
 
 

 

AZ ÜGYFELEK ÁLTAL TELJESÍTETT BEFIZETÉSEK ELSZÁMOLÁSÁNAK 
RENDJE 

 
 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 

Az UniCredit Leasing – figyelemmel a Magyar Nemzeti Bank iránymutatásaira is – az alábbi összefoglalóval 

kíván hozzájárulni ahhoz, hogy Ügyfeleink tájékoztatást kapjanak arra vonatkozóan, hogy az UniCredit 

Leasing az általuk teljesített befizetéseket milyen módon írja jóvá fennálló tartozásuk javára. 

Irányadó jogszabály (a 2014. március 15. napját megelőzően kötött szerződések esetében): 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 293. § (1) bekezdése 

293. § Ha a kötelezett kamattal és költséggel is tartozik, és a fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem 
elég, azt elsősorban a költségre, azután a kamatra és végül a főtartozásra kell elszámolni. A kötelezett eltérő 
rendelkezése hatálytalan. 
 
Irányadó jogszabály (a 2014. március 15. napján, illetve az azt követően kötött szerződések esetében): 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:46. §-a 

6:46. § [Elszámolás több tartozás esetén] 
Ha a pénztartozás teljesítéseként fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elegendő, azt - ha a jogosult 

eltérően nem rendelkezett, és egyértelmű szándéka sem ismerhető fel - elsősorban a költségekre, majd a kamatokra 

és végül a főtartozásra kell elszámolni. 

Fentiek alapján, amennyiben az Ügyfélnek több jogcímen (tőketartozás, ügyleti kamattartozás, késedelmi 
kamattartozás, stb.) is áll fenn tartozása, a fent idézett törvényi rendelkezések értelmében főszabályként költség, 
kamat, tőke sorrendben kerül sor annak jóváírására. 
 
A felszámításra kerülő kamat, késedelmi kamat,díj és költség mértékét az egyedi szerződés,  a mindenkor hatályos 
Üzletszabályzat, a vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és a Hirdetmény tartalmazza. 
 
Amennyiben a jelen tájékoztatásban foglaltakkal kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele merül fel, 

munkatársaink az alábbi elérhetőségeken állnak szíves rendelkezésére: 

Késedelmes fizetéssel kapcsolatos személyes ügyfélszolgálat: 

1134 Budapest, Róbert Károly körút 61-64. 

Kedd: 08:30 - 17:00 

Csütörtök: 08:30 - 13:00 

Késedelmes fizetéssel kapcsolatos telefonos ügyfélszolgálat: 

Telefon: (06-1) 489-7852,489-7939  

Hétfő: 08:30 - 17:00 

Kedd – Péntek: 08:30 -13:00 

Telefax: 06-1-489-6041 

E-mail: koveteleskezeles@unicreditleasing.hu 
 

 

 

 

Kelt: Budapesten, 2020. 10. 26.    

   UniCredit Leasing Hungary Zrt. 

                UniCredit Operatív Lízing Kft. 


