉTELÁR MEGFIZETÉSE 
 
A Vevő a teljes bruttó vételár - Lízingbevevő által már fennmaradó vételárrészlet címén megfizetett összeggel 
csökkentett –fennmaradó ………………,-Ft összeget  a Vevő által fizetendő vételárrészletről kiállított számla 
illetve bekérő levél (amennyiben az eszköz átvételre került és az eszköz nem az előfinanszírozási keret terhére 
került finanszírozásra, úgy számla) másolata ellenében, kézhezvételétől számított 8 napon belül átutalja az Eladó 
részére, amennyiben az alábbi dokumentumok mindegyikét a Vevő kézhez vette: 
 
- a lízingszerződés mindkét fél által (cégszerűen) aláírt másolati példánya, 
- beépített Casco kiegészítés minden fél által (cégszerűen) aláírt másolati példánya (beépített Casco biztosítás 
esetén), 
- a jelen adásvételi szerződés Eladó által (cégszerűen) aláírt másolati példánya, 
- a jegyzőkönyv Lízingbevevő és Eladó által (cégszerűen) aláírt másolati példánya (amennyiben az eszköz 
átadásra került), 
- a Vevő nevére átírt forgalmi engedély (amennyiben az eszköz átadásra került), 
- a lízingszerződésben meghatározott biztosítékok (a.) kezességi szerződés és/vagy b.) az Eladó által vállalt, 
visszavásárlási kötelezettséget tartalmazó szerződés és/vagy c.) a Vevő javára szóló, a Vevő által elfogadott 
szövegezésű beszedési megbízásra felhatalmazó levél a Lízingbevevő bankszámlái terhére, a Lízingbevevő 
számlavezető hitelintézetei által aláírással igazoltan befogadva, 
- Lízingbevevő által aláírt tájékoztatás és nyilatkozat másolati példánya, 
- egyéb: 
 
 
Az Eladó köteles a vételárról a Vevő részére a jegyzőkönyvben rögzített átadás-átvétel időpontjával, mint 
teljesítési dátummal a hatályos jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítani. Jelen rendelkezés értelemszerűen 
nem alkalmazandó, ha a Vevő a vételárat – a fentiek alapján – nem bekérő, hanem számla ellenében teljesítette.  
 
A felek kötelezik magukat arra, hogy a tulajdonos, illetve az üzembentartó személyében bekövetkező változást 
annak hatálybalépését követően, a jogszabályban meghatározott határidőn belül a közlekedési igazgatási 
hatóságnál bejelentik. 
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A felek kijelentik, hogy a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a 
bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit 
ismerik, továbbá tisztában vannak azzal, hogy a teljes bizonyító erejű magánokirat tartalmi követelményeinek 
meg nem felelő magánokirat a közlekedési igazgatási eljárásban alkalmatlan a változás nyilvántartásba történő 
bejegyeztetésére. 
 
 
5. SZAVATOSSÁG 
 
Az Eladó szavatolja, hogy az eszköz a jegyzőkönyv aláírásának időpontjában kifogástalan és teljesen 
működőképes állapotban van, és azt a Lízingbevevő a lízingszerződés ideje alatt rendeltetésszerűen tudja 
használni. Az Eladó továbbá szavatolja, hogy a vételár (3. pont) megfelel az eszköz jelenlegi piaci értékének. A 
felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Vevő szavatossági igényeinek érvényesítésére nyitva álló 
határidő az eszköz birtokbaadásának napján kezdődik. Amennyiben az Eladónak harmadik féllel szemben 
szavatossági vagy egyéb garanciális jogai, illetve követelései állnak fenn az eszközzel kapcsolatban, azokat 
ezennel korlátozás nélkül átruházza a Vevőre. Az említett jogátruházás, illetve engedményezés jogcíméül a jelen 
szerződés szerinti adásvétel szolgál, és a fentebb megjelölt vételár a jogátruházás, illetve engedményezés 
ellenértékét is magába foglalja. Az átruházott jogok és követelések kötelezettjének a jogátruházással, illetve 
engedményezéssel kapcsolatban felmerült többletköltségeiért a Vevő nem felelős, ezekkel a költségekkel teljes 
egészében az Eladó köteles elszámolni a kötelezettel. 
 
Az Eladó kijelenti, hogy az eszköz a származási országában érvényes normáknak megfelel, és rendeltetésszerű 
használat esetén személyi vagy dologi károk nem keletkezhetnek. Az Eladó ezért – a teljesítésátvállalás 
szabályai szerint – a Vevőt mentesíti minden, az eszköz hiányossága miatt harmadik személy által támasztott 
igénytől. Az Eladó jelen kötelezettségét elsődlegesen oly módon köteles teljesíteni, hogy az igényt érvényesítő 
harmadik személy követelését maga teljesíti. 
 
Az Eladó szavatolja, hogy korlátlan tulajdonosa az eszköznek, és hogy az mentes minden zálogjogtól, vagy 
egyéb, harmadik fél javára szóló tehertől. Az Eladó tehát az eszköz tulajdonjogát bármilyen tehertől és/vagy 
harmadik személy jogától mentesen ruházza át.  
 
Amennyiben a jelen szerződés tárgya nem kishaszongépjármű, úgy az Eladó tájékoztatja a Vevőt arról, hogy a 
regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény 7. §-a szerint a regisztrációs adót megfizette, illetve a 
regisztrációs adó összegét nyilvántartásában elszámolási kötelezettségként szerepelteti. Az Eladó által a Vevőre 
hárított regisztrációs adó nem tartozik az általános forgalmi adó hatálya alá. Jelen bekezdés kishaszongépjármű 
esetén nem alkalmazandó. 
 
Az Eladó tájékoztatja a Vevőt arról, hogy értékesítést általános forgalmi adózási szempontból megvizsgálta, és 
kötelezettséget valamint szavatosságot vállal arra, hogy az eszköz tekintetében az általa kiállított számla az 
eszköz adózási kötelezettségének figyelembe vételével készült el, és adófizetési kötelezettségét a számlának 
megfelelően teljesíti. 
 
 
6. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
Amennyiben az eszköz használt gépjármű, és az eredete még nem tisztázott, az Eladó vállalja, hogy – 
amennyiben a származás-ellenőrzési vizsgálat negatív eredményt hoz, vagyis az eszköz lopott, körözés alatt áll 
stb. – az Eladó felé a Vevő által kifizetett vételárat az Eladó a Vevő felhívásától számított 8 munkanapon belül 
visszafizeti a Vevő bankszámlájára. Ebben az esetben az Eladó a vételárnak azt a részét, amelyet részére a 
Lízingbevevő teljesített a Vevő helyett, a Vevő erre vonatkozó felhívását követően köteles közvetlenül a 
Lízingbevevő részére megfizetni, amely elmaradásából származó jogkövetkezményekért helyt állni tartozik. 
 
Az Eladó a jelen adásvételi szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vevő az eszköz közúti közlekedési 
nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett járműnyilvántartásban szereplő adatait, így 
különösen az eszköz azonosító és műszaki adatait, motorjának egyedi azonosító jelét, illetve kódját, forgalomban 
tarthatóságának feltételeit, forgalmazási korlátozásra vonatkozó adatait, az eszköz tulajdonosának, 
üzembentartójának adatait ellenőrizze jelen adásvételi szerződés megkötése során.  
 
Minden adót, illetéket és járulékot, amely a jelen adásvételi szerződés megkötésével és teljesítésével 
kapcsolatban felmerül, a felek maguk kötelesek fizetni. Amennyiben a Vevő megelőlegez ilyen adókat, illetékeket 
és járulékokat, az Eladó köteles ezeket haladéktalanul megtéríteni neki.  
 
Minden, a jelen adásvételi szerződéssel kapcsolatos közlés, nyilatkozat, felszólítás stb. magyar nyelven levélben 
vagy faxon a szerződéses partner által előre megadott címre küldendő. Ha ezek a címek megváltoznak, a fél 
köteles partnerét haladéktalanul levélben, vagy faxon értesíteni új címéről. Ezen értesítés megérkezéséig a régi 
címre küldött közlések érvényesek. 
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A felek kijelentik, hogy a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a 
bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit 
ismerik. 
 
A jelen adásvételi szerződéshez szóbeli kiegészítő megállapodások nem jöttek létre. A jelen adásvételi szerződés 
csak írásban módosítható vagy egészíthető ki. 
 
Ha a Vevő a jelen adásvételi szerződéssel kapcsolatos valamilyen jogával vagy jogorvoslati lehetőségével nem 
él, vagy nem idejében él, ez nem jelent lemondást arról. 
 
Bármilyen vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, 
megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a Pénz- 
és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság kizárólagos illetékességének. 
 
A felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jogutódaikra is kiterjedő hatállyal írták alá 
alulírott helyen és napon, jelen szerződés mindkét fél általi aláírásával lép hatályba. 
 
 
 
Helység, dátum: 
 
 
 
 
 
 

 

Eladó 

 UniCredit Leasing Hungary Zrt.  

Vevő 

 
 
 Tanú neve Állandó lakcíme Sajátkezű aláírás 

I.    
II.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


