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HIRDETMÉNY 
 

 

Az UniCredit Leasing Hungary Zrt. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy 2020. február 15. napjától 
az alábbiak szerint módosítja a 2014. március 15. napját követően, illetve a 2014. március 15. napját 
megelőzően kötött szerződésekre vonatkozó Üzletszabályzatát. 
 
 

I. 2014. március 15. napját követően megkötött ügyletekre vonatkozó Üzletszabályzat 
 
 

1. Az Általános rendelkezéseket (I. fejezet) érintő módosítások 
 
1.1 A vonatkozó európai uniós és hazai jogszabályoknak való megfelelés érdekében a 3. pont 

(Azonosítás, pénzmosás megelőzése, képviselet) új 3.6 - 3.7 ponttal egészül ki. 
 
„3.6 Ügyfél mindenkor kötelezi magát arra, hogy az UniCredit Leasing által finanszírozott eszköz 
használatára az Európai Unió normáival, egyéb nemzetközi normákkal, vagy az UniCredit Leasing 
szankciókkal kapcsolatos belső szabályaival összhangban kerül sor,  a finanszírozott eszköz 
használatával elérni kívánt cél nem érintett gazdasági szankcióval, embargóval vagy bármely más 
a hatályos jogszabályok, nemzetközi szervezetek vagy az UniCredit Leasing szankciókkal 
kapcsolatos belső szabályai által meghatározott gazdasági, pénzügyi megszorító intézkedéssel. 

Ügyfél haladéktalanul köteles az UniCredit Leasinget értesíteni ha 
a) az Ügyfél  
b) bármely biztosítékot nyújtó  
c) a tényleges tulajdonos 
d) az Ügyfélben közvetlen vagy közvetett irányítással (befolyással) rendelkező bármely 

személy vagy 
e) az Ügyfél csoportjába tartozó jogalany 
nemzetközi szervezet (pl. EU/O.F.A.C./ENSZ) szankciós intézkedésével érintetté válik 
(szankciós listára kerül, vele szemben korlátozó, kényszerítő intézkedéseket vezetnek be). 

 
3.7 A finanszírozott eszköz, valamint a használatával elért anyagi előny nem szolgálhat olyan célt, 
amely sérti az Európai Unió 

a) 833/2014 és 960/2014 Tanácsi rendeletében megfogalmazott elvárásokat, figyelmen kívül 
hagyja a kettős felhasználású termékek és technológiák kivitelére, kapcsolódó 
szolgáltatásokra, fegyverek és katonai felszerelések szállításához kapcsolódó 
szolgáltatásokra, egyes technológiáknak az oroszországi kőolajipar számára történő 
közvetlen vagy közvetett értékesítésére, szállítására, átruházására vagy kivitelére 
vonatkozó korlátozó intézkedéseket, ezáltal a korlátozó intézkedések hatálya alá eső 
természetes vagy jogi személyek, szervezetek közvetlen vagy közvetett finanszírozását, 
pénzügyi támogatását, részükre technikai segítség nyújtását valósítja meg, 

b) 269/2014 és 961/2014 Tanácsi rendeletét, az ott meghatározott természetes vagy jogi 
személyek, szervezetek, szervek vagy a velük összefüggésbe hozható természetes vagy 
jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára közvetlen vagy közvetett módon 
gazdasági erőforrás rendelkezésre bocsátását vagy pénzügyi támogatás nyújtását jelenti,  
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c) 692/2014 és 825/2014 Tanácsi rendeletében foglaltakat, a Krímből, Szevasztopolból 
származó áruk EU területére történő behozatalára, ennek finanszírozására, pénzügyi 
támogatására, a rendelet hatálya alá tartozó bármely természetes és jogi személlyel, 
szervezettel vagy szervvel való együttműködésre, egyes iparágak, tevékenységek, 
szolgáltatások tekintetében megvalósuló közvetlen vagy közvetett technikai vagy 
pénzügyi segítségnyújtásra irányul, vagy 

d) amelynek hatása a fenti rendeletekben lefektetett korlátozások megkerülése.” 
 
 

1.2 Az UniCredit Leasing által az előzetes kockázatértékelés keretében esetlegesen végzett 
profilalkotási tevékenységre tekintettel kiegészítésre kerül a 7. pont (Banktitok, személyes adatok 
kezelése, Központi Hitelinformációs Rendszer) egy új 7.11 ponttal. 
 
„7.11 Az UniCredit Leasing a finanszírozási (lízing-), illetve hitel- vagy pénzkölcsön nyújtására 
irányuló szerződés megkötését megelőzően, az előzetes kockázatértékelés keretében 
profilalkotást végezhet a rendelkezésére bocsátott adatok alapján. Ennek során az ún. scoring 
vizsgálat (értékelés) segítségével értékeli a megadott adatokat. A scoring esetében annak 
vizsgálatára kerül sor, hogy az Ügyfél a fizetési kötelezettségeit milyen valószínűséggel teljesíti 
majd szerződésszerűen, illetőleg az Ügyfél számára a szerződés megkötése olyan mértékű 
eladósodási kockázattal jár-e, amely miatt a szerződés megkötése nem javasolt. 
A scoring esetében az Ügyfelek különböző személyes körülményeinek (így például a lakóhely 
elhelyezkedése, életkor, foglalkoztatási előzmények) értékelésére kerül sor. Az alkalmazott scoring 
egy matematikailag-statisztikailag elismert és értékelt eljáráson alapul, amely felméri az Ügyfelek 
fizetési képességének, fizetési szokásainak és hajlandóságnak a körülményeit. A kalkulált scoring 
értékek a szerződés megkötésével kapcsolatos döntés meghozatalát támogatják, hatással vannak 
az előzetes kockázatelbírálás eredményére és az ügylet létrejöttére, mivel a scoring eredményét 
az UniCredit Leasing figyelembe veszi az arról történő döntésének meghozatalakor, hogy a 
szerződés megköthető-e az Ügyféllel. A scoring így azzal a következménnyel járhat, hogy annak 
negatív eredménye esetén az UniCredit Leasing nem köt az Ügyféllel szerződést.” 

 
1.3 A 10. pont számozásának módosítását követően pontosításra kerül a 10. 16 pont  

 
„Az Ügyfél köteles gondoskodni és helytállni azért, hogy a 10.6 10.7, a 10.10-10.13 , és a 10.15 
10.14 pontban meghatározott kötelezettségeket akkor is teljesítsék, ha nem maga az Ügyfél a 
biztosítékul szolgáló eszköz vagy vagyontárgy tulajdonosa, illetve jogosultja.” 
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1.4 Javításra kerülnek az előtörlesztésre vonatkozó 11.2 – 11.3 pontok 
 
„11.2 Az Ügyfél a szerződésből eredő tartozását jogosult a futamidő alatt részlegesen vagy teljesen 
előtörleszteni a törlesztő részletet meghaladó összeg teljesítésével csökkenteni (résztörlesztés).  

 
Az Ügyfél köteles a tervezett teljesítési időpont előtt tíz munkanappal résztörlesztési szándékát 
írásban bejelenteni. Az UniCredit Leasing a résztörlesztéskor az Ügyfél esedékessé vált 
tartozásának érvényesítése után fennmaradó összeget a tőketartozás törlesztésre írja jóvá.  

 
A résztörlesztést követően az UniCredit Leasing – az Ügyfél választásának megfelelően – a fennálló 
tőketartozás figyelembe vételével a kölcsön futamidejét, illetve a futamidő változatlan fenntartása 
mellett a törlesztő részletek összegét módosítja. A módosult futamidőt, illetve a törlesztő-
részleteket tartalmazó módosított törlesztő táblát az UniCredit Leasing az Ügyfél rendelkezésére 
bocsátja. 

 
11.3…….. 
b) Résztörlesztés 
Az Ügyfél köteles résztörlesztési szándékát legalább 10 8 nappal a tervezett teljesítési időpontot 
megelőzően írásban bejelenteni.„  

 
1.5 A vonatkozó európai uniós és hazai jogszabályoknak való megfelelés érdekében, az 

Üzletszabályzat 3.2 pontjával összhangban kiegészítésre kerül az azonnali hatályú felmondást 
lehetővé tevő okok felsorolása (11.4 pont) egy új t) ponttal. 
 
Az UniCredit Leasing a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha 
…. 
„t) ésszerű megítélése szerint a szerződés fenntartása szankcióba ütközik, vagy ha az Ügyfél, 
tényleges tulajdonosa, az Ügyfélben közvetlen vagy közvetett irányítással (befolyással) rendelkező 
bármely személy, az Ügyfél kapcsolt vállalkozása nemzetközi szervezet intézkedésével érintetté 
válik.” 

 
1.6 Kihúzásra kerül a kamatláb számítására vonatkozó 12.4 pontból az alábbi rendelkezés. 

„A referencia-kamatláb változásából eredő kamatkülönbözet elszámolásának gyakorisága 
megegyezik a törlesztő részletek elszámolásának gyakoriságával.” 
 

1.7 Az 1. számú mellékletből 12.7 pontként áthelyezésre kerül a 12. pontba az alábbi rendelkezés. 
 
„A szerződés szerint egy évet meg nem haladó futamidejű – és automatikusan nem megújítható – 
hitelek esetében a fogyasztónak minősülő Ügyfél hátrányára a szerződéses feltételeket az 
UniCredit Leasing egyoldalúan nem módosítja.” 
 

1.8 Pontosításra kerül a 13. pont címe az alábbiak szerint. 
 
„Hitel- és kölcsönügyletek esetén kKamatszámítás, Teljes Hiteldíj Mutató (pénzügyi lízing, hitel-és 
kölcsönügyletek)” 
A címben bekövetkezett módosítás a teljes 13. pontban következetesen átvezetésre kerül 
összefoglalóan finanszírozás megnevezéssel. 
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1.9   A 13.4 pontból kihúzásra kerül az alábbi rendelkezés. 
„A referencia-kamatláb változásából eredő kamatkülönbözet elszámolásának gyakorisága 
megegyezik a törlesztő részletek elszámolásának gyakoriságával.” 

 

1.10 Módosításra kerül az illetékességet tartalmazó 15.1 – 15.2 pont 
 
„15.1 A fogyasztónak minősülő Ügyfél és az UniCredit Leasing a közöttük felmerülő vitás kérdések 
eldöntésére - a hatáskörébe tartozó ügyekben - a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a 
Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A fogyasztók számára nem áll 
rendelkezésre olyan lehetőség a szerződésből eredő jogviták peren kívüli rendezésére, amelynek 
az UniCredit Leasing alávetette volna magát. 

 

15.2 A fogyasztónak nem minősülő Ügyfél és az UniCredit Leasing a közöttük felmerülő vitás 
kérdések eldöntésére - a hatáskörébe tartozó ügyekben - a Pénz- és Tőkepiaci Állandó 
Választottbíróság Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.” 
 

2. Mellékleteket érintő módosítások 
 
2.1 Átstrukturálásra kerül az UniCredit Leasing egyoldalú, a fogyasztónak nem minősülő Ügyfél 

számára kedvezőtlen szerződésmódosításának okait rögzítő 1. sz. melléklet. 
 

2.2 A vonatkozó jogszabálynak megfelelően pontosításra kerül a KHR-rendszerrel kapcsolatos 
adatkezelési és jogorvoslati szabályokat tartalmazó 2. számú melléklet. 

 
2.3 Pontosításra kerül a 3. számú mellékletnek az adatkezelési célokra, jogalapokra, kezelt 

személyes adatokra, az adatkezelés időtartamára vonatkozó II. része. 
 

 
II. 2014. március 15. napját megelőzően megkötött ügyletekre vonatkozó Üzletszabályzat 

 
 

1. Az Általános rendelkezéseket (I. fejezet) érintő módosítások 
 

1.1 Az alábbiak szerint pontosításra kerül az Ügyfél fogalma (2. pont). 
 

„Az Üzletszabályzat alkalmazásában Ügyfél az a jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaság vagy más szervezet, egyéni vállalkozó, valamint természetes 
személy, akinek az UniCredit Leasing a tevékenységi körébe tartozó pénzügyi szolgáltatást 
nyújt, vagy amely/aki a pénzügyi szolgáltatáshoz kapcsolódóan az UniCredit Leasing javára, 
az UniCredit Leasing pénzügyi szolgáltatását igénybe vevőre tekintettel biztosítékot nyújt.” 
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1.2 A képviseletre, azonosításra, meghatalmazásra, pénzmosás megelőzésére vonatkozó 3. pont 

módosítása 
 

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. 
évi LIII. törvény (Pmt.) rendelkezéseinek megfelelően pontosításra kerül a személyazonosság 
igazolására UniCredit Leasing által bekérendő adatkör (3.2. pont) és okmányok meghatározása 
(3.3 pont), valamint az okmányokról készített fénymásolatra irányadó előírás (3.8. pont). 
A vonatkozó európai uniós és hazai jogszabályoknak való megfelelés érdekében a 3. pont új 
3.11 - 3.12 ponttal egészül ki. 
 
„3.11 Ügyfél mindenkor kötelezi magát arra, hogy az UniCredit Leasing által finanszírozott 
eszköz használatára az Európai Unió normáival, egyéb nemzetközi normákkal, vagy az 
UniCredit Leasing szankciókkal kapcsolatos belső szabályaival összhangban kerül sor,  a 
finanszírozott eszköz használatával elérni kívánt cél nem érintett gazdasági szankcióval, 
embargóval vagy bármely más a hatályos jogszabályok, nemzetközi szervezetek vagy az 
UniCredit Leasing szankciókkal kapcsolatos belső szabályai által meghatározott gazdasági, 
pénzügyi megszorító intézkedéssel. 
Ügyfél haladéktalanul köteles az UniCredit Leasinget értesíteni ha 
a) az Ügyfél  
b) bármely biztosítékot nyújtó  
c) a tényleges tulajdonos 
d) az Ügyfélben közvetlen vagy közvetett irányítással (befolyással) rendelkező bármely 

személy vagy 
e) az Ügyfél csoportjába tartozó jogalany 
nemzetközi szervezet (pl. EU/O.F.A.C./ENSZ) szankciós intézkedésével érintetté válik 
(szankciós listára kerül, vele szemben korlátozó, kényszerítő intézkedéseket vezetnek be). 

 
3.12 A finanszírozott eszköz, valamint a használatával elért anyagi előny nem szolgálhat olyan 
célt, amely sérti az Európai Unió 
a) 833/2014 és 960/2014 Tanácsi rendeletében megfogalmazott elvárásokat, figyelmen kívül 

hagyja a kettős felhasználású termékek és technológiák kivitelére, kapcsolódó 
szolgáltatásokra, fegyverek és katonai felszerelések szállításához kapcsolódó 
szolgáltatásokra, egyes technológiáknak az oroszországi kőolajipar számára történő 
közvetlen vagy közvetett értékesítésére, szállítására, átruházására vagy kivitelére 
vonatkozó korlátozó intézkedéseket, ezáltal a korlátozó intézkedések hatálya alá eső 
természetes vagy jogi személyek, szervezetek közvetlen vagy közvetett finanszírozását, 
pénzügyi támogatását, részükre technikai segítség nyújtását valósítja meg, 

b) 269/2014 és 961/2014 Tanácsi rendeletét, az ott meghatározott természetes vagy jogi 
személyek, szervezetek, szervek vagy a velük összefüggésbe hozható természetes vagy 
jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára közvetlen vagy közvetett módon 
gazdasági erőforrás rendelkezésre bocsátását vagy pénzügyi támogatás nyújtását jelenti,  
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c) 692/2014 és 825/2014 Tanácsi rendeletében foglaltakat, a Krímből, Szevasztopolból 
származó áruk EU területére történő behozatalára, ennek finanszírozására, pénzügyi 
támogatására, a rendelet hatálya alá tartozó bármely természetes és jogi személlyel, 
szervezettel vagy szervvel való együttműködésre, egyes iparágak, tevékenységek, 
szolgáltatások tekintetében megvalósuló közvetlen vagy közvetett technikai vagy 
pénzügyi segítségnyújtásra irányul, vagy 

d) amelynek hatása a fenti rendeletekben lefektetett korlátozások megkerülése.” 
 

1.3 Az Üzletszabályzat 1.1 pontjában meghatározott személyi és tárgyi hatályra figyelemmel 
következetesen javításra kerül a 4.6-4.8 pont hitelre, illetve kölcsönre hivatkozása 
finanszírozásra. 

 
1.4 A kamatokra, díjakra, jutalékokra, költségekre vonatkozó 6. pont 6.3 pontja pontosításra kerül 

az alábbiak szerint. 
„Az egyes szerződésekben megállapított kamat, jutalék, díj, költség, illetve egyéb feltételek 
megváltoztatásának feltételeit a szerződés, Hirdetmény vagy jogszabály is tartalmazhatja. 
Ebben az esetben a feltételek változásának időpontjában a kamat, jutalék, díj, költség 
szerződésmódosítás nélkül is megfelelően változik. Az UniCredit Leasing fenntartja magának a 
jogot, hogy a kamatot, díjat, költséget vagy bármely más szerződési feltételt az érintett 
finanszírozási szerződésben, illetőleg a jelen Üzletszabályzat 1. sz. mellékletében 
meghatározott feltételek és körülmények beállta esetén a fogyasztónak nem minősülő Ügyfél 
számára kedvezőtlen módon, egyoldalúan módosítsa.” 
 

1.5  A panaszkezelésre vonatkozó 8. pont az alábbiakra módosul. 
 
„8.1 A panaszkezelés során Ügyfélnek tekintendő az a természetes személy, jogi személy vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy más szervezet, aki az UniCredit 
Leasing szolgáltatását igénybe veszi, vagy a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás vagy 
ajánlat címzettje.  

 
8.2 Az UniCredit Leasingnek az Ügyfél panaszai hatékony, átlátható és gyors kezelésének 
rendjéről, a panaszügyintézés módjáról, valamint a panaszok nyilvántartásáról szóló 
panaszkezelési szabályzatát az Ügyfelek számára nyitva álló helyiségekben, illetve az UniCredit 
Leasing honlapján, a www.unicreditleasing.hu címen bárki megtekintheti.” 

 
1.6 A teljesítés helyére és idejére vonatkozó 9. pont 9.2 pontja az alábbiak szerint módosul. 

 
„Az UniCredit Leasing javára történő bármely fizetés teljesítésének időpontja az a nap, 
amelyen az összeget az UniCredit Leasing bankszámláján, illetve vagy az UniCredit Leasing által 
megadott bankszámlán jóváírják, készpénzben teljesített fizetés esetén az a nap, amelyen az 
összeget az UniCredit Leasing pénztáránál befizették, illetve postai befizetés esetén az 
UniCredit Leasing bankszámláján történő jóváírás napja.”          
 
 
 
 
 
 

http://www.unicreditleasing.hu/
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1.7 Módosításra kerül az illetékességet tartalmazó 10. pont 
 
„10.1 Belföldi magán-, illetve jJogi személy ügyfél és az UniCredit Leasing közötti vitás kérdések 
eldöntésére - a hatáskörébe tartozó ügyekben - a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 
10.2 Külföldi magánszemély-, illetve jogi személy Ügyfél és az UniCredit Leasing közötti vitás 
kérdések eldöntésére - a hatáskörébe tartozó ügyekben - a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 
10.2 Az Ügyfél és az UniCredit Leasing közötti bármely jogviszonyra a Magyar Köztársaság joga 
irányadó.” 

 
 

2. Hitelügyleteket érintő módosítások (II. fejezet) 

 
2.1 Pontosításra kerül a biztosítékokra vonatkozó 3.15 pont az alábbiak szerint.  

 
„Az Ügyfél köteles gondoskodni és helytállni azért, hogy a 3.7. és a 3.10-3.13 bekezdésben 
meghatározott kötelezettségeket akkor is teljesítsék, ha nem maga az Ügyfél a biztosítékul 
szolgáló eszköz vagy vagyontárgy tulajdonosa, illetve jogosultja.” 

 
2.2 A módosításra, résztörlesztésre, előtörlesztésre, megszűnésre, felmondásra vonatkozó 4. 

pontot érintő módosítások. 
2.2.1 A  4.1 pont bevezető része az alábbiakra változik. 

 

„Az UniCredit Leasing fenntartja magának a jogot, hogy a pénzügyi szolgáltatás egyedi 
ellenértékének módosítását bármely időpontban kezdeményezze. Az UniCredit 
Leasingnek az ellenérték módosításának hatályba lépése előtt legalább 3 
bankmunkanappal értesíteni kell az Ügyfelet az ellenérték módosításáról, illetve a 
módosítás hatályba lépésének pontos dátumáról. A hitelügyletre vonatkozó 
szerződést egyéb esetekben a felek írásban, kölcsönös megegyezés alapján 
módosíthatják.  

 
Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelek esetén az UniCredit Leasing a hitel-, illetve 
kölcsönszerződésben, illetőleg a jelen Üzletszabályzat 1. sz. mellékletében 
meghatározott feltételek és/vagy körülmények esetén a kamatok, költségek, díjak, 
jutalékok mértékét és/vagy a szerződési feltételeket egyoldalúan az Ügyfél számára 
kedvezőtlenül is módosíthatja, mely kedvezőtlen változásról az Ügyfelet a változás 
hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően, az ügyfélforgalom számára nyitva 
álló helyiségeiben kifüggesztett Hirdetmény útján és honlapján keresztül is értesíti és 
ezzel egyidejűleg a Világgazdaság c. napilapban közzéteszi.” 
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2.2.2 A vonatkozó európai uniós és hazai jogszabályoknak való megfelelés érdekében, 

kiegészítésre kerül az azonnali hatályú felmondást lehetővé tevő okok felsorolását 
tartalmazó 4.5 pont egy új o) ponttal. 
 
Az UniCredit Leasing a hitel-illetve kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondhatja, 
ha 
…. 
„o) ésszerű megítélése szerint a szerződés fenntartása szankcióba ütközik, vagy ha az 
Ügyfél, tényleges tulajdonosa, az Ügyfélben közvetlen vagy közvetett irányítással 
(befolyással) rendelkező bármely személy, az Ügyfél kapcsolt vállalkozása nemzetközi 
szervezet intézkedésével érintetté válik.” 

 
2.2.3 A 4.6 pontból kihúzásra kerül az alábbi mondat. 

 
„A szerződés azon a napon szűnik meg, amikor az Ügyfél ezen fizetési 
kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.” 

 
2.3 A kamatszámításra, Teljes Hiteldíj Mutatóra vonatkozó 5. pontból kihúzásra kerül az alábbi 

mondat: 

 
„A Referencia Kamat változásából eredő kamatkülönbözet elszámolásának gyakorisága 
megegyezik a törlesztő részletek elszámolásának gyakoriságával.” 
 

2.4 Az egyéb rendelkezések közül kihúzásra kerül a 7.9 pont: 
 
„Az Ügyfél hozzájárulását adja a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseivel összhangban ahhoz, hogy az 
UniCredit Leasing gazdasági reklámnak minősülő, közvetlenül az UniCredit Leasing 
tevékenységével, szolgáltatásaival, termékeivel, aktuális kedvezményeivel, valamint az 
UniCredit Leasing révén elérhető lehetőségekkel kapcsolatos ajánlatokkal, tájékoztatással, 
reklámmal, információval és egyéb anyagokkal keresse meg telefonon (pl. SMS útján) és/vagy 
postai, illetve elektronikus levél útján. Ezen hozzájáruló nyilatkozat az UniCredit Leasinghez 
intézett és írásban megküldött visszavonásig érvényes.” 

 
3. Az Üzletszabályzat megváltoztatására, hatályára vonatkozó III. fejezetet érintő módosítások. 

 
3.1 Az alábbiak szerint pontosításra kerül az 1.1 pont. 

 
„Az UniCredit Leasing fenntartja magának a jogot, hogy az Üzletszabályzatot, Kondíciós Listát 
(Hirdetményt) új szolgáltatás bevezetésekor egyoldalúan kiegészítse, valamint, hogy azokat a 
pénz- és tőkepiaci feltételek, a jogszabályok és hatósági előírások, valamint az üzletpolitika 
megváltozásakor, ahhoz igazodva egyoldalúan módosítsa, figyelembe véve – különösen a 
fogyasztókra irányadó – egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatos jogszabályi 
előírásokat, korlátokat. A kiegészítés és módosítás a hatályba lépésének időpontjától kezdve 
vonatkozik a már megkötött szerződésekre is.”  
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3.2 Kihúzásra kerül az alábbi 1.4 pont. 
 

„Az UniCredit Leasing kötelező érvénnyel alávetette magát a lakosság részére hitelt nyújtó 
pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási 
kódexnek.” 

 
4. Mellékleteket érintő módosítások 

 
4.1 Pontosításra kerül az UniCredit Leasing egyoldalú, a fogyasztónak nem minősülő Ügyfél 

számára kedvezőtlen szerződésmódosításának okait rögzítő 1. sz. mellékletének 2. pontja. 
 
„Az objektív körülmény, amely esetében UniCredit Leasing jogosult a kamaton kívüli, a 
nyújtott lízingfinanszírozáshoz kapcsolódó egyéb jutalékokat, költségeket és díjakat 
megváltoztatni: (a) a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett megelőző évi eves éves 
fogyasztói árindex változása (b) UniCredit Leasing a kamaton kívüli, a finanszírozáshoz 
kapcsolódó egyéb jutalékokat, költségeket, díjakat évente maximálisan a Központi Statisztikai 
Hivatal által közzétett éves átlagos infláció mértékében emelheti meg.” 
 

4.2 A vonatkozó jogszabálynak megfelelően pontosításra kerül a KHR-rendszerrel kapcsolatos 
adatkezelési és jogorvoslati szabályokat tartalmazó 2. számú melléklet. 
 

4.3 Pontosításra kerül a 3. számú mellékletnek az adatkezelési célokra, jogalapokra, kezelt 
személyes adatokra, az adatkezelés időtartamára vonatkozó II. része. 

 
 

 
A módosított Üzletszabályzatok a mai naptól megtekinthetők az UniCredit Leasing honlapján, 
www.unicreditleasing.hu, valamint az ügyfélszolgálaton (1118 Budapest, Budaörsi út 64.). 
 
 
 
Kelt: Budapest, 2020. január 31. 
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