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I.

Az UniCredit Leasing Hungary Zrt. Üzletszabályzata
(a 2014. március 15. napját megelőzően megkötött ügyletekre)

Az Üzletszabályzat I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4.1 pontjának helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
Az UniCredit Leasing az Ügyfeleinek címzett értesítéseket az Ügyfél által megadott
levelezési címre küldi. Az UniCredit Leasing az Ügyfél részére szóló iratokat, értesítéseket
nem köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Ellenkező bizonyításig az elküldést
megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata az UniCredit Leasing birtokában van,
és az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék, feladóvény igazolja.
Az Üzletszabályzat I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4.4 pontjának helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
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Az Ügyfélnek az UniCredit Leasing részére szóló írásos küldeményeket az UniCredit
Leasing székhelyére vagy arra a címre kell megküldenie, amit az UniCredit Leasing erre a
célra az Ügyfél részére megadott. Az Ügyfél által küldött írásos küldemények érkezésére a
Magyar Posta által vezetett nyilvántartás az irányadó.
Az Üzletszabályzat I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5.2 pontjának helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
Az UniCredit Leasing nem felel az erőhatalomból (vis major), belföldi vagy külföldi
jogszabályból, illetve az UniCredit Leasing érdekkörére vissza nem vezethető hatósági
rendelkezésből, a működésének megzavarásából eredő kárért, érvényes ez arra az esetre
is, ha a fenti események okán az UniCredit Leasing meghatározott napokon vagy ideig
beszünteti vagy korlátozza működését.
Az Üzletszabályzat I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5.3 pontjának helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
Az UniCredit Leasing nem felel az olyan károkért, amelyek az UniCredit Leasing érdekkörére
vissza nem vezethető hatósági rendelkezés, hatósági engedély megtagadása vagy
késedelmes megadása folytán következnek be.
Az Üzletszabályzat I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5.4 pontjának helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
Az UniCredit Leasing az elvállalt megbízás teljesítése érdekében jogosult közreműködőt
igénybe venni, annak tevékenységéért teljes felelősséggel tartozik. Fogyasztónak nem
minősülő Ügyfél esetén, ha a közreműködő felelősségét jogszabály vagy az Üzletszabályzat
korlátozza, az UniCredit felelőssége a közreműködő felelősségéhez igazodik.
Az UniCredit Leasing felelősségének fentiek szerinti korlátozása nem érinti az UniCredit
Leasingnek azt a felelősségét, amelyet a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződésben nem
lehet érvényesen kizárni.
Az Üzletszabályzat I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6.6 pontjának helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
Bármely az UniCredit Leasing és az Ügyfél között fennálló megállapodás szerinti
pénztartozás késedelmes teljesítése esetén a késedelembe esés időpontjától a teljesítés
napjáig az Ügyfél az Üzletszabályzatban, az ÁSZF-ben, a Hirdetményben, vagy az egyedi
szerződésekben megjelölt mértékű késedelemi kamat megfizetésére köteles.
Az Ügyfél késedelmes teljesítése esetén, amennyiben UniCredit Leasing beszedéssel él, az
Ügyfél köteles a rá vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott díjat az
UniCredit Leasing részére megfizetni.
Minden fizetési felszólításra (beleértve az esetlegesen sms útján megküldött fizetési
felszólítást) a Hirdetményben meghatározott díjtérítés kerül felszámításra.
Az Üzletszabályzat III. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT MEGVÁLTOZTATÁSA, HATÁLYA 1.2
pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az Üzletszabályzat, az ÁSZF és a Hirdetmény nyilvánosak, azt az Ügyfelek számára nyitva
álló helyiségekben, illetve az UniCredit Leasing honlapján, a www.unicreditleasing.hu címen
bárki megtekintheti. Az UniCredit Leasing hirdetményeit a honlapján teszi közzé.
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Az Üzletszabályzatnak, a Hirdetménynek – az Ügyfél számára kedvezőtlen –
megváltoztatását az UniCredit Leasing legalább 15 nappal a módosítás hatálybalépését
megelőzően Hirdetményben kifüggeszti és a honlapján is közzéteszi.
Az Üzletszabályzat III. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT MEGVÁLTOZTATÁSA, HATÁLYA 1.3
pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Kamat, díj vagy költség ügyfél számára kedvezőtlen egyoldalú módosítása esetén –
referencia-kamatlábhoz kötött kamat esetén a referencia-kamatláb változásából eredő
kamatváltozás kivételével – a fogyasztónak minősülő Ügyfél a módosítás hatálybalépése
előtt jogosult lezárási díj felszámítása nélkül a teljes előtörlesztésre irányadó rendelkezések
szerint a szerződést lezárni.

II.

Az UniCredit Leasing Hungary Zrt. Általános Szerződési Feltételei Pénzügyi
Lízing Szerződéshez Személy- és Kishaszongépjárművekre, Az UniCredit
Leasing Hungary Zrt. Általános Szerződési Feltételei Pénzügyi Lízing
Szerződéshez Személy és Kishaszongépjárművekre RCI Finance, Az
UniCredit Leasing Hungary Zrt. Általános Szerződési Feltételei Pénzügyi
Lízing Szerződéshez Személy és Kishaszongépjárművekre Renault Credit,
Az UniCredit Leasing Hungary Zrt. Általános Szerződési Feltételei Pénzügyi
Lízing Szerződéshez Személy és Kishaszongépjárművekre Nissan Finance
(a 2014. március 15. napját megelőzően megkötött ügyletekre)

Az Általános Szerződési Feltételek 7.2.1 pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Amennyiben a Lízingbeadó a Gépjárműre Casco biztosítás kötését írta elő, a Lízingbevevő
köteles a Gépjárműre a Lízingszerződés teljes fennállta alatt valamennyi biztosítható
kárfajtára és kockázatra (elemi kár, töréskár, lopáskár) kiterjedő teljes körű Casco biztosítást
kötni. A Casco biztosítási fedezetnek ki kell terjednie a Gépjármű minden extra
felszereltségére is. Lízingbevevő köteles a biztosítás kedvezményezettjeként a Lízingbeadót
feltüntetni. Lízingbevevő köteles a Lízingszerződés futamideje alatt Casco biztosítás
folyamatos fenntartásáról gondoskodni.
Az Általános Szerződési Feltételek 7.2.5 pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Casco biztosítási szerződés bármely szempontból történő módosításához a Lízingbeadó
előzetes írásos engedélye szükséges. Amennyiben a Gépjármű biztosítását valamennyi
Biztosító megtagadja vagy a Biztosító a biztosítási szerződés fennállása alatt a biztosítás
feltételeit oly módon változtatja meg, hogy az a kockázatok tekintetében a Lízingbeadó
számára hátrányt jelentene, a Lízingbeadó jogosult a lízingszerződést azonnali hatállyal
felmondani.
Az Általános Szerződési Feltételek 7.4.6 pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Lízingbevevő köteles biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosítási szerződésből
származó jogait a Biztosító, valamint – szükség esetén – a bíróság előtt érvényesíteni.
Lízingbevevő köteles az igényérvényesítés folyamatáról és részleteiről a Lízingbeadót az
igényérvényesítés során keletkezett peres és peren kívüli iratok másolatának folyamatos
rendelkezésre bocsátásával tájékoztatni. Lízingbevevő az igényérvényesítés során
bármely őt megillető jogról lemondani, vagy egyezséget kötni kizárólag a Lízingbeadó
előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult. Lízingbevevő a Lízingszerződés aláírásával
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feltétel nélkül és visszavonhatatlanul felhatalmazza Lízingbeadót, hogy a Biztosítóval folyó
tárgyalásokba, illetve peres és egyéb eljárásba megítélése szerint, bármikor, azok bármely
szakaszában mindek külön felhatalmazás nélkül bekapcsolódjon. Lízingbevevő
felhatalmazza Lízingbeadót, hogy a Biztosítóval folyó tárgyalások során közreműködőt
vegyen igénybe. Szükség esetén Lízingbevevő ilyen tartalmú meghatalmazással köteles a
Lízingbeadót külön is ellátni. Amennyiben a Lízingbeadó a peres eljárásba be kíván
kapcsolódni, függetlenül attól, hogy a Lízingbeadó számára a bíróság a perbelépést
engedélyezte-e, Lízingbevevő köteles valamennyi perbeli cselekményét Lízingbeadóval
előzetesen egyeztetni és köteles a perben a Lízingbeadó instrukciói szerint eljárni.
Lízingbevevő a Lízingszerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Lízingbeadó a
kárügyben eljáró Biztosítótól valamennyi, a számára szükséges információt beszerezze.
Az Általános Szerződési Feltételek 8.2.3 pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Mozgó kamatozás esetén a Referencia kamat megváltozása
A Lízingbeadó jogosult ill. kötelezett a Lízingdíjakat minden törlesztési időszakban érvényes
Referencia kamat értékek alapján az adott kamatperiódus kezdőnapján, vagy ha ez
munkaszüneti napra esik, az ezt követő első munkanapra érvényes Referencia kamat
alapján módosítani. Az adott kamatperiódus kezdőnapja a Lízingszerződésben megadott
esedékességi nap, azaz a számlázást követő hónap 1-je vagy 15-e. Eltérő rendelkezés
hiányában a kamatperiódus kezdőnapja.
A Referencia kamat változásából eredő kamatkülönbözet elszámolásának gyakorisága
megegyezik a Lízingdíj elszámolásának gyakoriságával.
Az Általános Szerződési Feltételek 8.3 pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Lízingbeadó a Lízingszerződésben meghatározott Lízingdíj 8.2.2 és 8.2.3 pontban
meghatározott okból történő mértékének megváltozásáról a Fizetési értesítő megküldésével
értesíti a Lízingbevevőt. A jelen pont alapján bekövetkező Lízingdíj módosulás a jelen ÁSZF
4.15 pontja szempontjából nem minősül szerződésmódosításnak.
Az Általános Szerződési Feltételek 8.4 pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Tekintettel arra, hogy Lízingbevevő nem a Gépjármű használatáért, hanem a pénzügyi lízing
szolgáltatásért tartozik fizetési kötelezettséggel a Lízingbeadó felé, ezért a Lízingbevevő
Lízingszerződésből eredő fizetési kötelezettségét nem érintik a Lízingszerződéshez
kapcsolódó, a pénzügyi lízingszolgáltatáson kívül eső külső körülmények, így különösen, de
nem kizárólagosan, ha a Lízingbevevő a Gépjárművet bármilyen – a Lízingbeadó érdekkörén
kívül felmerült - okból nem használja, vagy használhatja.
Az Általános Szerződési Feltételek 9.3 pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Résztörlesztés
A Lízingbevevő köteles résztörlesztési szándékát legalább 8 nappal a tervezett teljesítési
időpontot megelőzően írásban bejelenteni. A résztörlesztés összegének legkésőbb a soron
következő törlesztő részlet esedékességének időpontjáig be kell érkeznie a Lízingbeadó
bankszámlájára. A Lízingbeadó a résztörlesztéskor a Lízingbevevő lejárttá és esedékessé
vált tartozásának érvényesítése után fennmaradó összeget a tőketartozás törlesztésére írja
jóvá. A résztörlesztést követően a Lízingbeadó a Lízingbevevő választásának megfelelően –
a fennálló tőketartozás figyelembe vételével – a szerződés futamidejét, illetve a futamidő
változatlansága mellett a törlesztő részletek összegét módosítja. A módosult futamidőt,
illetve a törlesztő részleteket tartalmazó módosított törlesztési tervet (törlesztő táblát) a
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Lízingbeadó a Lízingbevevő rendelkezésére bocsátja. A Lízingbeadó a Lízingbevevő által
teljesített befizetéseket azon a napon tekinti teljesítettnek, mely napon annak összege a
Lízingbeadó bankszámláján jóváírása kerül, a résztörlesztés szerződés javára történő
jóváírására ugyanakkor a soron következő időszaki törlesztő részlet esedékességének
időpontjában kerül sor.
Abban az esetben, amennyiben a Lízingbevevő a résztörlesztésnek a soron következő
törlesztő részlet esedékességének napjáig nem tesz eleget, a Lízingbeadó a résztörlesztést
meghiúsultnak tekinti, az esetlegesen teljesített befizetéseket a Lízingbevevő a
Lízingbeadóval szemben azonos szerződésből eredően fennálló lejárt tartozására jóváírja, a
fennmaradó összeggel a Lízingbevevő írásbeli nyilatkozatának megfelelően rendelkezik. A
Lízingbeadó az így megfizetett összeg után kamatot, kártérítést a Lízingbevevő részére nem
fizet. A résztörlesztés meghiúsulása esetét Felek úgy tekintik, mintha a résztörlesztés
kezdeményezésére nem került volna sor.
Az Általános Szerződési Feltételek 9.6 pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Teljes előtörlesztés
A Lízingbevevő köteles előtörlesztési szándékát legalább 15 nappal a tervezett teljesítési
időpontot megelőzően írásban bejelenteni. A Lízingbeadó az előtörlesztési kalkulációt az
arra irányuló írásos kérelem kézhezvételét követő 10 naptári napon belül bocsátja a
Lízingbevevő rendelkezésére. A Lízingbeadó az előtörlesztési kalkuláció során a
Lízingbevevő fennálló tartozásáról elszámolást készít, mely a tervezett teljesítési időpontra
vonatkozóan tartalmazza a Lízingbevevőnek a szerződéssel kapcsolatosan fennálló összes
lejárt, illetve nem lejárt esedékességű fizetési kötelezettségét, beleértve az előtörlesztéssel
kapcsolatban felmerülő, Hirdetményben rögzített mértékű díjat is. A Lízingbeadó a
Lízingbevevő által teljesített befizetéseket azon a napon tekinti teljesítettnek, mely napon
annak összege a Lízingbeadó bankszámláján jóváírása kerül. A szerződés megszűnik,
amikor a Lízingbevevő a Lízingbeadó által készített elszámolásban foglalt teljes összeget a
tervezett teljesítési időpontig maradéktalanul előtörleszti.
A Lízingbevevőnek a tervezett teljesítési időponttól számított további 30 naptári nap áll
rendelkezésére, hogy az előtörlesztést teljesítse és a Lízingbeadó által készített
elszámolásban foglalt teljes összeget a Lízingbeadó részére maradéktalanul megfizesse.
Amennyiben a Lízingbevevő a tervezett teljesítési időpontot követő 30 naptári napon belül
teljesíti az előtörlesztést a Lízingbeadó az előtörlesztés tényleges napjára nézve
Lízingbevevővel az előtörlesztési összeg megfizetését követő 30 naptári napon belül
elszámol. A tervezett teljesítési időpontot követő legfeljebb 30 napon belül teljesített
előtörlesztés esetén a Lízingbeadó az előtörlesztés jóváírásának napján érvényes árfolyam
és a szerződés deviza bázisának megfelelő, a szerződésben meghatározott kamat illetve
referencia kamat figyelembevételével számol el, amely alapján a Lízingbeadó által készített
elszámolásban megjelölt összeg, illetve a Lízingbevevő által ténylegesen megfizetett összeg
eltérhet. Abban az esetben, ha az elszámolásban megjelölt összeghez képest az
Lízingbevevőnek fizetési kötelezettsége áll még fenn, úgy a Lízingbevevő köteles azt az
Lízingbeadó felszólítását követően 8 napon belül megfizetni. A szerződés azon a napon
szűnik meg, amikor a Lízingbevevő ezen fizetési kötelezettségének is maradéktalanul eleget
tett. Abban az esetben, ha az elszámolásban megjelölt összeghez képest a Lízingbeadónak
keletkezik visszafizetési kötelezettsége, úgy Lízingbeadó köteles azt az elszámolással
egyidejűleg a Lízingbevevőnek megfizetni.
Nyílt végű pénzügyi lízing esetén a Lízingbevevő az előtörlesztési szándék bejelentésével
jogosulttá válik a lízingtárgy tulajdonjogának megszerzésére, vagy jogosult harmadik felet
vevőként megnevezni. Zárt végű pénzügyi lízing esetén az előtörlesztés teljesítésével a
Lízingbevevő a lízingtárgy tulajdonjogát megszerzi.
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Abban az esetben, amennyiben a Lízingbevevő a tervezett teljesítési időpontot követő
legfeljebb 30 naptári napig nem tesz eleget az elszámolásban (előtörlesztési kalkulációban)
foglalt előtörlesztési összeg megfizetésének és/vagy a Lízingbeadó felszólítását követően 8
napon belül nem teljesíti az elszámolásban megjelölt összeghez képest fennálló fizetési
kötelezettségét, a Lízingbeadó az előtörlesztést meghiúsultnak tekinti, az esetlegesen
teljesített befizetéseket a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben azonos szerződésből
eredően fennálló lejárt tartozására jóváírja, a fennmaradó összeggel Lízingbevevő írásbeli
nyilatkozatának megfelelően rendelkezik. A Lízingbeadó az így megfizetett összeg után
kamatot, kártérítést a Lízingbevevő részére nem fizet. Az előtörlesztés meghiúsulása esetét
Felek úgy tekintik, mintha az előtörlesztés kezdeményezésére nem került volna sor.
Az Általános Szerződési Feltételek 9.7 pontjának b) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
a) a Lízingbevevő vagy a rá tekintettel biztosítékot nyújtó harmadik személy gazdasági
helyzetének nagyfokú romlása, különösen fizetési halasztásra irányuló megállapodás
kötése, a fizetések beszüntetésére vonatkozó nyilatkozat, és/vagy fogyasztónak nem
minősülő Lízingbevevő esetén kényszertörlési eljárás vagy fizetésképtelenség miatt
felszámolási eljárás kezdeményezése vagy végrehajtási eljárás elrendelése a
Lízingbevevő vagy rá tekintettel biztosítékot nyújtó harmadik személy vagy annak
korlátlanul felelős tagja ellen;
Az Általános Szerződési Feltételek 9.12 pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az Általános Szerződési Feltételek kiegészítésének, módosításának közös szabályai:
A kiegészítés és módosítás a hatályba lépésének időpontjától kezdve vonatkozik a már
megkötött Lízingszerződésekre is. Lízingbeadó – a Lízingbevevő számára kedvezőtlen kiegészítést és módosítást legalább 15 nappal a kiegészítés és módosítás hatályba lépését
megelőzően Hirdetményben kifüggeszti, illetőleg honlapján közzéteszi.
Lízingbeadó fenntartja magának a jogot, hogy a kamatot, díjat, költséget vagy bármely más
szerződési feltételt az Lízingbevevő számára nem hátrányos módon egyoldalúan módosítsa.
Kamat, díj vagy költség ügyfél számára kedvezőtlen egyoldalú módosítása esetén –
referencia-kamatlábhoz kötött kamat esetén a referencia-kamatláb változásából eredő
kamatváltozás kivételével – a fogyasztónak minősülő Lízingbevevő a módosítás, kiegészítés
hatálybalépése előtt jogosult lezárási díj felszámítása nélkül a teljes előtörlesztésre irányadó
rendelkezések szerint a szerződést lezárni.
Az Általános Szerződési Feltételek 9.13 pontjának b) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
b) fogyasztónak nem minősülő Lízingbevevő számára a módosítást Lízingbeadó a
módosítás hatálybalépést megelőzően 15 nappal honlapján hirdetményben teszi
közzé.
Az Általános Szerződési Feltételek 10. pontjának (3) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy ha a Gépjárművet a Lízingbeadó felszólítására
azonnali hatállyal nem szolgáltatja vissza, illetve az együttműködést megtagadja, úgy a
Lízingbeadó jogosult a Gépjármű visszavétele érdekében a szükséges eljárásokat
megindítani, mellyel kapcsolatos mindennemű költség a Lízingbevevőt terheli.
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Az Általános Szerződési Feltételek 12.4 pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Lízingbeadó a Lízingbevevőnek címzett értesítéseket a Lízingbevevő által megadott
levelezési címre küldi. A Lízingbeadó a Lízingbevevő részére szóló iratokat, értesítéseket
nem köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Ellenkező bizonyításig az elküldést
megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata a Lízingbeadó birtokában van, és az
elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék, feladóvény igazolja.

Kelt: Budapest, 2016. december 15.
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