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1. ÁSZF rendeltetése
1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az UniCredit Leasing Hungary Zrt.
(1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., tevékenységi engedély száma: 2141/1998/F, tevékenységi
engedély dátuma: 1998. december 23., a tevékenységi engedély száma: I/E-2405/2004,
tevékenységi engedély dátuma: 2004. november 10. és a tevékenységi engedély száma: E-I352/2006, tevékenységi engedély dátuma: 2006. április 24.) (továbbiakban: Finanszírozó) és
ügyfele (továbbiakban: Adós) között létrejövő egyedi kölcsönszerződés, valamint a
kölcsönszerződés biztosítására szolgáló egyedi szerződések (továbbiakban együttesen: szerződés)
általános feltételeit tartalmazza.
1.2 A Finanszírozó és az Adós között létrejött egyedi kölcsönszerződésben, valamint a
kölcsönszerződés biztosítására szolgáló egyedi szerződésekben nem szabályozott kérdésekben az
ÁSZF, az ebben nem szabályozott kérdésekben az Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak. Az
egyedi kölcsönszerződés, valamint a kölcsönszerződés biztosítására szolgáló egyedi szerződések
és az ÁSZF ellentmondása esetén az egyedi kölcsönszerződés, valamint a kölcsönszerződés
biztosítására szolgáló egyedi szerződések irányadók. Az ÁSZF és az Üzletszabályzat ellentmondása
esetén az ÁSZF szabályai az irányadóak.
1.3 Amennyiben jelen ÁSZF valamely pontja egy másik pont rendelkezésére hivatkozik, akkor – más
szerződés kifejezett megjelölése hiányában – ezt belső hivatkozásként kell értelmezni, vagyis jelen
ÁSZF másik pontja a hivatkozás tárgya.
1.4 A jelen ÁSZF szempontjából a Finanszírozó ügyfélnek tekinti azt is, aki a Finanszírozóhoz a jelen
ÁSZF hatálya alá tartozó ügylet kapcsán kérelmet nyújt be azzal, hogy az ilyen ügyfélre a jelen ÁSZF
adattovábbításra vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.
2. A szerződés hatálya és a futamidő
2.1. A szerződés hatálybalépésének feltételei:
a) a szerződést mind a Finanszírozó (vagy meghatalmazottja), mind az Adós a képviseleti
jogosultságának megfelelően aláírta, továbbá magánszemély Adós két tanú előtt aláírta;
b) a szerződésben a szerződés hatálybalépéséhez előírt egyéb feltételek teljesülése/teljesítése;
c) a biztosítéki szerződés(ek) hatálybalépése (cégszerű aláírás, illetve magánszemély esetén két tanú
előtt történt aláírás a felek részéről és egyéb feltételek teljesülése/teljesítése).
2.2. A szerződés hatályának utolsó napja a 8.2 pontban meghatározott Teljes tartozás megfizetésének a
napja, amely a futamidő utolsó napjától különböző lehet.
2.3. A futamidő a kölcsön folyósítása napjától az utolsó törlesztő részlet esedékességének időpontjáig
tartó időszak.
3. Az Adós hitelképességének vizsgálata
3.1. A Finanszírozó az Adós kérelmére köt szerződést, amennyiben a Finanszírozó az Adós
hitelképességét megfelelőnek ítéli. A Finanszírozó az Ügyfél kölcsönkérelmét (a későbbikben úgy is,
mint finanszírozási kérelem, illetve finanszírozási kérelem adatlap) az ügyfél- illetve hitelképességi
vizsgálat eredményétől függően elfogadja, vagy megtagadhatja. Elfogadás esetén szerződéses
ajánlatot tesz. Megtagadás esetén nem köteles döntését indokolni.
3.2. A Finanszírozó a kölcsönkérelmet csak írásban fogadja el, amelyet a Finanszírozó központjába
(illetve képviselőjéhez) kell írásban benyújtani. A Finanszírozó az írásbeliség követelményétől
jogosult egyedi esetekben eltekinteni. A kölcsönkérelem befogadása a Finanszírozó részéről nem
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jelent elkötelezettséget a kölcsön nyújtására, illetve kölcsönfolyósításra, csupán az érdemi bírálat
lefolytatásának elvállalását jelenti. A Finanszírozó csak pozitív hiteldöntés esetében nyújt kölcsönt.
3.3. A Finanszírozó az Adós hitelképességére vonatkozó vizsgálati szempontjait maga határozza meg. A
Finanszírozó az Adóst részletesen tájékoztatja a finanszírozási igény és hitelképesség elbírálásához
szükséges dokumentumokról, azok alaki és tartalmi követelményeiről.
3.4. A hitelképességi vizsgálat társasági formában működő Adósnál általában az Adós utolsó három évre
vonatkozó éves beszámolója (kiegészítő melléklettel, üzleti tervvel együtt), főkönyvi kivonata
valamint a Finanszírozó által összeállított kérdőív alapján történik. Amennyiben az Adós konszolidált
éves beszámoló készítésére kötelezett, úgy a konszolidált éves beszámoló (mellékleteivel együtt) is
az ügyfélvizsgálat alapját képezi. Három évnél rövidebb ideje működő társaságok esetében a
hitelkérelem benyújtásáig rendelkezésre álló beszámoló(k), főkönyvi kivonat(ok) átadása szükséges.
3.5. Eszközfinanszírozási finanszírozási kérelmek esetében a Finanszírozó rendelkezésére kell bocsátani
a beruházás részletes leírását és a megvalósíthatósági tanulmányt, továbbá a Finanszírozó
meghatározott szerkezetű piaci, pénzügyi tervek benyújtását is kérheti. Az egyes konstrukciókhoz
kapcsolódóan benyújtandó további dokumentumok megjelölését az Adós rendelkezésére bocsátott
terméktájékoztató és termékleírás tartalmazza.
3.6. Egyéni vállalkozó, illetve természetes személy Adós esetében a hitelképességi vizsgálatot a
Finanszírozó általában a tevékenység elemzése, a rendszeres jövedelemforrások és az adóbevallás
illetve a Finanszírozó saját hitelképességi vizsgálata alapján végzi el.
3.7. A Finanszírozó belátása szerint a hitelképességi vizsgálathoz egyéb adatokat is bekérhet.
3.8. Az Adós kötelezi magát, hogy a Finanszírozónál kötött kölcsönszerződés hatálya alatt – az
Üzletszabályzatban foglaltakon túlmenően:
a) minden tulajdonosi változásról a Finanszírozót előkészítő, tárgyalási fázisban tájékoztatja,
b) bejelenti más banknál illetve hitelintézetnél vezetett bankszámláját és annak számát, egyúttal köteles
intézkedni a Finanszírozó azonnali beszedési megbízására vonatkozó jogának bejelentéséről,
melynek megtörténtét – a számlavezető hitelintézet által visszaigazolt – felhatalmazó levél eredeti
példányának átadásával igazolja,
c) a Finanszírozó által finanszírozott ügyletekre semmiféle egyéb hitellehetőséget nem használ és nem
fog felhasználni, és kettős hitelezésre nem fog sor kerülni,
d) a kölcsönszerződés futamideje alatt a Finanszírozó előzetes értesítése nélkül harmadik személyek
javára azonnali beszedési jogot nem biztosít,
e) haladéktalanul tájékoztatja a Finanszírozót, ha a kölcsönszerződés érvényessége alatt csőd-, illetve
felszámolási eljárás indítása várható,
f) biztosít valamennyi olyan feltételt (biztosítékot, kedvezményt) a Finanszírozó számára, amelyeket a
szerződés érvényessége alatt más bank vagy hitelintézet részére biztosított,
g) a Finanszírozó hozzájárulása nélkül vagyontárgyait harmadik személyeknek biztosítékként nem
ajánlja fel,
h) a Finanszírozóval megkötésre kerülő kölcsönszerződés aláírását követően más hitelezőknek a hitelilletve kölcsönszerződésben a Finanszírozó számára biztosított biztosítékrendszernél kedvezőbbet,
illetve a biztosítékrendszer érvényesíthetőségét csökkentő jogokat nem ad,
i) vagyona terhére történő személyes célú pénzfelvétel, illetve nyereség felosztás csak olyan mértékben
történhet, hogy az ne veszélyeztesse az Adós kölcsön ügyletéből származó tőke és kamat fizetési
kötelezettségeinek teljesítését.
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4. A szerződés tárgya, a kölcsön fogalma
4.1. A Finanszírozó a szerződés alapján az adásvételi szerződést kötő Adós részére a finanszírozás
tárgyának (a későbbiekben, illetve az egyedi kölcsönszerződésben úgy is, mint: Eszköz)
megvásárlásához és/vagy fedezete mellett kölcsönt nyújt.
4.2. Az Adós a finanszírozási kérelem adatlap kitöltésével kezdeményezi a finanszírozást a
Finanszírozónál. Ugyanezen az adatlapon igazolja az eladó, illetve a Finanszírozó (amennyiben
Adós közvetlenül hozzá fordult finanszírozási kérelmével), hogy az adatlapon feltüntetett
dokumentumokat eredetiben látta és az Adóstól személyesen vette át a finanszírozási kérelem
adatlapot, amelyet az Adós előtte, mint tanú előtt írt alá.
4.3. A kölcsön a finanszírozás tárgya bruttó vételárának Adós által megfizetett sajátrésszel csökkentett
része, amely magánszemély (ide nem értve az egyéni vállalkozót) Adós esetén fogyasztási
kölcsönnek minősül, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, továbbá
egyéni vállalkozó Adós esetén kölcsönnek minősül. A kölcsön lehet:
a)

Forint alapú kölcsön: forint alapon kamatozó forint pénzösszeg, amelyet a Finanszírozó
kölcsönként az Adós utasítása, illetve a szerződéses dokumentumok alapján az Adós vagy az
Adós által megjelölt harmadik személy rendelkezésére bocsát, az Adós pedig köteles azt és
annak kamatait, járulékait a szerződés szerint vissza-, illetve megfizetni.

b)

Deviza alapon nyújtott forint kölcsön: deviza alapon kamatozó pénzösszeg, amelyet a
Finanszírozó kölcsönként az Adós utasítása, illetve a szerződéses dokumentumok alapján az
Adós vagy az Adós által megjelölt harmadik személy rendelkezésére bocsát, az Adós pedig
köteles azt és annak kamatait, járulékait a szerződésben meghatározott deviza szerződés
szerinti árfolyam alapján, valamint az árfolyam korrekciót az egyedi kölcsönszerződés
„Kiegészítő paraméterében” megjelöltektől függően, forintban vagy a kölcsön alapjául
szolgáló devizában, szerződéskötéskor átadott és a szerződésben meghatározottak szerint
esetlegesen módosuló törlesztési táblázatban foglaltak szerint vissza-, illetve megfizetni.

4.4. A Finanszírozó a törlesztési táblázatot az Adós részére a kölcsön folyósítását követő 30 napon belül
– ha több részletben történt a folyósítás, az utolsó részlet folyósítását követően – küldi meg olyan
írásbeli értesítésként, amely tartalmazza különösen a folyósított kölcsön nagyságát, részfolyósítás
esetén az egyes részfolyósítások együttes összegét és ily módon a teljes kölcsönt, valamint a THM
éves százalékban meghatározott mértékét, az ennek alapján számolt havi törlesztő részleteket a
szerződés szerinti devizanemben, a bázis árfolyamot, a referencia kamatot, az egyes törlesztő
részletek megfizetése után fennálló tőketartozás összegét, valamint a törlesztő részletek
esedékességének napját.
4.5. Bázis árfolyam: ha a kölcsön folyósítására tárgyhónap 14-ig kerül sor, akkor tárgyhónap első banki
napján az UniCredit Bank Hungary Zrt. által jegyzett deviza vételi árfolyam, de ha a kölcsön
folyósításának napján UniCredit Bank Hungary Zrt. által jegyzett deviza vételi árfolyam ezen értéknél
alacsonyabb, akkor az utóbbi tekintendő bázis árfolyamnak. Ha a kölcsön folyósítására tárgyhónap
14-ét követően kerül sor, akkor az UniCredit Bank Hungary Zrt. által tárgyhónap 15-én jegyzett
deviza vételi árfolyam (ha 15-e nem banki nap, akkor az ezt követő banki nap), de ha a kölcsön
folyósításának napján UniCredit Bank Hungary Zrt. által jegyzett deviza vételi árfolyam ezen értéknél
alacsonyabb, akkor az utóbbi tekintendő bázis árfolyamnak. A Finanszírozó a bázis árfolyamot a
10.4.4. pont alapján számolja lakossági, illetve vállalati árfolyamon.
4.6. Referencia kamat: forint alapú kölcsönnél az egy hónapos BUBOR, svájci frank alapú forint
kölcsönnél az egy hónapos CHF LIBOR, euró alapú forint kölcsönnél az egy hónapos EURIBOR,
vagy a szerződésben meghatározott egyéb kamat.
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5. A finanszírozás tárgya
5.1. A felek megállapítják, hogy erre utaló külön írásbeli rendelkezés vagy megállapodás hiányában sem
a Finanszírozó, sem annak képviselője nem működik illetve nem működött közre a finanszírozás
tárgyának kiválasztásában. A Finanszírozó kijelenti, hogy ilyen magatartásra a Finanszírozó
képviselőjének nincs joga. Az Adós a finanszírozás tárgyát, valamint az eladót saját felelősségére,
megfelelő gondossággal, a Finanszírozó által nem ismert igényei szerint választotta ki. A
finanszírozás tárgyának valamennyi vonatkozó adatát – így különösen annak típusát, felszereltségét,
vételárát, a szállítási és az egyéb feltételeket – kizárólag az Adós határozta meg. Ennek megfelelően
a Finanszírozó nem vállal felelősséget a finanszírozás tárgyának tulajdonságaiért és
használhatóságáért, így különösen az Adós által a finanszírozás tárgyával szemben támasztott
követelmények, illetve célok teljesüléséért.
Mivel eladót és a finanszírozás tárgyát kizárólag az Adós választotta ki, a Finanszírozó nem felel különösen - az eladó szállítói képességéért és szállítási hajlandóságáért.
5.2. Az Adós jótállási, szavatossági vagy bármely más, az adásvételi szerződés alapján fennálló igényét
közvetlenül az eladóval, vagy a jogszabályban meghatározott harmadik személlyel szemben
érvényesítheti, ilyen igényekért a Finanszírozót semmilyen felelősség nem terheli. Az Adósnak és az
eladónak az adásvételi szerződéssel kapcsolatos jogvitája, vagy a finanszírozás tárgyának esetleges
hibája az Adósnak a Finanszírozóval szemben - a szerződés alapján - fennálló kötelezettségeit
semmilyen módon nem érinti.
5.3. Az Adós csak abban az esetben jogosult a finanszírozás tárgyának átvételére, ha a finanszírozás
tárgya vonatkozásában a releváns bejegyzésekhez szükséges regisztrációval (ideértve különösen a
hitelbiztosítéki nyilvántartást) rendelkezik (ezt a Finanszírozó erre vonatkozó igénye esetén hitelt
érdemlően igazolja) és a Finanszírozó a szükséges bejegyzéseket meg tudja tenni. Amennyiben a
jelen bekezdésben foglaltak nem teljesülnek, úgy a Finanszírozó jogosult a szerződéstől elállni.
6. A finanszírozás tárgyának tulajdonjoga, használata
6.1. A finanszírozás tárgyának tulajdonjoga az eladóval kötött adásvételi szerződés hatályba lépésétől és
a finanszírozás tárgyának birtokbavételétől az Adóst illeti.
Az Adós visel minden, a finanszírozás tárgyával, illetve annak megvásárlásával kapcsolatos
meglévő, vagy a jövőben felmerülő adót, illetéket, költséget, díjat, beleértve a tulajdonszerzési
illetéket, az eredetiségvizsgálat, az állapotfelmérés, valamint a törzskönyv és a forgalmi engedély
kiállításának felmerülő költségeit is.
A szerződéses kötelezettségek betartásának vizsgálata céljából az Adós köteles a Finanszírozónak,
valamint a Finanszírozó megbízottjának a finanszírozás tárgyának megtekintésére és állapotának
ellenőrzésére bármikor lehetőséget biztosítani.
Az Adós a finanszírozás tárgyával, illetve annak használatával kapcsolatban a Finanszírozó kérésére
köteles haladéktalanul adatokat szolgáltatni.
Amennyiben az Adós fent írt kötelezettségeinek nem tesz eleget, a Finanszírozó jogosult a
szerződést a 12.12. pont szerint azonnali hatállyal felmondani.
6.2. Az Adós a finanszírozás tárgyát saját költségén és kockázatára üzemelteti, és gondoskodik annak
rendeltetésszerű használatáról.
A finanszírozás tárgya kizárólag rendeltetésszerűen, a gyártói, üzemeltetési előírásoknak
megfelelően használható. A finanszírozás tárgya csak azon országokban használható, amelyek
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területére a biztosítás kockázatviselésének területi hatálya kiterjed. A biztosítás területi hatályát a
biztosítási szerződés feltételei határozzák meg.

Az üzemeltetési, javítási és fenntartási költségeket az Adós viseli.
A rendeltetéstől eltérő használat csak a Finanszírozóval írásban kötött, külön megállapodás alapján
lehetséges.
Az Adós köteles a szükséges javítási munkákat elvégeztetni, valamint köteles minden, a
gépjárművet ért kárral kapcsolatos igényt érvényesíteni. A biztosítási eseményt követően az Adós a
finanszírozás tárgyát kizárólag a márkának megfelelő márkaszervizek valamelyikében javíttathatja a
garanciális időszak alatt (illetve ha az 5 événél rövidebb, akkor a gyártástól számított 5 évig). A
Finanszírozó csak javítási számlával igazolt javítás elvégzéséhez járul hozzá. Amennyiben a javítást
az Adós nem a fentiekben megjelölt márkaszervizben végezteti el, illetve a javítás elvégzését
javítási számlával nem tudja igazolni, a Finanszírozó jogosult igazságügyi szakértői vélemény
benyújtását kérni az Adóstól annak bizonyítására, hogy a szerződés biztosítékául szolgáló eszköz
értéke a nem szakszervizben történő javítás miatt nem csökkent jelentősen. A szakértői költségek
az Adóst terhelik.
Ez a szabály vonatkozik a biztosítási eseményt követő karosszéria és szerkezeti javítási
munkálatokra is.
A Finanszírozó jogosult, de nem köteles a finanszírozás tárgyának jogi, műszaki vagy gazdasági
használhatatlanná válásának vagy használhatósága csökkenésének elkerülése érdekében
szükséges kiadásokat megelőlegezni, majd azok megtérítését az Adóstól követelni. E követelés a
Finanszírozó által történő számlázáskor azonnal esedékes.
6.3. A finanszírozás tárgyának átalakítása, átépítése, megváltoztatása, a finanszírozás tárgyán ábra,
felirat, hirdetés elhelyezése kizárólag a Finanszírozó előzetes, írásos beleegyezése alapján
lehetséges. Az Adós köteles a Finanszírozó felszólítására a finanszírozás tárgyának eredeti állapotát
30 napon belül visszaállítani. Az Adós köteles megakadályozni azt is, hogy harmadik személy a
finanszírozás tárgyán a jelen pontban írt változtatást végezzen. Az Adós a szerződés aláírásával
tudomásul veszi és elismeri, hogy köteles megtéríteni mindazt a kárt, ami a Finanszírozót a jelen
pont Adós általi megszegése folytán éri, illetve köteles vállalni jelen pont megszegéséből eredő
minden jogi és anyagi következményt.
6.4. Az Adós köteles a finanszírozás tárgyát harmadik személyek beavatkozásától megóvni. Beavatkozás
esetén, - így különösen zár alá vétel, foglalás, végrehajtás, csőd- és felszámolási eljárás
kezdeményezése - az Adós köteles a Finanszírozót haladéktalanul írásban értesíteni, és saját
költségén minden intézkedést ezek elhárítása érdekében megtenni.
Tilos az Adós finanszírozás tárgya feletti bármilyen jellegű jogi vagy tényleges rendelkezése, így
különösen a finanszírozás tárgyának elzálogosítása, eladása, magának a finanszírozás tárgyának
vagy használatának harmadik személy részére történő átengedése a Finanszírozó előzetes írásos
beleegyezése nélkül.
6.5. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy saját költségére benyújt minden bejelentést és
nyilatkozatot, és saját költségére beszerzi a finanszírozás tárgyának birtoklásával, használatával és
üzemeltetésével kapcsolatos minden engedélyt, hozzájárulást ideértve például a hatósági-,
munkavédelmi-, biztonságtechnikai-, környezetvédelmi- és tűzbiztonsági hozzájárulásokat is. Az
engedélyek és hozzájárulások hiányából fakadó bárminemű következményt az Adós köteles saját
felelősségére és költségére viselni.
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6.6. Az Adós tudomásul veszi, hogy a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény értelmében 15
napon belül köteles bejelenteni a közlekedési igazgatási hatóságnak a járműokmányokban megjelölt
műszaki adatok változását. Továbbá köteles haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutásától
számított három munkanapon belül bejelenteni a járműokmány és a jármű hatósági jelzése
(rendszám), valamint a járművezetésre jogosító okmány elvesztését, megsemmisülését,
eltulajdonítását.
Az Adós ezekről a Finanszírozót is köteles egyidejűleg írásban értesíteni. Az Adós tudomásul veszi
továbbá, hogy a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény szerint a jelen pontban
felsoroltakon túl egyéb bejelentési kötelezettségek is terhelik meghatározott szervek felé.
6.7 Az Adós tudomásul veszi, hogy a Finanszírozó belső eljárási szabályzatának megfelelően
köteles meghatározott időközönként az Eszközre vonatkozó teljeskörű értékmeghatározást
elkészíteni
(továbbiakban:
Értékmeghatározás ).
Az
Adós
köteles
az
Értékmeghatározáshoz szükséges dokumentációt, a Finanszírozó rendelkezésére bocsátani a
felhívást követő 10 munkanapon belül, valamint az Értékmeghatározás során a Finanszírozóval
együttműködni, Különösen köteles a finanszírozás tárgyát az értékbecslő rendelkezésre bocsátani
az előzetesen megbeszélt időpontban. Az Adós tudomásul veszi, hogy az Értékmeghatározás
költségeit az Adós viseli, ennek megfelelően az Értékmeghatározás elkészítéséért az Adósra
vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott díjtétel kerül felszámításra
(Monitoring díj).
7. Kárveszélyviselés
7.1. A kárveszélyt a finanszírozás tárgyának átvételétől – vétkességtől függetlenül – az Adós viseli.
7.2. Az Adós a finanszírozás tárgyának bármely okból történő meghibásodásából, megrongálódásából,
megsemmisüléséből, ellopásából, illetőleg a finanszírozás tárgya által okozott, vagy működésével
kapcsolatban bekövetkezett kárból és balesetből származó minden költséget és következményt
maga viseli.
A finanszírozás tárgyának nem rendeltetésszerű használatából, nem megfelelő karbantartásából
eredő károkat az Adós viseli, felelős továbbá a harmadik személynek, illetve a harmadik személyek
által okozott károkért, valamint azokért a károkért, amelyek viselésére senki nem kötelezhető.
7.3. A Finanszírozó a szerződés aláírásával meghatalmazza, és egyben kötelezi az Adóst, hogy
káresemény bekövetkezése esetén az illetékes biztosítónál, kizárólag a kárrendezés megindítása és
lefolytatása érdekében eljárjon. Az Adós a jelen pontban foglaltan rá ruházott kötelezettség
teljesítését vállalja. Az Adós csak a Finanszírozó külön írásbeli meghatalmazásával jogosult a
biztosító által fizetendő kártérítési összeg felvételére, illetve bármely a biztosítóval való
megállapodásra, amely a finanszírozás tárgyát érinti. Az Adós a jelen pontban foglalt
kötelezettségeinek megszegésével a Finanszírozónak okozott károkat megtéríteni köteles.
8. A kölcsön folyósítása
8.1. A kölcsön folyósításának időpontja:
A Finanszírozó fenntartja magának a jogot, hogy a kölcsönt a 8.9. pontban foglalt átadás-átvételt, és
a Finanszírozó javára szóló korlátozó bejegyzéseknek az illetékes hatóság általi bejegyzését
követően folyósítsa az Adósnak vagy az Adós utasítása (illetve a szerződéses dokumentumok)
szerint harmadik személynek. Tekintettel a kölcsön nyújtásának céljára, az Adós kijelenti, hogy
amennyiben a vételár megfizetését követően a finanszírozás tárgya átadása bármely okból nem
vagy nem szerződésszerűen történik meg, az nem mentesíti őt a kölcsön visszafizetése, azaz a
Finanszírozó felé fennálló Teljes tartozásának megfizetése alól. Az Adós kijelenti, hogy tudatában
van annak, hogy az eladó az Adós nevére kiállított számlájának és a teljes bruttó vételárat
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tartalmazó, az eladóval kötött adásvételi szerződésnek (akkor is, ha az bizományosi szerződés
alapján került megkötésre) a Finanszírozó részére történő megküldése alapján a kölcsön folyósítása
megelőzheti a finanszírozás tárgyára vonatkozó átadás-átvételt és a Finanszírozó javára szóló
korlátozó bejegyzéseknek az illetékes hatóság általi bejegyzését.
Amennyiben az adott ügylethez tartozik a kölcsön kapcsán lehívólevél, akkor a Finanszírozó a
kölcsönt az abban foglaltak szerint folyósítja, amennyiben pedig nincs ilyen lehívólevél, úgy a
Finanszírozó a kölcsönt az Adós által a Finanszírozóhoz eljuttatott „átadás-átvételi jegyzőkönyv”
illetve az önerő megfizetést igazoló dokumentum alapján utalja át az eladó részére, amelyre
tekintettel a felek kijelentik, hogy az Adós által aláírt „átadás-átvételi jegyzőkönyvet” illetve az önerő
megfizetését igazoló dokumentumot fizetési megbízásnak tekintik arra vonatkozóan, hogy a
Finanszírozó a kölcsön összegét az átadás-átvételi jegyzőkönyvben illetve az önerő megfizetését
igazoló okiratban szereplő eladó részére az adásvételi szerződés rendelkezéseinek megfelelően
utalja át.
8.2. Teljes tartozásnak az Adósnak a Finanszírozóval szemben, esetenként pontosan meghatározott
időpontban fennálló valamennyi tartozása minősül, amely magában foglalja különösen:
a) az Adós által még meg nem fizetett teljes tőkekintlévőséget (esedékes, késedelmes és még
nem esedékes összegek együttesen);
b) a tőkekintlévőség járulékait (kamat, késedelmi kamat stb.);
c) az 8.3. pontban meghatározott kezelési költséget;
d) a biztosítónak meg nem fizetett vagy a Finanszírozó által az Adós helyett megfizetett
biztosítási díjat és az önrészt;
e) a finanszírozás tárgyával kapcsolatos, a Finanszírozó által esetlegesen az Adós helyett
megfizetett közterheket, egyéb költségeket és a hatósági (korlátozó) bejegyzések
Finanszírozót terhelő nyilvántartásba vétele miatti díjakat, illetékeket, költségeket;
f) az Adósnak a Finanszírozóval szemben a szerződéssel összefüggésben keletkezett
minden egyéb, a fentiekben nem felsorolt fizetési kötelezettségét.
Az Adós bármely okból fennálló tartozására, illetve annak összegszerűsége megállapítására – az
Adós ellenkező tartalmú bizonyításáig – a Finanszírozó könyvelése és kimutatásai az irányadók.
8.3. Kezelési költség a Finanszírozó hatályos Hirdetményben, vagy egyedi kölcsönszerződésben,
valamint a kölcsönszerződés biztosítására szolgáló szerződésekben meghatározott költség, amelyet
az Adós köteles a Finanszírozónak megfizetni. Kezelési költség lehet különösen:
•
•
•

•

A szerződés megkötésével kapcsolatos költség,
A szerződéssel kapcsolatos pénzügyi információk szolgáltatása, különösen lezárási
kalkuláció, illetve fennálló tőketartozás készítésével kapcsolatos költség,
A szerződés módosításával kapcsolatos költségek:
o a futamidő módosítás,
o a rész előtörlesztés,
o a tartozásátvállalás,
o a deviza alap változtatása,
o számlázási devizanem módosítása,
o átütemezés, fizetési haladék, moratórium,
o szerződés átruházása,
o biztosíték, kezes módosítása,
o fizetési esedékesség módosítása,
o szerződéshez kapcsolódó Casco konstrukció módosítása,
o minden egyéb, az Adós által kezdeményezett vagy a szerződés be nem
tartásából következő módosítás.
A szerződés kérelmezett, de meg nem valósult módosításával, így az eredeti állapot
helyreállításával kapcsolatos költségek:
o Teljes előtörlesztés határidőre megfizetésének elmulasztása,
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•

•

•

o Rész előtörlesztés határidőre megfizetésének elmulasztása.
Kintlévőség kezelésével kapcsolatos költségek:
o Fizetési felszólítások költsége,
o Felhatalmazó levélen alapuló beszedés költsége,
o Felmondási költség,
o Követelés-érvényesítéssel kapcsolatos költségek (így különösen ügyvédi,
közjegyzői, behajtási költségek),
o Követelés kezelés miatti helyszíni kiszállási költség,
o A finanszírozás tárgyának birtokba vételével kapcsolatos költség.
o A finanszírozás tárgyának újra értékesítését szolgáló javítási és karbantartási
költségek (pl.):
▪ Vagyonszerzési (átírási) illeték,
▪ Javítás utáni szemle költség,
▪ Tárolási díj,
▪ Újraértékesítési díj.
Adminisztrációs költségek:
o Fénymásolás,
o Engedélyek, meghatalmazások kiadása,
o Számla pótlása,
o Dokumentum pótlása,
o Lezárási kalkuláció készítése.
Biztosítással kapcsolatos költségek eljárási díjai:
o Biztosítási díj Adós általi nemfizetés miatt továbbfizetése,
o Díjfizetés igazolás kiállítása és kiadása,
o Fizetési felszólítás.

8.4. A Finanszírozó az alábbi dokumentumok kézhezvétele, illetve feltételek együttes teljesítése esetén
folyósítja a kölcsönt, azzal, hogy a Finanszírozó, választása szerint, az alábbi feltételek
bármelyikének fennállásától eltekinthet:
8.4.1. Általános folyósítási feltételek:
a)

b)

c)
d)

e)

f)

g)

a Finanszírozó a kölcsönkérelmet, valamint az ahhoz kapcsolódó dokumentációt hiánytalanul
és megfelelő formában kézhez vette, és a kérelmi dokumentáció adatai nem térnek el a
kölcsönkérelmen feltüntetett adatoktól;
Finanszírozó által külön elfogadó nyilatkozat kibocsátása esetén a szerződésben foglalt
adat(ok) megegyeznek a Finanszírozó által kibocsátott, a szerződésben feltüntethető
adat(ok)at tartalmazó ún. elfogadó nyilatkozattal;
a Finanszírozó és az Adós a szerződést megkötötték, azt érvényesen mindkét fél, a tanúk,
illetve szükség esetén a kezesek is aláírták;
Az egyedi kölcsönszerződés biztosítására vonatkozó valamennyi, az egyedi
kölcsönszerződés mellékletében nevesített biztosítéki szerződés érvényesen megkötésre
került, a megkötött biztosítéki szerződésekben meghatározott egyéb folyósítási feltételek
teljesültek;
rendelkezésre áll az adásvételi szerződés vagy a finanszírozás tárgyának megrendelését
igazoló dokumentum és/vagy az Adós nevére szóló, a finanszírozás tárgyának vételáráról
eladó által kiállított számla;
amennyiben a Felek lehívó levél alapján történő folyósításban állapodtak meg, úgy az Adós a
cégszerűen aláírt, a kölcsön lehívására vonatkozó lehívó levelet a Finanszírozónak
megküldte;
finanszírozás tárgyának tulajdonjoga, illetve a korlátozó bejegyzések (különösen elidegenítési
és terhelési tilalom, valamint a törzskönyv a Finanszírozóhoz küldését kérelmező nyilatkozat)
nyilvántartásba vételéhez szükséges dokumentumok illetékes hatóság általi átvételének
igazolása a Finanszírozó által meghatározott formában;
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h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)
o)

p)

q)
r)

s)

t)

a finanszírozás tárgyának Adós általi átvételét igazoló, az Adós és eladó által aláírt átadásátvételi jegyzőkönyv;
az Adós a finanszírozás tárgya vételárának önrészét az eladónak megfizette és ezt hitelt
érdemlően igazolta a Finanszírozó felé;
az Adós bankszámláira szóló felhatalmazó levél eredeti, cégszerűen aláírt példányának
Finanszírozó részére történő átadása;
eredeti, az Adós által minden adat tekintetében kitöltött és cégszerűen aláírt Öninformációs /
Ügyfélazonosító adatlap benyújtása a Finanszírozónak;
az Adós nevére kiállított, eredeti, 30 napnál nem régebbi, tartozásmentes NAV igazolás
benyújtása a Finanszírozónak;
amennyiben biztosítékként kezesség, illetve garancia került kikötésre, úgy a kezes, illetve a
garantőr által minden adat tekintetében kitöltött és aláírt Öninformációs / Ügyfélazonosító
adatlap és Vagyonnyilatkozat eredeti példányának, továbbá a kezes és a garantőr
vonatkozásában 30 napnál nem régebbi NAV tartozásmentes igazolás, továbbá a kezes,
illetve a garantőr bankszámláira szóló felhatalmazó levél eredeti, cégszerűen aláírt
példányának a benyújtása a Finanszírozó részére;
a finanszírozott eszköz jellegétől függően az illetékes Okmányiroda által lepecsételt és aláírt
okmányirodai kérelem eredeti példánya, valamint az átírt forgalmi engedély másolata;
amennyiben a finanszírozás tárgyának az átadása nem az Adós telephelyén történik, az
Adós a finanszírozás tárgyára fuvarbiztosítást kötött és a biztosítási szerződésben
zálogjogosultként a Finanszírozót tüntette fel azzal, hogy a biztosító a biztosítási összeget –
annak esedékessé válása esetén – közvetlenül a Finanszírozó, mint zálogjogosult részére
köteles megfizetni;
az Adós – amennyiben a finanszírozás tárgyát érintően EU forrású támogatást vesz igénybe a nyertes támogatási határozat egy másolati példányát benyújtotta a Finanszírozó részére az
eredeti határozat bemutatását követően
a Finanszírozó a Kölcsönszerződés mellékletében nevesített dokumentációt hiánytalan és
megfelelő formában kézhez vette;
a biztosító társaság igazolása a teljes körű vagyonbiztosítás, vagy gépjármű esetén a Casco
és a kötelező gépjármű biztosítások megkötéséről, a biztosító kockázatban lépéséről,
valamint annak hitelt érdemlő igazolása, hogy a Finanszírozó a vagyonbiztosítás, illetve
gépjármű esetében a Casco biztosítási szerződésből eredő biztosítási összegre vonatkozó
követelés zálogjogosultjává vált;
az Adós a Finanszírozott Eszközre vonatkozóan a hitelbiztosítéki nyilvántartásban jelzálogjog
bejegyzése iránt zálogkötelezetti nyilatkozatot tett, vagy a Hitelező által a Finanszírozott
Eszközre vonatkozóan tett zálogjogosulti hitelbiztosítéki nyilatkozatot zálogkötelezetti
hitelbiztosítéki nyilatkozattal megerősítette.
az egyedi kölcsönszerződésben nevesített további folyósítási feltételek teljesültek.

8.5. A Finanszírozó a kölcsönt a 8.4.1 pontban meghatározott feltételek teljesülését követő 3 munkanapon
belül folyósítja a 8.1. pontban foglaltaknak megfelelően. A Finanszírozó részéről a teljesítés azon a
napon számít megtörténtnek, amelyik napon a Finanszírozó bankszámlája a folyósított kölcsön
összegével megterhelésre kerül.
8.6. Amennyiben a kölcsön folyósításának feltételei együttesen fennállnak, az Adós kifejezetten
felhatalmazza a Finanszírozót, hogy a kölcsönt oly módon folyósítsa, hogy abból levonja a szerződés
Adós általi aláírásakor felszámítandó kezelési költség összegét (feltéve, hogy azt az Adós nem
fizette még meg a Finanszírozónak), és az így kapott összeget közvetlenül eladónak vagy az arra
jogosult harmadik személynek utalja át.
8.7. A Finanszírozó a 8.4.1 pontban megjelölt feltételeken túl a kölcsön folyósításának feltételeként
előírhatja az Üzletszabályzatban meghatározott biztosítéki szerződések meglétét, illetve az Adós
szerződésből eredő kötelezettségeire vonatkozó közjegyző előtt tett tartozáselismerő nyilatkozat
adását.
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8.8. Amennyiben az Adós nem teljesíti a 8.4.1 pontban felsorolt feltételeket a Finanszírozó által az
egyedi szerződésben megjelölt időpontig („Kölcsön igénybevétel lehetőségének határideje”),
akkor a Finanszírozó jogosult a kölcsön folyósítását megtagadni.
8.9. A finanszírozás tárgya Adós birtokába adása az átadás-átvételi jegyzőkönyv eladó és Adós általi
aláírásával történik. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv a finanszírozás tárgyának valamennyi lényeges
adatát, tulajdonságát, tartozékait, valamint állapotát rögzíti.
9. Eszközfinanszírozás, készletfinanszírozás
9.1
Eszközfinanszírozás: Az Adós által a finanszírozási kérelemben megjelölt eszköz (továbbiakban:
eszköz) megvásárlásához a Finanszírozó által nyújtott kölcsön.
9.2

Készletfinanszírozás: Az Adós által a finanszírozási kérelemben megjelölt alábbi célok, vagy célok
valamelyikére az Adós részére a Finanszírozó által nyújtott kölcsönt:
a) használt eszközök készletfinanszírozása,
b) raktárkészlet finanszírozása,
A 9.1. pontban írt Eszköz, illetve a 9.2. pontban írt eszközök a továbbiakban együtt: Eszköz.

9.3 A Finanszírozó az eszközfinanszírozási finanszírozási szerződés alapján kölcsönt csak olyan ténylegesen
felmerült, szerződéssel és számlával, illetve számviteli bizonylattal igazolt költségek finanszírozására
folyósítja, amelyek a beruházás megvalósításához elengedhetetlenül szükségesek. Az Adós a kölcsön
folyósítása előtt a finanszírozandó számlákat, illetve a Finanszírozó által írásban kért igazolásokat a
Finanszírozó számára benyújtja.
10. Fizetési feltételek
10.1.

A jelen ÁSZF-ben és a szerződésben foglalt fizetési kötelezettségek teljesítésének napja az a naptári
nap, amikor a pénzügyi teljesítés a Finanszírozó bankszámláján jóváírásra kerül (értéknap).

10.2.

Az ügyleti kamat mértéke (%), jellege (fix vagy mozgó) a szerződésben kerül rögzítésre. Fix
kamatozás esetén a szerződésben meghatározott törlesztő részletek kalkulációjánál használt kamat
mértéke a kölcsön futamideje alatt nem változik. Mozgó kamatozás esetén a szerződésben
meghatározott törlesztő részletek mindenkori kalkulációjánál használt kamat mértéke a kölcsön
futamideje alatt a 10.4.2. pont szerint változhat, amely a törlesztő részletek módosulását
eredményezheti.
Az Adós a szerződés aláírásával elismeri, hogy a szerződés aláírása előtt megismerte a teljes
futamidőre számított ügyleti kamatot és esetleges módosulásának feltételeit.
A Finanszírozó a szerződéshez kapcsolódó pénzügyi számításokban napi kamatszámítást alkalmaz.

10.3.

Az Adós a kölcsön folyósításának napjától – a kölcsön eladónak történő átutalása napjától –
kezdődően a Teljes tartozás kiegyenlítéséig a kölcsön folyósított összege után kamatot köteles
fizetni. A kölcsön kamatát, valamint – a hatályos jogszabályoknak megfelelően - az induló teljes
hiteldíj-mutató éves százalékban meghatározott mértékét a szerződés tartalmazza. A kamat
megfizetése általában utólag, a naptári negyedév, naptári hó utolsó napján vagy a szerződésben
meghatározott napon esedékes, illetve az esedékesség napja a lejárat, illetve a szerződés
megszűnésének napja.
A THM számítása a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történik, a
szerződéskötéskor érvényes kamat, valamint a szerződéskötéskor ismert, felmerülő költségek
figyelembevételével kerül kiszámításra.
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A THM devizakölcsönök esetén nem tükrözi a kölcsön árfolyamkockázatát, változó kamatozású
kölcsön esetén pedig nem tükrözi a kamatkockázatát.
Abban az esetben, ha a folyósítás napja a tárgyhó 1-15. napja közötti időszakra esik, akkor az első
havi törlesztő részlet esedékessége a tárgyhót követő hónap első munkanapja. Amennyiben a
folyósítás napja a tárgyhó 16-31. napja közötti időszakra esik, akkor az első havi törlesztő részlet
esedékessége a tárgyhót követő második hónap első munkanapja.
Az Adós választhatja a hónap 15. napján történő fizetést is. Ebben az esetben - függetlenül attól,
hogy a folyósítás a tárgyhó hányadik napjára esik, - az első havi törlesztő részlet esedékessége a
tárgyhót követő hónap 15. napja.
A Finanszírozó meghatározott rendszerességgel pénzügyi kimutatást küld az Adós részére
(továbbiakban: fizetési értesítő), amely tartalmazza az Adós Finanszírozóval szembeni esedékes
tartozását, a fizetési kötelezettség teljesítésének devizanemét, a teljesítés helyét és idejét. Az Adós a
fizetési értesítőn feltüntetett esedékes tartozását a fizetési értesítőhöz csatolt számla alapján
átutalással, csoportos beszedési megbízás útján vagy a Finanszírozóval történő külön megállapodás
alapján bármely más módon fizeti meg.
Az Adós szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek köteles úgy eleget tenni, hogy legkésőbb az
esedékesség időpontjában a fizetendő összeg a Finanszírozó bankszámláján jóváírásra kerüljön.
Amennyiben a szerződésben a törlesztő részletekre vonatkozóan rögzített, vagy a Finanszírozó által
a jelen ÁSZF alapján kibocsátott fizetési értesítőn feltüntetett esedékesség napja munkaszüneti napra
esik, úgy az esedékesség napja az azt követő első banki munkanap.
Az Adós a törlesztő részleteket a törlesztési táblázatban megadott napig, a Finanszírozó által
megküldött fizetési értesítőben megjelölt összegnek megfelelő mértékben és pénznemben köteles
megfizetni. Amennyiben a fizetési értesítőt a Finanszírozó a szerződés megkötését követően az Adós
számára még nem küldött, akkor a fizetendő törlesztő részlet mértéke megegyezik a szerződésben
meghatározott összeggel. Amennyiben azonban az Adós kapott már fizetési értesítőt - figyelembe
véve 10.4.5. pont rendelkezéseit -, akkor a fizetendő törlesztő részlet mértéke megegyezik az utoljára
kézhez vett fizetési értesítőn megjelölt törlesztő részlet nagyságával, feltéve, hogy az havi rendszeres
törlesztő részlet volt. Az Adós semmilyen esetben sem mentesül törlesztő részlet fizetési
kötelezettsége alól és - felek ellentétes tartalmú írásbeli megállapodása hiányában - nem módosul a
törlesztő részlet esedékessége sem, így az Adós nem hivatkozhat jogszerűen különösen az
alábbiakra: (i) a Finanszírozó fizetési értesítőjét nem vette időben kézhez; vagy (ii) az eladó hibásan
teljesített; vagy (iii) a finanszírozás tárgyát nem vette át vagy nem helyezte üzembe; vagy, (iv) a
finanszírozás tárgya birtokából kikerült (pl. ellopták, lefoglalták); vagy az rendeltetésszerű használatra
alkalmatlanná vált, meghibásodott, megrongálódott vagy megsemmisült (pl. totálkáros lett).
Az Adósnak a törlesztő részletet és a kezelési költséget magyar forintban kell teljesítenie azzal, hogy
a közvetített szolgáltatások vonatkozásában a 10.8. és 10.9. pontban foglaltak az irányadóak.
Amennyiben erről a szerződés külön rendelkezik, a törlesztő részletet és a kezelési költséget abban a
pénznemben kell teljesítenie, amely pénznem a szerződésben meghatározásra kerül.
Az Adós a törlesztő részleteket és egyéb fizetési kötelezettségeit köteles átutalással, postai
utalványon, vagy a Finanszírozóval történő megállapodás esetén más módon történő befizetéssel
teljesíteni – a Finanszírozó az Adóshoz intézett ezzel ellentétes tartalmú írásbeli értesítésig – a
Finanszírozó UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett, a szerződésben meghatározott számú
bankszámlájára.
10.4. Ügyleti kamat-, illetve árfolyamváltozás
10.4.1. Fix kamatozású szerződés esetén az ügyleti kamatláb a futamidő alatt nem változik.
10.4.2. Változó kamatozású szerződés esetén a Finanszírozó jogosult az ügyleti kamatlábat a
kamatperiódus hossznak megfelelő gyakorisággal, a referencia kamat változásának
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függvényében megváltoztatni. A mozgó kamatozás szerinti változtatásra vonatkozó szabályok
nem alkalmazandóak, amennyiben a változtatás eredményeképpen az aktuális ügyleti kamat 0
% vagy negatív lenne.
Az ügyleti kamatláb változásából eredő kamatkülönbözet elszámolásának gyakorisága megegyezik a
törlesztő részletek elszámolásának gyakoriságával.
Amennyiben a fentiek szerint meghatározott kamat nem tükrözi reálisan a hasonló kondíciójú kölcsönök
pénzpiacon kialakult kamatát, valamint az ügylet nyereségességét érintő esetleges hatósági intézkedés
esetére a Finanszírozó fenntartja a jogot új kamat meghatározására, illetve a kölcsön után felszámított
kamat módosítására. A kamat módosításáról, illetve a módosítás érvénybelépésének időpontjáról az
Finanszírozó az Adóst írásban értesíti. A kamatváltozás az értesítésben megjelölt időpontot megelőző
időszakra megállapított kamatot nem érinti.
Deviza alapú kölcsön nyújtása esetén a forintban fizetendő törlesztő részlet összegét módosítja
az UniCredit Bank Hungary Zrt. által közzétett, a törlesztő részlet esedékességének, - elő- és
résztörlesztés esetén a teljesítés - napján érvényes HUF / deviza (EUR, CHF) eladási árfolyam
és a bázis árfolyam aránya.
A devizaárfolyam változásból eredő törlesztő részletváltozás elszámolásának gyakorisága megegyezik a
törlesztő részletek elszámolásnak gyakoriságával.
10.4.3.

10.4.4.

A Finanszírozó a természetes személy ügyfelek (ide nem értve az egyéni vállalkozót) felé az
UniCredit Bank Hungary Zrt. természetes személyekre érvényes, a jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, továbbá egyéni vállalkozó felé pedig az UniCredit
Bank Hungary Zrt. vállalati ügyfeleire érvényes deviza árfolyama alapján számol el.

10.4.5.

A Finanszírozó a szerződésben meghatározott törlesztő részlet 10.4.2. és 10.4.3. pontban
meghatározott okból történő mértékének megváltozásáról a fizetési értesítő megküldésével
értesíti az Adóst. A jelen pont alapján bekövetkező törlesztő részlet módosulás a jelen ÁSZF
8.3. pontja szempontjából nem minősül szerződésmódosításnak.

10.5.

Késedelmi kamat és egyéb költségek
Késedelmes fizetés esetén a Finanszírozó jogosult a törlesztő részlet és Adós egyéb a szerződés
alapján esedékes fizetési kötelezettségei után késedelmi kamatot felszámítani, amelynek mértéke
megegyezik mindenkori jegybanki alapkamat + 10 % (p.a.) mértékkel.
A késedelmi kamat és az Adós egyéb a szerződés alapján esedékes fizetési kötelezettségei
elszámolásának gyakorisága megegyezik a törlesztő részlet elszámolásának gyakoriságával.
Díj, költség megfizetése általában előre, a szerződéskötés napján, a hatálybalépés napjától az
esedékesség/lejárat napjáig a teljes futamidőre esedékes.

10.6.

Az Adós által meg nem fizetett kamatkülönbözetet, árfolyam-változásból eredő törlesztő részlet
változást, késedelmi kamatot az Adós által megfizetett következő törlesztő részlet összegéből –
elsősorban késedelmi kamatra, egyéb költségekre, azután kamatkülönbözetre, árfolyam-változásból
eredő törlesztő részlet változásra, majd a törlesztő részlet kamatösszegére, és végül a törlesztő
részlet tőkeösszegére – számolja el.

10.7.

Az Adós - fizetési késedelme, illetve a szerződés feltételeinek megsértése esetén - köteles a
Finanszírozónak a lejárt követelés, illetve biztosíték érvényesítésével, a finanszírozás tárgyának
birtokbavételével és értékbecslésével kapcsolatban felmerülő költségeit, valamint az esetleges
perköltségeit is viselni.

10.8.

Az Adós visel minden, a szerződéssel, illetve a finanszírozás tárgyával összefüggő, a szerződés
hatálya alatt Magyarországon és külföldön fennálló és keletkező adót, illetéket, díjat, vámot, bírságot
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valamint egyéb költséget, ideértve az üzembe- és forgalomba helyezési, az üzem- és forgalomba
helyezéssel kapcsolatos hatósági és tartozékköltségeket, az engedélyeztetési költségeket,
biztosítási és egyéb díjat, hatóság által előírt és kivetett fizetési kötelezettséget valamint mindazon
költségeket, amelyek a szerződéssel vagy a finanszírozás tárgyával összefüggésben igazolhatóan
felmerülhetnek.
10.9.

A Finanszírozó az általa igénybe vett és az Adós felé változatlan formában továbbértékesített
szolgáltatások költségeit közvetített szolgáltatásként számlázza ki az Adós részére. Ezeket a
költségeket az Adós köteles – amennyiben a szerződés eltérően nem rendelkezik – abban a
pénznemben a Finanszírozó felé megfizetni, amelyben az ezekre vonatkozó számviteli bizonylat
kiállításra került. Az Adós kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben ezen tartozásokat nem a
számviteli bizonylatban meghatározott pénznemben teljesíti a Finanszírozó felé, akkor a
Finanszírozó jogosult azokat a bankszámláján történő jóváírástól számított 5 banki napon belül a
számviteli bizonylatban meghatározott pénznemre átváltani az átváltás napján érvényes – ha a
számviteli bizonylatban meghatározott pénznem deviza, eladási –, ha a számviteli bizonylatban
meghatározott pénznem magyar forint, vételi - árfolyam alkalmazásával és az így kapott összeggel
az Adós tartozását csökkenteni. Az átváltásból fakadó minden költséget és árfolyamkockázatot az
Adós köteles viselni.

10.10.

Az előző pont rendelkezéseitől eltérően, a fogyasztónak minősülő Adóssal szemben, deviza alapú
szerződés esetén csak a szerződés teljesítésének és fenntartásának érdekében a devizaforrás
megszerzésével közvetlenül kapcsolatban álló díjakat, költségeket lehet devizában felszámolni.

10.11.

A Finanszírozó évente egyszer egyenlegértesítőt küld az Adósnak az Adóssal szemben fennálló
követeléseiről. Amennyiben az egyenlegértesítő megküldésével együtt a Finanszírozó felhívást intéz
az Adóshoz, hogy az nyilatkozzon arról, hogy az egyenleg értesítőn feltüntetett tartozását elismeri-e,
vagy vitatja, ennek a felhívásnak az Adós köteles eleget tenni. Amennyiben az Adós az egyenleg
értesítőn meghatározott határidőn belül nem nyilatkozik, úgy a Finanszírozó jogosult ezt a tényt az
Adós jóváhagyásának tekinteni.

10.12.

Amennyiben az Adós bármely okból túlfizetést teljesít, azt a Finanszírozó jogosult a 10.6. pontnak
megfelelően az Adós kötelezettségeibe beszámítani. Amennyiben az Adósnak ezt követően is
túlfizetése marad fenn, azt a Finanszírozó az Adósnak visszafizeti, vagy az Adós értesítése mellett
következő kötelezettségébe beszámítja.

10.13.

A Finanszírozó kötelezettséget vállal arra, hogy az Adós kérésére az Adós fennálló tőketartozását
és a felek között fennálló szerződés alapján esetlegesen egyéb kötelezettséget is tartalmazó
kalkulációt ad ki 30 napon belül. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a fent megjelölt
kalkulációért a Hirdetményben meghatározott díjat (ún. lezárási kalkulációs díjat) megfizeti a
kalkuláció átadását megelőzően.

10.14.

Az Adósnak a szerződés szerinti fizetési kötelezettségei közvetlen, feltétlen és általános
kötelezettségek, és az esetleges – akár jogszabályon, akár szerződésen alapuló – fizetési
elsőbbségnél az Adós többi tartozásával egy sorba sorolódnak. Ez a megállapodás érvényes a csőd,
a végelszámolási és a felszámolási eljárásra is.

11. Biztosítékok és biztosítás
11.1
A Finanszírozó számára nyújtandó biztosítékokkal kapcsolatos részletes rendelkezéseket az
Üzletszabályzat tartalmazza. Az Üzletszabályzatnak a biztosítékokkal, a Feleknek a biztosítékokkal
kapcsolatos jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos rendelkezéseit a jelen ÁSZF tekintetében is
alkalmazandó előírásoknak ismerik el.
A biztosítékok nyújtásával, fenntartásával, kezelésével és érvényesítésével kapcsolatos minden
szükséges kiadás - beleértve, de nem kizárólagosan a jelzálogjog bejegyzésével, esetleges
módosításával vagy törlésével kapcsolatos díjakat és költségeket - az Adóst terheli.”
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11.2
Az Adós tartozik a biztosítékul lekötött, illetve a kölcsön fedezetéül szolgáló vagyontárgyakat,
a kölcsönből beszerzett eszközöket biztosítani/biztosíttatni, illetve életbiztosítást kötni - amennyiben
ezt a Finanszírozó az ügylet feltételeit meghatározó szerződésben előírja. A biztosításnak valamennyi
biztosítható kockázatra ki kell terjednie. A biztosítási szerződésben, illetve biztosítási fedezetet
igazoló dokumentumban az Adós köteles a biztosítás kedvezményezettjeként / zálogjogosultjaként a
Finanszírozót megjelölni/megjelöltetni.
Amennyiben az Adós már rendelkezik életbiztosítási szerződéssel, köteles a biztosítás
kedvezményezettjeként a Finanszírozót megjelölni/megjelöltetni.
A Finanszírozó előírhatja a finanszírozott eszköz(ök)re vonatkozóan egyedi vagyonbiztosítás
megkötését is. Ebben az esetben az Adós a biztosítási szerződést a Finanszírozó és az Adós, mint
zálogjogosultak javára köteles megkötni. A biztosítási szerződésből fakadó kötelezettségeket teljes
egészében az Adós, mint szerződő fél köteles teljesíteni. A vagyonbiztosítás alapján esedékessé
váló biztosítási összeg a Finanszírozót, mint zálogjogosultat illeti meg. Ennek megfelelően az Adós
köteles a biztosítási szerződésben rögzíteni, hogy a biztosító a biztosítási összeget közvetlenül a
Finanszírozó részére köteles teljesíteni.
Az Adós a biztosítási szerződést – amíg a vagyontárgy az ügylet biztosítékául szolgál – a
Finanszírozó hozzájárulása nélkül nem módosíthatja, és nem szüntetheti meg, felszólításra köteles
a biztosítási kötvényt a Finanszírozónak átadni, továbbá köteles a biztosítási díjakat hiánytalanul és
késedelem nélkül megfizetni, és ezt a Finanszírozó kérésére igazolni.
11.3 Az Adós a biztosítási titok alóli felmentésként feltétel nélkül és visszavonhatatlanul
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a finanszírozás tárgyára vonatkozó valamennyi általa megkötött
biztosításról, a biztosítási fedezetet igazoló dokumentum kiállításának elmaradásáról és annak
okáról, a biztosítások megszűnéséről és annak okáról, a káresemény bekövetkezéséről, a
kárrendezésről és az esetleges kárkifizetésről a biztosító bármely adatot, információt, tényt átadjon
a Finanszírozónak.
11.4 A biztosítási szerződés késedelmes megkötéséből vagy megszűnéséből, illetve a biztosítási
szerződés jogosulatlan módosításából eredő valamennyi kárt az Adós viseli, illetve köteles a
Finanszírozó ebből származó kárát megtéríteni.
Amennyiben az Adós a biztosítással kapcsolatban előírt kötelezettségét nem teljesíti vagy a
biztosítási díjat időben nem fizeti meg, az UniCredit Leasing-választása szerint- jogosult (a) a Casco
biztosítást maga megkötni/fenntartani, mely esetben a casco biztosítás díján túl az Adósra
vonatkozó mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott díjtétel is felszámításra kerül, illetve
(b) a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani és /vagy (c) a kölcsönszerződésben erre
megállapított más szankciót alkalmazni. Amennyiben az UniCredit Leasing a biztosítás megkötése/
fenntartása mellett dönt, az általa megelőlegezett költségeket (és ezek kamatait) az Adósra hárítja,
továbbá jogosult az Adóstól a kölcsönszerződés futamideje alatt még esedékessé váló biztosítási díj
nála történő óvadéka helyezését követelni.

11.5 Biztosítási esemény
11.5.1 A szerződés alkalmazásában biztosítási eseménynek minősül minden olyan esemény,
amelyet a finanszírozás tárgyára vonatkozó valamely biztosítási szerződés vagy jogszabály annak
minősít.
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11.5.2 Biztosítási esemény bekövetkezése esetén az Adós viseli a biztosítási szerződésben
meghatározott önrészt, nem mentesül a Finanszírozó felé fennálló fizetési és egyéb kötelezettségei
alól, köteles (vétkességétől függetlenül) a biztosítási eseményről, a Finanszírozót értesíteni és ezt
követően a kár rendezése érdekében a Finanszírozó útmutatásai szerint eljárni. E kötelezettsége
akkor is fennáll, ha a kárt a másik fél felelősségbiztosítása fedezi.
11.5.3 Az Adós köteles a Finanszírozót a biztosítási eseménnyel kapcsolatos minden körülményről
részletesen és azonnal írásban tájékoztatni. Kár esetén az Adós a biztosító által felvett kárfelvételi
jegyzőkönyv másolatát, továbbá lopáskár esetén, a rendőrségnél e tárgyban tett feljelentésének
másolatát köteles a biztosítási eseményt követő 2 munkanapon belül eljuttatni a Finanszírozóhoz.
11.5.4 Az Adós köteles a szükséges javítási munkákat elvégeztetni, valamint köteles minden, a
finanszírozás tárgyát ért kárral kapcsolatos igényt érvényesíteni. A Finanszírozó csak javítási
számlával igazolt javítás elvégzéséhez járul hozzá.
11.5.5 A finanszírozás tárgyának esetleges ellopása miatt tett rendőrségi feljelentésben az Adós
köteles rögzíteni azt a tényt, hogy a finanszírozás tárgyán a Finanszírozó javára zálogjog,
elidegenítési és terhelési tilalom van érvényben.
11.5.6 Az Adós a kölcsönszerződés aláírásával meghatalmazza a Finanszírozót, hogy a biztosítóval
folyó tárgyalásokba bármikor bekapcsolódjon, és szükség esetén közreműködőt vegyen igénybe. Az
Adós a kölcsönszerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Finanszírozó a kárügyben eljáró
biztosítótól valamennyi, a számára szükséges információt beszerezze. A kölcsönszerződés
aláírásával a Finanszírozó meghatalmazza az Adóst, hogy a biztosítási szerződés alapján a
Finanszírozót, mint zálogjogosultat megillető jogok érvényesítése érdekében a Finanszírozó
képviseletében a biztosító előtt eljárjon, valamint – szükség esetén, a saját nevében és a
Finanszírozó nevében – a megfelelő bíróság előtti eljárást megindítsa, és a bíróság előtti eljárás
során a Finanszírozó pertársaként a Finanszírozót is képviselje. Az Adós jelen meghatalmazás
alapján a Finanszírozó felhívására, illetve a biztosítási esemény bekövetkezése esetén külön
felhívás nélkül is köteles eljárni, illetve a megfelelő peres eljárást megindítani. Az Adós a perben
köteles a Finanszírozó instrukciói szerint eljárni. Az Adós köteles az igényérvényesítés folyamatáról
és részleteiről a Finanszírozót az igényérvényesítés során keletkezett peres és peren kívüli iratok
másolatának folyamatos rendelkezésre bocsátásával tájékoztatni. Az Adós az igényérvényesítés
során bármely őt vagy a Finanszírozót megillető jogról lemondani, vagy egyezséget kötni kizárólag a
Finanszírozó előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult. A felek rögzítik, hogy az Adós által a
Finanszírozó jogainak érvényesítése érdekében a fenti meghatalmazás alapján indított peres és
egyéb eljárásokba a Finanszírozó, mint zálogjogosult – megítélése szerint – bármikor, azok bármely
szakaszában minden külön felhatalmazás nélkül saját maga is felléphet. Amennyiben a
Finanszírozó a peres eljárásban saját maga fel kíván lépni, az Adós köteles valamennyi perbeli
cselekményét a Finanszírozóval előzetesen egyeztetni.
11.5.7 Amennyiben az Adós a szerződés megszűnésekor, megszüntetésekor a Teljes tartozását
nem fizette meg, akkor a fennálló biztosítást köteles mindaddig érvényben tartani, amíg a Teljes
tartozását meg nem fizette a Finanszírozó felé, vagy a finanszírozás tágyát a Finanszírozó birtokába
nem adta.
11.5.8 Amennyiben a biztosító a kártérítési összeget az Adósnak, illetve a Finanszírozónak bármely
okból nem fizeti ki, e körülmény az Adósnak a szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségeit
nem érinti.
A Finanszírozó a Szerződés aláírásával meghatalmazza, és egyben kötelezi az Adóst, hogy
káresemény bekövetkezése esetén az illetékes Biztosítónál, kizárólag a kárrendezés megindítás és
lefolytatása érdekében, az alábbiakban részletezett korlátozásokkal, eljárjon. Adós a jelen pontban
foglaltan rá ruházott kötelezettség teljesítését vállalja. Adós csak a Finanszírozó külön írásbeli
meghatalmazásával jogosult a Biztosító által fizetendő kártérítési összeg felvételére, illetve bármely
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a Biztosítóval való megállapodásra, amely a finanszírozott gépjárművet érinti. Adós a jelen pontban
foglalt kötelezettségeinek megszegésével Finanszírozónak okozott károkat megtéríteni köteles.
11.5.9 Lopás, totálkárnak minősülő biztosítási esemény bekövetkezése esetén, a Finanszírozó az
Adós tartozása tekintetében a biztosító káresemény minősítésével kapcsolatos tájékoztatásának,
vagy lopás esetén a nyomozó hatóság nyomozást felfüggesztő határozatának kézhezvételét
követően, a kézhezvétel napján alkalmazandó árfolyam figyelembe vételével tájékoztatást küld az
Adósnak. (A feleket a szerződésen alapuló jogaik illetve kötelezettségeik a szerződés kapcsán
történő végelszámolásig változatlanul megilletik, illetve terhelik, amely keretén belül az Adósnak a
szerződés szerint fizetési kötelezettsége a Teljes tartozás megfizetéséig az eredeti törlesztési
ütemezés alapján változatlanul fennáll.) A Finanszírozó a biztosító által megfizetett biztosítási
összeg Finanszírozó számláján történő jóváírásának napján, vagy a biztosító biztosítási összeg
kifizetését elutasító nyilatkozata kézhezvételének napján alkalmazandó árfolyam alapul vételével
számítja ki az Adós Teljes tartozását, és készíti el az Adós és a Finanszírozó közötti elszámolást,
amely alapján a felek elszámolnak, úgy hogy a Finanszírozó a biztosítási összeget az Adós Teljes
tartozásába beszámítja. Amennyiben ezt követően az Adósnak tartozása marad fenn a
Finanszírozó felé, azt a Finanszírozó elszámolása alapján és felszólítására köteles 15 munkanapon
belül megfizetni. Késedelmes fizetés esetére késedelmi kamatot számít fel a Finanszírozó.
11.5.10
Amennyiben a biztosítási kártérítésből a költségek levonása után beszámított összeg
az Adós tartozásánál nagyobb, a különbséget a Finanszírozó az elszámolást követően az Adós által
megadott bankszámlaszámra átutalással teljesíti, az Adós bankszámlaszámát tartalmazó, eredeti,
aláírt dokumentumának kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül megfizeti az Adósnak.
11.5.11
Amennyiben a Finanszírozó a kártérítési összeget a biztosítótól zálogjogosulti joga
alapján bekéri, és az beérkezik számlájára, azt a Finanszírozó elsősorban az Adós tartozásának
kiegyenlítésére fordítja, az ezt meghaladó összeget az Adósnak átutalja, vagy az Adós
beleegyezésével rendkívüli előtörlesztésként az Adós javára jóváírja. Az utóbbi esetben a jelen
ÁSZF-ben meghatározott előtörlesztési szabályok az irányadók azzal az eltéréssel, hogy az Adóst
ilyen esetben az előtörlesztéssel kapcsolatosan költségek nem terhelik.

12. A szerződés módosítása, megszűnése
12.1.
A szerződés, valamint mellékletei módosításához írásbeli forma szükséges. A szerződés
módosításával kapcsolatos díjakat a 8.3. pont tartalmazza. Ennek összege a szerződés
módosításakor azonnal esedékes.
12.2.

A szerződés módosításának minősül különösen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a futamidő módosítás,
a rész előtörlesztés,
a tartozásátvállalás,
a deviza alap változtatása,
számlázási devizanem módosítása,
átütemezés, fizetési haladék, moratórium,
szerződés átruházása,
biztosíték, kezes módosítása,
fizetési esedékesség módosítása,
minden egyéb, az Adós által kezdeményezett vagy a szerződés be nem tartásából
következő módosítás.

12.3.
Az Adós a szerződésből eredő tartozását jogosult a futamidő alatt a törlesztő részletet
meghaladó összeg teljesítésével csökkenteni (rész előtörlesztés).
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Az Adós köteles a tervezett teljesítési időpont előtt öt munkanappal rész előtörlesztési szándékát
írásban bejelenteni. A Finanszírozó a rész előtörlesztéskor az Adós esedékessé vált tartozásának
érvényesítése után fennmaradó összeget a tőketartozás törlesztésre írja jóvá.
A rész előtörlesztést követően a Finanszírozó a futamidő változatlan fenntartása mellett a törlesztő
részletek összegét módosítja. A módosult törlesztő részleteket tartalmazó módosított törlesztő táblát a
Finanszírozó az Adós rendelkezésére bocsátja.
12.4.

A szerződés megszűnik:
•
•
•
•
•
•

a szerződés rendes lejáratával;
felek közös megegyezésével;
az Adós teljes előtörlesztésével;
természetes személy Adós halálával;
a Finanszírozó elállásával;
a Finanszírozó azonnali hatályú felmondásával.

12.5.
Amennyiben az Adós a szerződés megszüntetését kezdeményezve a finanszírozás tárgyát a
szerződés futamideje alatt önként adja a Finanszírozó vagy a birtokbavételre felhatalmazott
harmadik személy birtokába, úgy az nem minősül a szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetésének, kivéve, ha a felek írásban ekképp állapodnak meg. Ebben az esetben a
Finanszírozó élhet az azonnali hatályú felmondás jogával. Az Adós ilyen esetben sem mentesül a
Teljes tartozás, ideértve az elszámolásban érvényesített esetleges egyéb díjak és költségek –
különös tekintettel a finanszírozás tárgyának visszavételi költségeire – megfizetésének
kötelezettsége alól.
12.6.
Az Adós jogosult a szerződés előtörlesztését kérni és a fennmaradó kölcsönösszeget egy
összegben visszafizetni (teljes előtörlesztés). Az előtörlesztés feltétele, hogy az Adósnak semmilyen
a szerződés alapján fennálló, már esedékessé vált lejárt tartozása ne legyen.
12.7.
A Finanszírozó az előtörlesztéskor az Adós tartozásáról elszámolást készít. Az elszámolás
tartalmazza az Adósnak a szerződéssel kapcsolatosan fennálló összes fizetési kötelezettségét,
amely az elszámolás napján fennálló Teljes tartozást foglalja magába. Az Adós köteles az
elszámolásban meghatározott Teljes tartozás összegét – esetleges késedelmi kamatokkal együtt –
három munkanapon belül megfizetni.
12.8.
Amennyiben a természetes személy Adós meghal, úgy a szerződés a Finanszírozó Adós
haláláról való tudomásszerzését követően megszűnik. Az Adós halálakor az örököse a szerződés
alatt fennálló kötelembe mint jogutód belép és köteles az Adós halálának tényét a Finanszírozó felé
bejelenteni, amely bejelentéssel az örökös a szerződésen alapuló kötelmeket magára nézve
kötelezőnek ismeri el. A Finanszírozó ezen bejelentési kötelezettség teljesítését követően köteles a
Teljes tartozás összegét kiszámítani. A finanszírozás tárgyának birtokosa köteles gondoskodni a
gépjármű Finanszírozó által megjelölt telephelyre és határidőben történő szállításáról is, ahol az a
hagyatéki eljárás lezárásáig elhelyezésre kerül. Amennyiben az Adós örököse a Teljes tartozást a
hagyatéki eljárás lezárását követő 5 munkanapon belül megfizeti a Finanszírozónak, a Finanszírozó
a finanszírozás tárgyát átadja az Adós örökösének.
12.9.
A Finanszírozó jogosult a szerződéstől az Adóshoz intézett egyoldalú nyilatkozattal elállni az
– az Üzletszabályzatban rögzített eseteken kívül - alábbi esetekben:
12.9.1.
a kölcsön folyósításának 8.4. és 8.7. pontban írt bármely feltétele a szerződés
mindkét fél általi aláírásától számított 15 napon belül nem teljesül;
12.9.2.
ha a kölcsön folyósítását követően, de még az átadás-átvételt megelőzően a
szerződés teljesítése akár eladó akár az Adós hibájából vagy bármi más ok miatt meghiúsul;
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12.9.3.
ha az Adós bármilyen okból kifolyólag a finanszírozás tárgyát vagy tartozékait
részben vagy egészében nem veszi át; vagy eladó a finanszírozás tárgyát vagy tartozékait
részben vagy egészében nem adja át a szerződésben rögzített feltételek szerint, különös
tekintettel az átadás-átvétel adásvételi szerződésben rögzített tervezett időpontjára;
12.9.4.
ha az átadás-átvételt követő kötelezettségeit az eladó vagy az Adós nem vagy nem
szerződésszerűen teljesíti
12.9.5.
ha a kölcsön folyósítását követően valószínűsíthető, hogy az Adós vagy az eladó
hamis adatokat szolgáltatott; vagy a Finanszírozó olyan bármilyen jellegű információ birtokába
jutott, amely ismeretében a szerződést nem kötötte volna meg vagy a kölcsönt nem
folyósította volna. Így különösen, de nem kizárólagosan, ha (i) a Finanszírozó olyan információ
birtokába jut, hogy az Adós valamely hitelintézettel vagy pénzügyi vállalkozással kötött
bármely finanszírozási szerződését jelentősen megszegte, vagy (ii) a finanszírozás tárgya a
szerződés megkötését megelőzően gazdasági totálkárt szenvedett el, vagy (iii) az Adós, a
készfizető kezes(ek), illetve az eladó ellen büntetőeljárás indul, vagy (iv) a finanszírozás
tárgyával, illetve a szerződés megkötésével kapcsolatban bűncselekmény alapos gyanúja
merül fel.
12.10.
A Finanszírozó 12.9. pontban meghatározott okból történő elállása folytán a szerződés a
megkötésének napjára visszamenőleges hatállyal megszűnik. Ebben az esetben a felek az eredeti
állapot helyreállítására kötelesek. Az Adós köteles a Finanszírozónak a Teljes tartozás összegét
valamint az eredeti állapot helyreállításával a Finanszírozónak felmerült kárát haladéktalanul
megfizetni. Amennyiben az eredeti állapot helyreállítása nem lehetséges, és ennek következtében a
Teljes tartozás megfizetése iránti követelésén túlmenően a Finanszírozónak kára keletkezik, az
Adós, illetve készfizető kezes(ek) kötelesek azt haladéktalanul a Finanszírozónak megtéríteni.
12.11.
Az Adós a Finanszírozótól annak elállása következtében kártérítést (különösen kamatot,
elmaradt hasznot) vagy kártalanítást nem követelhet.
12.12.
A Finanszírozó a szerződést az Adóshoz intézett egyoldalú nyilatkozattal az alábbi esetekben
jogosult azonnali hatállyal felmondani:
12.12.1.
Az Adós a folyósított összeget részben vagy egészben nem a szerződésben
meghatározott célra fordítja, használja fel;
12.12.2.
az Adós a szerződésből folyó bármely fizetési kötelezettségével több, mint 30 napos
késedelembe esik;
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;
12.12.4.
amennyiben az Adós természetes személy: az Adós cselekvőképességének
elvesztése;
12.12.5.
az Adós székhelyének vagy lakóhelyének külföldre történő áthelyezése, ismeretlen
helyre költözése vagy székhelyén, illetve lakóhelyén való elérhetetlensége;
12.12.6.
amennyiben az Adós egyéb szerződéses kötelezettségét, a Finanszírozó írásos
felszólítása ellenére sem teljesíti, különösen, ha a finanszírozás tárgyát szerződésellenesen
használja és ezzel a Finanszírozó jogait jelentősen veszélyezteti;
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12.12.7.
az Adós a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósulásával
kapcsolatos vizsgálatot – figyelmeztetés ellenére – akadályozza, ideértve azt az esetet is, ha a
szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi;
12.12.8.
amennyiben az Adós maga, vagy a gazdasági vagy vagyoni helyzetét igazoló, vagy
rá tekintettel biztosítékot nyújtó harmadik személy a szerződés megkötésekor olyan hamis
adatokat közöl, tényeket vagy körülményeket hallgat el, amelyek ismeretében a Finanszírozó
a szerződést nem kötötte volna meg;
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;
12.12.10.
az Adós jogi státuszában változás következik be. Abban az esetben, ha az Adós
jogutód hátrahagyásával szűnik meg, úgy a kölcsönszerződés alapján a Finanszírozó felé
valamennyi jogutód egyetemleges kötelezettként felel;
12.12.11.
az Adós a Finanszírozóval szemben vállalt kötelezettség teljesítését veszélyeztető
egyéb fizetési kötelezettséget vállalt (pl. garancia, kezesség);
12.12.12.
az Adós más hitelintézettel, gazdálkodó szervezettel vagy bármely hatósággal
szemben fennálló kötelezettségeit – ideértve a köztartozásokat is - nem, vagy késedelmesen
teljesíti;
12.12.13.

a Ptk. 6:387. §-ban felsorolt esetekben;

12.12.14.
A Finanszírozó jogosult az Adóssal vagy kapcsolt vállalkozásával eddig megkötött és
a későbbiekben megkötendő kölcsön, lízing, vagy bármilyen hiteljogviszonyt megtestesítő
szerződéseket azonnali hatállyal felmondani, ha az Adós a Finanszírozóval megkötött
szerződések alapján fennálló fizetési kötelezettségeivel vagy egyéb kötelezettségeivel
hátralékba kerül, ilyen jellegű szerződéseit idő előtt felbontja, illetve megszűnteti.
A Finanszírozó azonnali hatályú felmondása esetén a mindenkor hatályos Hirdetményben
meghatározott díjtétel kerül az Adósnak felszámításra.

12.13.

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

12.14.
A szerződés felmondásával a Finanszírozó jogosult a finanszírozás tárgyát birtokba venni.
Ezzel egyidejűleg az Adós használati joga a finanszírozás tárgyára megszűnik, és az Adós köteles a
finanszírozás tárgyát, annak tartozékával és okmányaival együtt a Finanszírozó által meghatalmazott
harmadik személynek átadni. Amennyiben az Adós a visszaszolgáltatással késedelembe esik, az
egyéb kötelezettségek fenntartása mellett köteles a tényleges visszaszolgáltatás időpontjáig
késedelemi kötbért fizetni, amelynek mértéke megegyezik a késedelembe esés időpontját
megelőzően az Adós által a szerződés alapján fizetendő utolsó esedékes törlesztőrészlet
összegével.
12.15.
A Finanszírozó jogosult a felmondással kapcsolatos ügyintézésre és a finanszírozás
tárgyának visszabirtoklására megbízást adni harmadik személynek. Ezen harmadik személy
igénybevételével kapcsolatos költségek az Adóst terhelik.
12.16.

Az elszámolás szabályai visszabirtoklás esetén:
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Az Adós szerződés szerinti fizetési kötelezettsége nem szűnik meg a finanszírozás tárgyának
visszabirtoklásakor.
Ha a finanszírozás tárgya a visszabirtokláskor sérült, hiányos, vagy gazdaságosan tovább nem
használható állapotban kerül visszaadásra, az értékbecslés, vagy szakértői vélemény szerint már
értékesíthető, vagy az értékesítésnek egyéb akadálya van, akkor az Adós köteles megfizetni az
szerződés felmondásából eredő Teljes tartozását az értékbecslés díjával és a felmondás kapcsán
felmerülő összes egyéb költséggel együtt.
A Finanszírozó jogosult a visszabirtokolt finanszírozás tárgyát az Adós költségére értékesíteni és a
felmondással, valamint az értékesítéssel kapcsolatosan felmerült költségeit, az egyéb fennálló
követelésével együtt az Adósra hárítani.
12.17.
Amennyiben a szerződés máshogy nem rendelkezik a szerződés azonnali hatályú
felmondásával a Teljes tartozás egy összegben esedékessé válik. A Finanszírozó az Adós
tartozásáról elszámolást készít, amely már tartalmazza a 10.4. pont szerinti, időközben érvényesített
ügyleti kamat-, illetve árfolyamváltozásokat is. Az Adós köteles az elszámolásban meghatározott
Teljes tartozást a felmondás kézhezvételétől számított 8 napon belül megfizetni.

13. Természetes személy Adósokra vonatkozó külön rendelkezések:
13.1.
Ha eladó az adásvételi szerződés teljesítésével késedelembe esik vagy az adásvételi
szerződés hibás teljesítése a finanszírozás tárgyának rendeltetésszerű használatát lehetetlenné
teszi és az Adós késedelemből, illetve hibás teljesítésből eredő követeléseinek eladó nem tett
határidőben eleget, az Adós a szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségét az igénye
kielégítéséig visszatarthatja. A Finanszírozó a visszatartás időszakára nem jogosult kamatot és a
kamaton kívüli ellenszolgáltatást, ideértve díjat, jutalékot és költséget felszámítani.
A visszatartási jog gyakorlását megalapozó körülményekről az Adós írásban tájékoztatja a
Finanszírozót. A visszatartási jog a tájékoztatást követően illeti meg az Adóst.
13.2.
Amennyiben az Adós a 12.3. pontban meghatározott rész előtörlesztéssel vagy a 12.6.
pontban meghatározott teljes előtörlesztéssel él az Adóst nem terhelik a rész előtörlesztéssel vagy
teljes előtörlesztéssel kapcsolatos kezelési költségek.
14. Adatközlések, értesítések
14.1.
Az Adós a szerződés aláírásával felhatalmazza a Finanszírozót, hogy a szerződés teljes
időtartama alatt az Adós gazdasági helyzetének vizsgálata céljából annak könyveibe, mérlegeibe
bármikor korlátozás nélkül betekintsen.
14.2.
Az Adós a Finanszírozó kérésére köteles a szerződés időtartama alatt éves beszámolóját
(mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő mellékletek) a Finanszírozónak megküldeni.
Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a szerződéskötéskor a vonatkozó
jogszabályok rendelkezése értelmében mikrovállalkozásnak minősül, úgy ezt jelzi a Finanszírozó
felé. Az Adós kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy amennyiben a szerződés fennállta alatt a
vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében már nem minősül mikrovállalkozásnak vagy a
szerződés hatálya alatt válik mikrovállalkozássá, úgy ezen körülmény bekövetkezésétől számított 15
napon belül mikrovállalkozói státuszát írásban jelzi a Finanszírozó felé.
14.3.
Az Adós köteles a harmadik személyek finanszírozás tárgyára vonatkozó igényéről (zálogjog
gyakorlása stb.), az Adóssal szemben végrehajtási eljárás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás
kezdeményezéséről, a finanszírozás tárgyának elvesztéséről vagy megsérüléséről, valamint a
Finanszírozó jogait érintő bármely lényeges körülményről - a releváns tények ismertetésével és az
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okmányok/okiratok bemutatásával - a Finanszírozót
Finanszírozó jogait érintő lényeges körülmény különösen:

haladéktalanul

írásban

értesíteni.

A

a) bármilyen bírósági, vagy hatósági kötelezés (jogerős voltától függetlenül), mely az
Adós 500 ezer Ft-ot meghaladó fizetési kötelezettségét írja elő;
b) az Adóssal szemben folyamatba tett végrehajtási eljárás (foglalási cselekmény);
c) az Adós nevében, székhelyében illetve lakcímében, állampolgárságában, azonosító
okmányának illetve azonosító okiratának típusában és számában, telefonszámában,
társasági formájában, képviseletében, esetleges kézbesítési megbízottja adataiban,
tulajdonosi szerkezetében, főtevékenységében illetve munkahelyében, számlavezető
bankjában és bankszámlaszámában, a tényleges tulajdonos személyében beállott
bármely változás esetén a tudomásszerzéstől számított 5 napon belül;
d) az Adós bármely harmadik személlyel szemben fennálló, 30 napon túli lejárt fizetési
kötelezettsége.
.
15. Adatvédelem
15.1.
Az Adós tudomásul veszi, hogy a Finanszírozóval szemben fennálló vagy a jövőben
keletkező bármely fizetési kötelezettségének elmulasztása esetén a Finanszírozó jogosult
követelések behajtásával foglalkozó harmadik személynek megbízást adni a tartozás beszedésére.
Az Adós ezennel felhatalmazza a Finanszírozót arra, hogy a Finanszírozó a megbízottja részére az
Adósra valamint az Adós fennálló kötelezettségére és a finanszírozás tárgyára vonatkozó
valamennyi szükséges információt és adatot átadja és a követelés beszedésével megbízott harmadik
személy ezeket az adatokat és információkat nyilvántartsa és kezelje.
15.2.
Amennyiben a Finanszírozót szabálysértési hatóságok, rendészeti szervek, egyéb hatóságok,
önkormányzatok vagy parkolási díj beszedésére jogosult társaságok a finanszírozás tárgya, illetve az
Adós kapcsán a hatályos jogszabályoknak megfelelő módon megkeresik, a megkeresés
teljesítéséhez szükséges adatokat ezen hatóságoknak és társaságoknak a Finanszírozó átadja.
15.3.
Az Adós ezennel felhatalmazza a Finanszírozót arra, hogy a korlátozó bejegyzések közúti
közlekedési nyilvántartásba történő feltüntetése iránti eljárás lefolytatásához szükséges információt
és adatot az illetékes hatóság részére átadja.
15.4.
Az Adós felhatalmazza végül a Finanszírozót, hogy a mindenkori Teljes tartozásának
összegéről az eladót tájékoztassa. Jelen felhatalmazás az Adós Finanszírozóhoz intézett
nyilatkozatával bármikor visszavonható. Jelen felhatalmazás nem zárja ki és nem korlátozza az Adós
szerződésnek megfelelő adatszolgáltatással kapcsolatos felelősségét, és nem korlátozza az
információk közvetlen kérésére vonatkozó jogát.
15.5.
Az Adós a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen 15. pontban foglalt felhatalmazások az
e pontban részletezett adatok tekintetében a banktitok alóli felmentésnek minősülnek és ezen
felhatalmazások kiterjednek valamennyi, a szerződéssel összefüggő adatra és információra.
16. Egyéb rendelkezések
16.1.
Szóbeli megállapodások a Finanszírozó és az Adós között nem jöttek létre. A szerződés,
valamint mellékletei módosításához – beleértve az írásos formára vonatkozó követelményt – írásbeli
forma szükséges.
16.2.
Az Adós a szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a Finanszírozó a szerződésből eredő
követelését - annak lejáratát megelőzően is - az Adós erre vonatkozó további nyilatkozata nélkül
részben vagy egészben harmadik személyre engedményezze, illetve lejárt követelését annak
érvényesítése érdekében követelés behajtásával üzletszerűen foglalkozó személynek kiadja. Az
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Adós a Finanszírozó engedményezésről szóló írásos értesítéséig fizetési és egyéb kötelezettségeit a
Finanszírozó részére joghatályosan teljesítheti.
16.3.

A szerződés teljesítésének helye Budapest.

16.4.
A szerződés megkötésének és végrehajtásának költségeit az Adós viseli. A Finanszírozó
jogosult e költségeket az Adósnak megelőlegezni, és azokat az Adósnak továbbszámlázni. A
költségek fizetésére az egyéb fizetésekre vonatkozó szabályok és jogkövetkezmények érvényesek.
16.5.
A Felek a szerződésből eredően közöttük felmerülő jogvita eldöntésére – a hatáskörébe
tartozó ügyekben - a Budapesti II-III. Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék
kizárólagos illetékességét kötik ki.
A jelen ÁSZF módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2016. június 01. napján lép hatályba,
határozatlan időre szól és a hatályba lépését követően megkötött szerződésekre vonatkozik.
Budapest, 2016. június 01.

UniCredit Leasing Hungary Zrt.
A fenti Általános Szerződési feltételeket az Adós elolvasta, megértette és az abban foglalt rendelkezéseket az
aláírásával a Finanszírozóval kötött szerződésre kötelezőnek ismeri el. Az Adós továbbá az Általános
Szerződési Feltételek jogszabályoktól eltérő rendelkezéseire vonatkozó tájékoztatást az Általános Szerződési
Feltételek alapján megértette és kifejezetten elfogadja.

………………………………………..
Adós
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