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I. Az UniCredit Leasing Hungary Zrt. Üzletszabályzata 

(a 2014. március 15. napját követően megkötött ügyletekre) 

 
Az Üzletszabályzat I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.5 pontjának helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 
Az UniCredit Leasing tevékenységét a hatályos jogszabályok keretei között megfelelően 
végzi. Az UniCredit Leasing felügyeleti szerve: Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, 
Krisztina krt. 39.) 
 
Az Üzletszabályzat I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.9 pontjának helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 

http://www.unicreditleasing.hu/
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Az UniCredit Leasing kérésére az Ügyfél köteles az UniCredit Leasinggel kötött 
finanszírozási szerződést, illetve a biztosítéki szerződéseket saját költségén közjegyzői 
okiratba foglaltatni.    

 
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 4.3 pontjának helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 
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 5.5 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 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.  

 



3 
 

Az Ügyfél késedelmes teljesítése esetén, amennyiben UniCredit Leasing beszedéssel él, az 
Ügyfél köteles a 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 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 10.5 pontjának helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 
Amennyiben a fogyasztónak nem minősülő Ügyfél esedékességkor nem teljesíti fizetési 
kötelezettségeit, az UniCredit Leasing jogosult a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő 
módon érvényesíteni bármely biztosítékból származó jogát úgy, hogy az a követelések 
kielégítését a legeredményesebben szolgálja. Az érvényesítés során befolyt összeget az 
Ügyfél tartozásának csökkentésére fordítja.  
 
Amennyiben a fogyasztónak minősülő Ügyfél felszólításra és a biztosítékok érvényesítésére 
vonatkozó felhívásra sem teljesíti fizetési kötelezettségét az esedékességet követő 30 napon 
belül, az UniCredit Leasing jogosult a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő módon 
érvényesíteni bármely biztosítékból származó jogát úgy, hogy az a követelések kielégítését a 
legeredményesebben szolgálja. Az érvényesítés során befolyt összeget az Ügyfél 
tartozásának csökkentésére fordítja. 

 
Az Üzletszabályzat I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 10.6 pontjának helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

 
Az Ügyfél tartozik a biztosítékul lekötött, vagyontárgyakat, biztosítani/biztosíttatni, illetve 
életbiztosítást kötni - amennyiben ezt az UniCredit Leasing az egyedi szerződés feltételeit 
meghatározó szerződésben előírja. A biztosításnak valamennyi lehetséges biztosítható 
kockázatra ki kell terjednie. A biztosítási szerződésben, illetve a biztosítási fedezetet igazoló 
dokumentumban az Ügyfél köteles a teljes biztosítási összeg kizárólagos 
kedvezményezettjeként az UniCredit Leasinget megjelölni/megjelöltetni. 
 
Az UniCredit Leasing előírhatja a finanszírozott eszköz(ök)re vonatkozóan egyedi 
vagyonbiztosítás megkötését is. 
 
Az Ügyfél a biztosítási szerződést - amíg a vagyontárgy az ügylet biztosítékául szolgál – 
csak az UniCredit Leasing hozzájárulásával módosíthatja és szüntetheti meg. Amennyiben 
az egyedi szerződés feltételei szerint a biztosítást az Ügyfél kötötte az UniCredit Leasing 
hozzájárulásának feltétele, hogy a meglévő biztosítás helyett az Ügyfél (az UniCredit 
Leasing társbiztosítotti, illetve zálogjogosulti minősége megtartásával) különösen például az 
önrész mértéke, a fedezett kockázatok köre, a biztosító mentesülése, a biztosítás területi 
hatálya tekintetében is megfelelő biztosítást kössön. Az Ügyfél az UniCredit Leasing 
felszólításra köteles a biztosítási fedezetet igazoló dokumentumot az UniCredit Leasingnek 
átadni, továbbá köteles a biztosítási díjakat hiánytalanul és késedelem nélkül megfizetni, és 
ezt az UniCredit Leasing kérésére igazolni.  
 
Az Üzletszabályzat I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 10.7 pontjának helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 
Fogyasztónak nem minősülő Ügyféllel történő szerződéskötéskor az UniCredit Leasing 
adóstársként /készfizető kezesként vonhatja be azt a devizabelföldi vagy devizakülföldi, 
nagykorú, cselekvőképes természetes személyt, aki a biztosítékul felajánlott ingatlanon 
haszonélvezeti/özvegyi joggal rendelkezik, és bevonhatja a zálogkötelezett harmadik 
személyeket. Az UniCredit Leasing fedezetként csak per-, teher- és igénymentes, rendezett 
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tulajdoni lappal rendelkező, önállóan forgalomképes egész ingatlan tulajdont vagy tulajdoni 
hányadot fogad el. Az UniCredit Leasing kivételesen, egyedi mérlegelés alapján 
biztosítékként nem tehermentes ingatlant is elfogad fedezetként, feltéve, hogy a tulajdoni 
lapra bejegyzett jog vagy feljegyzett tény nem akadályozza, illetve nem gátolja a zálogjog 
érvényesítését. 
 
Az Üzletszabályzat I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 10.12 pontjának helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 
Az UniCredit Leasing jogosult a fogyasztónak nem minősülő Ügyfél által fedezetként 
felajánlott ingatlanra az egyedi szerződés megkötését megelőzően, illetve az egyedi 
szerződés futamideje alatt bármikor értékbecslést, illetve értékbecslés felülvizsgálatot 
készíteni vagy szakértővel értékbecslést készíttetni. Ennek költségeit az Ügyfél viseli. 
 
Az Üzletszabályzat I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 11.3 pontjának helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

 
a)   Teljes előtörlesztés 

Az Ügyfél köteles előtörlesztési szándékát legalább 15 nappal a tervezett teljesítési időpontot 
megelőzően írásban bejelenteni.  Az UniCredit Leasing az előtörlesztési kalkulációt az arra 
irányuló írásos kérelem kézhezvételét követő 10 naptári napon belül bocsátja az Ügyfél 
rendelkezésére. Az UniCredit Leasing az előtörlesztési kalkuláció során az Ügyfél fennálló 
tartozásáról elszámolást készít, mely a tervezett teljesítési időpontra vonatkozóan 
tartalmazza az Ügyfélnek a szerződéssel kapcsolatosan fennálló összes lejárt, illetve nem 
lejárt esedékességű fizetési kötelezettségét, beleértve az előtörlesztéssel kapcsolatban 
felmerülő, Hirdetményben rögzített mértékű díjat is. Az UniCredit Leasing az Ügyfél által 
teljesített befizetéseket azon a napon tekinti teljesítettnek, mely napon annak összege az 
UniCredit Leasing bankszámláján jóváírása kerül. A szerződés megszűnik, amikor az Ügyfél 
az UniCredit Leasing által készített elszámolásban foglalt teljes összeget a tervezett 
teljesítési időpontig maradéktalanul előtörleszti.  

Az Ügyfélnek a tervezett teljesítési időponttól számított további 30 naptári nap áll 
rendelkezésére, hogy az előtörlesztést teljesítse és az UniCredit Leasing által készített 
elszámolásban foglalt teljes összeget az UniCredit Leasing részére maradéktalanul 
megfizesse. Amennyiben az Ügyfél a tervezett teljesítési időpontot követő 30 naptári napon 
belül teljesíti az előtörlesztést az UniCredit Leasing az előtörlesztés tényleges napjára nézve 
Ügyféllel az előtörlesztési összeg megfizetését követő 30 naptári napon belül elszámol. A 
tervezett teljesítési időpontot követő legfeljebb 30 napon belül teljesített előtörlesztés esetén 
az UniCredit Leasing az előtörlesztés jóváírásának napján érvényes árfolyam és a szerződés 
deviza bázisának megfelelő, a szerződésben meghatározott kamat illetve referencia kamat 
figyelembevételével számol el, amely alapján az UniCredit Leasing által készített 
elszámolásban megjelölt összeg, illetve az Ügyfél által ténylegesen megfizetett összeg 
eltérhet. Abban az esetben, ha az elszámolásban megjelölt összeghez képest az Ügyfélnek 
fizetési kötelezettsége áll még fenn, úgy az Ügyfél köteles azt az UniCredit Leasing 
felszólítását követően 8 napon belül megfizetni. A szerződés azon a napon szűnik meg, 
amikor az Ügyfél ezen fizetési kötelezettségének is maradéktalanul eleget tett. Abban az 
esetben, ha az elszámolásban megjelölt összeghez képest az UniCredit Leasingnek 
keletkezik visszafizetési kötelezettsége, úgy UniCredit Leasing köteles azt az elszámolással 
egyidejűleg az Ügyfélnek megfizetni. 

Nyílt végű pénzügyi lízing esetén az Ügyfél az előtörlesztési szándék bejelentésével 
jogosulttá válik a lízingtárgy tulajdonjogának megszerzésére, vagy jogosult harmadik felet 
vevőként megnevezni. Zárt végű pénzügyi lízing esetén az előtörlesztés teljesítésével az 
Ügyfél a lízingtárgy tulajdonjogát megszerzi. 
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Abban az esetben, amennyiben az Ügyfél a tervezett teljesítési időpontot követő legfeljebb 
30 naptári napig nem tesz eleget az elszámolásban (előtörlesztési kalkulációban) foglalt 
előtörlesztési összeg megfizetésének és vagy az UniCredit Leasing felszólítását követően 8 
napon belül nem teljesíti az elszámolásban megjelölt összeghez képest fennálló fizetési 
kötelezettségét, az UniCredit Leasing az előtörlesztést meghiúsultnak tekinti, az esetlegesen 
teljesített befizetéseket az Ügyfél az UniCredit Leasinggel szemben azonos szerződésből 
eredően fennálló lejárt tartozására jóváírja, a fennmaradó összeggel Ügyfél írásbeli 
nyilatkozatának megfelelően rendelkezik. Az UniCredit Leasing az így megfizetett összeg 
után kamatot, kártérítést az Ügyfél részére nem fizet. Az előtörlesztés meghiúsulása esetét 
Felek úgy tekintik, mintha az előtörlesztés kezdeményezésére nem került volna sor.  

b)    Résztörlesztés 

Az Ügyfél 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 az UniCredit Leasing 
bankszámlájára. Az UniCredit Leasing a résztörlesztéskor az Ügyfél lejárttá és esedékessé 
vált tartozásának érvényesítése után fennmaradó összeget a tőketartozás törlesztésére írja 
jóvá. A résztörlesztést követően az UniCredit Leasing az Ügyfél 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) az 
UniCredit Leasing az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. Az UniCredit Leasing az Ügyfél által 
teljesített befizetéseket azon a napon tekinti teljesítettnek, mely napon annak összege az 
UniCredit Leasing bankszámláján jóváírása kerül, a résztörlesztés szerződés javára történő 
jóváírására ugyanakkor a soron következő időszaki törlesztő részlet esedékességének 
időpontjában kerül sor.  

Abban az esetben, amennyiben az Ügyfél a résztörlesztésnek a soron következő törlesztő 
részlet esedékességének napjáig nem tesz eleget, az UniCredit Leasing a résztörlesztést 
meghiúsultnak tekinti, az esetlegesen teljesített befizetéseket az Ügyfél az UniCredit 
Leasinggel szemben azonos szerződésből eredően fennálló lejárt tartozására jóváírja, a 
fennmaradó összeggel az Ügyfél írásbeli nyilatkozatának megfelelően rendelkezik. Az 
UniCredit Leasing az így megfizetett összeg után kamatot, kártérítést az Ügyfél részére nem 
fizet. A résztörlesztés meghiúsulása esetét Felek úgy tekintik, mintha a résztörlesztés 
kezdeményezésére nem került volna sor. 

Az Üzletszabályzat I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 11.4 a) alpontjának helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 

 
a) az Ügyfél gazdasági helyzete nagymértékben megromlik, különösen ha az Ügyfél fizetési 

halasztásra irányuló megállapodást köt, a fizetéseit beszünteti, illetve a fizetések 
beszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot tesz; és/vagy a fogyasztónak nem minősülő 
Ügyfél esetén kényszertörlési eljárást vagy fizetésképtelenség miatt felszámolási eljárást 
kezdeményeznek vagy végrehajtási eljárást rendelnek el az Ügyfél vagy az Ügyfél 
korlátlanul felelős tagja ellen; 

 
Az Üzletszabályzat I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 11.4 pontjának utolsó bekezdése 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
Amennyiben a fogyasztónak nem minősülő Ügyfélnek az UniCredit Leasinggel több 
szerződés alapján több jogviszonya áll fenn, és az Ügyfél által befizetett pénzösszeg nem 
elegendő az Ügyfél különböző szerződés alapján fennálló tartozásainak kiegyenlítésére, úgy 
az UniCredit Leasing jogosult a befizetett összegeket a tartozások összegének nagysága 
illetve esedékessége alapján az Ügyfél tartozásaiba beszámítani a saját döntése alapján. 
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Amennyiben az Ügyfél ezen rendelkezéstől eltérően rendelkezne, úgy az UniCredit 
Leasinggel fennálló összes jogviszonyt egységesen kell nézni, amely szempontból 
rendeltetésellenes joggyakorlásnak és joggal való visszaélésnek minősítik a felek, ha a 
nagyobb tartozás helyett a kisebb tartozását szándékozza kiegyenlíteni az Ügyfél, amely 
esetben az ilyen rendelkezés érvényességéhez az UniCredit Leasing előzetes 
hozzájárulását kötik ki. A rendeltetésellenes joggyakorlást a felek súlyos 
szerződésszegésnek minősítik. 

Az Üzletszabályzat I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 11.5 pontjának helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 
Az UniCredit Leasing teendői a fogyasztónak minősülő Ügyféllel kötött szerződés 
felmondásával kapcsolatban 
 
Az UniCredit Leasing a szerződés felmondását megelőzően a fogyasztónak, a kezesnek és 
a személyes adósnak nem minősülő zálogkötelezettnek küldött írásbeli fizetési felszólításban 
a szerződésszegési esemény megjelölésével felhívja a fogyasztó, a kezes, illetve a 
zálogkötelezett figyelmét a teljes fennálló és a lejárt tartozás összegére, a fizetendő kamat 
és késedelmi kamat mértékére, és 8 (nyolc) napos póthatáridőt tűz a szerződésszegés 
megszüntetésére, továbbá tájékoztatást ad a nem fizetés esetén teljesítendő további 
kamatteherre és a tartozás rendezésének elmaradása esetén a várható 
jogkövetkezményekre vonatkozóan. 

Az UniCredit Leasing a szerződés felmondását a fogyasztónak, a kezesnek és a személyes 
adósnak nem minősülő zálogkötelezettnek megküldi. 

Az Üzletszabályzat I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 11.6 pontjának az eszköz 
visszaszolgáltatására vonatkozó rendelkezései helyébe az alábbi rendelkezés lép (a 

visszabirtokolt eszköz értékesítésére vonatkozó rendelkezések változatlan tartalommal 
történő megtartása mellett): 

 
Eszköz visszaszolgáltatása: 
 
A szerződés futamidő vége előtti megszűnésénél az Ügyfél saját költségére és kockázatára 
az UniCredit Leasing által megszabott határidőre az eszközt leszereli és leszállítja a 
finanszírozó által megadott címre. 

 
Ha a fogyasztónak nem minősülő Ügyfél az eszközt nem szállítja vissza, úgy az UniCredit 
Leasing jogosult azt saját maga, vagy általa meghatalmazott harmadik személy által birtokba 
venni akként, hogy annak feltalálási helyére jogosult belépni és az eszközt attól függetlenül 
visszabirtokolni, hogy azt termelés céljára használják-e. 
A fogyasztónak nem minősülő Ügyfél e vonatkozásban kifejezetten lemond a birtokvédelem 
szabályainak érvényesítéséről és viseli az UniCredit Leasing eljárásával kapcsolatos összes 
költséget, kiadást, miként felel az UniCredit Leasing, vagy megbízottja jogszerű eljárása 
során harmadik személynek esetlegesen okozott indokolt és arányos mértékű károkozásért. 

 
Ha a fogyasztónak minősülő Ügyfél az eszközt nem szállítja vissza, illetve az 
együttműködést megtagadja, úgy az UniCredit Leasing jogosult a lízingtárgy visszavétele 
érdekében a szükséges eljárásokat megindítani. 
A fogyasztónak minősülő Ügyfél viseli az UniCredit Leasing fenti eljárásával kapcsolatos 
összes költséget, kiadást, miként felel az UniCredit Leasing, vagy megbízottja jogszerű 
eljárása során harmadik személynek esetlegesen okozott indokolt és arányos mértékű 
károkozásért. 
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Az Üzletszabályzat I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 11.7 pontjának helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

 
A szerződés azonnali hatályú felmondásával az Ügyfél az UniCredit Leasinggel szembeni 
tartozása lejárttá és azonnal esedékessé válik. Az UniCredit Leasing az Ügyfél (felmondásig 
felmerült költségeket magában foglaló) tartozásáról elszámolást készít, amely már 
tartalmazza az időközben érvényesített kamat-, illetve árfolyamváltozásokat is. Ezen 
elszámoláson felül az UniCredit Leasing a szerződés tárgyát képező 
eszköznek/eszközöknek értékesítését követően ismételt elszámolást (végelszámolást) 
készít, amely magában foglalja a szerződés lezárásáig felmerült további költségeket és 
amelyet az Ügyfélnek megküld. Az Ügyfél köteles az elszámolásokban meghatározott 
tartozást – esetleges késedelmi kamatokkal, valamint a felmerült költségekkel (a szerződés 
megszüntetésével, a visszavétellel, a biztosítékadással, az értékbecsléssel, a szállítással, a 
megőrzéssel és az értékesítéssel kapcsolatos költségeket, az UniCredit Leasing 
jogérvényesítésével kapcsolatos költségeit, illetékeket, adókat) együtt a szerződés 
rendelkezéseinek megfelelően – 8 napon belül megfizetni az UniCredit Leasingnek, illetve a 
többletet az UniCredit Leasing átutalja az Ügyfél bankszámlájára. 

 
Az UniCredit Leasing a fizetési kötelezettség teljesítésekor (a fizetési kötelezettség 
jóváírásának napján) érvényes árfolyam figyelembevételével számol el. Abban az esetben, 
ha az elszámolásban megjelölt összeghez képest az Ügyfélnek fizetési kötelezettsége 
keletkezik, úgy az Ügyfél köteles azt az UniCredit Leasing felszólítását követően 
haladéktalanul megfizetni.  

Az Üzletszabályzat I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 11.8 pontja hatályát veszti. 
 
Az Üzletszabályzat I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 13.2 pontjának helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 
Az UniCredit Leasing az időszaki (arányosított) kamatokat a következő módon számítja: 

 
(a mindenkori számítás alapjául szolgáló alapösszeg [tőke] × a kamat éves, %-ban kifejezett 

mértéke × naptári napok száma) / 36000 

Az Üzletszabályzat I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14.1 pontjának helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 
Amennyiben a fogyasztónak nem minősülő Ügyfélnek az UniCredit Leasinggel szemben 
több jogcímen áll fenn tartozása, illetve ugyanazon jogcímen több tartozása áll fenn, és az 
Ügyfél által teljesített pénzösszeg nem elegendő valamennyi, az UniCredit Leasinggel 
szemben fennálló esedékes tartozás megfizetéséhez, az UniCredit Leasing választása 
szerint szabadon dönt abban a kérdésben, hogy az Ügyfél melyik tartozásának törlesztésére 
vagy résztörlesztésére fordítja a befolyt összeget. 
 
Az Üzletszabályzat II. 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. 

 
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.  

http://www.unicreditleasing.hu/
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Az Üzletszabályzat II. 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 követően megkötött ügyletekre) 

Az Általános Szerződési Feltételek 6.1 pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

A lízingtárgy átalakítása, átépítése, megváltoztatása, a lízingtárgyon ábra, felirat, hirdetés 
elhelyezése kizárólag a Lízingbeadó előzetes, írásos beleegyezése alapján lehetséges. A 
Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó felszólítására a lízingtárgy eredeti állapotát 
visszaállítani. A Lízingbevevő azonban jogosult a lízingtárgy visszaadása előtt az ilyen 
jellegű átalakításokat saját költségére megszüntetni, amennyiben ez a lízingtárgy állagának 
sérelme nélkül lehetséges. A Lízingbevevő nem hajthat végre semmilyen esetben sem olyan 
átalakítást, mely lehetővé tenné, hogy az eredetileg "személygépjármű" besorolású 
lízingtárgy "haszongépjármű" minősítést kapjon, vagy ilyen felhasználási céllal 
üzemelhessen. A Lízingbevevő köteles megakadályozni azt is, hogy harmadik személy a 
lízingtárgyon a jelen pontban írt változtatást végezzen. A Lízingbevevő a lízingszerződés 
aláírásával tudomásul veszi és elismeri, hogy köteles megtéríteni mindazt a kárt, ami a 
Lízingbeadót a jelen pont Lízingbevevő általi megszegése folytán éri, illetve köteles vállalni 
jelen pont megszegéséből eredő minden jogi és anyagi következményt. 

 
Az Általános Szerződési Feltételek 7.2.1 pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
Amennyiben a Lízingbeadó a lízingtárgyra Casco biztosítás kötését írta elő, a Lízingbevevő 
köteles a lízingtárgyra a lízingszerződés teljes fennállta alatt valamennyi biztosítható 
kárfajtára és kockázatra (így különösen: elemi kár, töréskár, lopáskár) kiterjedő teljes körű 
Casco biztosítást kötni. A Casco biztosítási fedezetnek ki kell terjednie a lízingtárgy minden 
extra felszereltségére is. Lízingbevevő köteles a lízingszerződés futamideje alatt Casco 
biztosítás folyamatos fenntartásáról gondoskodni.  

Az Általános Szerződési Feltételek 7.2.6 pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

A Casco biztosítási szerződés bármely szempontból történő módosításához a Lízingbeadó 
előzetes írásos engedélye szükséges, amelyet a biztosítási szerződésen kifejezetten a 
biztosító által is aláírtan szerepeltetni kell. Amennyiben a lízingtárgy 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 
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felmondani. Bármilyen módosítás tényéről vagy szándékáról a Lízingbevevő köteles a 
Lízingbeadót haladéktalanul tájékoztatni. 

 
Az Általános Szerződési Feltételek 7.4.5 pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
A Lízingbevevő a lízingszerződés aláírásával meghatalmazza a Lízingbeadót, hogy a 
biztosítóval folyó tárgyalásokba bármikor bekapcsolódjon, és szükség esetén közreműködőt 
vegyen igénybe. A Lízingbevevő a lízingszerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a 
Lízingbeadó a kárügyben eljáró biztosítótól valamennyi, a számára szükséges információt 
beszerezze. A lízingszerződés aláírásával a Lízingbeadó meghatalmazza a Lízingbevevőt, 
hogy a biztosítási szerződés alapján a Lízingbeadót, mint társbiztosítottat megillető jogok 
érvényesítése érdekében a Lízingbeadó képviseletében a biztosító előtt eljárjon, valamint – 
szükség esetén, a saját nevében és a Lízingbeadó nevében – a megfelelő bíróság előtti 
eljárást megindítsa, és a bíróság előtti eljárás során a Lízingbeadó pertársaként a 
Lízingbeadót is képviselje. A Lízingbevevő a perben köteles a Lízingbeadó instrukciói szerint 
eljárni. A Lízingbevevő köteles az igényérvényesítés folyamatáról és részleteiről a 
Lízingbeadót az igényérvényesítés során keletkezett peres és peren kívüli iratok 
másolatának folyamatos rendelkezésre bocsátásával tájékoztatni. A Lízingbevevő az 
igényérvényesítés során bármely őt vagy a Lízingbeadót megillető jogról lemondani, vagy 
egyezséget kötni kizárólag a Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult. A felek 
rögzítik, hogy a Lízingbevevő által a Lízingbeadó jogainak érvényesítése érdekében a fenti 
meghatalmazás alapján indított peres és egyéb eljárásokba a Lízingbeadó, mint 
társbiztosított – megítélése szerint – bármikor, azok bármely szakaszában minden külön 
felhatalmazás nélkül saját maga is felléphet. Amennyiben a Lízingbeadó a peres eljárásban 
saját maga fel kíván lépni, a Lízingbevevő köteles valamennyi perbeli cselekményét a 
Lízingbeadóval előzetesen egyeztetni. 
 
Az Általános Szerződési Feltételek 8.2.3 pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
Referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozás esetén a referenciakamat módosulása: 
 
Referencia-kamatlábhoz kötött lízingdíjak esetén a Lízingbeadó a lízingdíjakat minden 
törlesztési időszakban az adott törlesztési időszak kezdőnapját megelőző hónap utolsó 
munkanapja előtt két nappal érvényes referencia-kamatlábhoz igazítja. Az adott törlesztési 
időszak kezdőnapja a lízingszerződésben megadott esedékességi nap, azaz a számlázást 
követő hónap 1-je vagy 15-e, és a törlesztési időszak a következő esedékességi napot 
megelőző napig tart.  

A referencia kamat változásából eredő kamatkülönbözet elszámolásának gyakorisága 
megegyezik a lízingdíj elszámolásának gyakoriságával.  

A kamatmódosulás fenti szabályai nem alkalmazandóak, amennyiben a módosulás 
eredményeképpen az aktuális ügyleti kamat 0 % vagy negatív lenne. 

A jelen pont alapján bekövetkező lízingdíj-módosulás nem minősül szerződésmódosításnak. 

Az Általános Szerződési Feltételek 8.4 pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
A Lízingbeadó a lízingszerződésben meghatározott lízingdíj mértékének megváltozásáról a 
fizetési értesítő megküldésével értesíti a Lízingbevevőt.  
 
Fizetési értesítő alatt a Lízingbeadó által, meghatározott rendszerességgel a 
Lízingbevevőnek megküldött pénzügyi kimutatást kell érteni, amely tartalmazza a 
Lízingbevevő Lízingbeadóval szembeni esedékes tartozását, a fizetési kötelezettség 
teljesítésének devizanemét, a teljesítés helyét és idejét. A Lízingbevevő a Fizetési értesítőn 
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feltüntetett esedékes tartozását a fizetési értesítőhöz csatolt számla, bekérő alapján 
átutalással, csoportos beszedési megbízás útján vagy a Lízingbeadóval történő külön 
megállapodás alapján bármely más módon fizeti meg. 

Az Általános Szerződési Feltételek 8.5 pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
A Lízingbevevő lízingszerződésből eredő fizetési kötelezettségét nem érintik a 
lízingszerződéshez kapcsolódó, a pénzügyi lízing szolgáltatáson kívül eső külső 
körülmények, így különösen, de nem kizárólagosan, ha a Lízingbevevő a lízingtárgyat 
bármilyen – a Lízingbeadó érdekkörén kívül felmerült - okból nem használja, vagy 
használhatja. 
 
 

III. „Zártvégű pénzügyi lízingszerződés és kezesi szerződés” megnevezésű 

mintaszerződés (Blanketta) 

A Blanketta I/4. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
Az induló havi lízingdíj összege az ÁSZF rendelkezései szerint a tényleges folyósítás (a 
Lízingbeadó által az Eladó számára történő kifizetés) napjához igazodóan változhat. Az 
induló kamat (és ezzel az induló lízingdíj) mértéke a gépjármű tényleges birtokbaadásától és 
az első lízingdíj esedékességétől függően változhat. (A felek már most megállapodnak 
abban, hogy ha a lízing- és kezesi szerződés közös megállapodással létrehozott 
módosítására Lízingbevevő kérése alapján kerül majd sor (pl. fizetési könnyítés, futamidő 
meghosszabbítása miatt), a jelen lízing- és kezesi szerződés „Fizetési feltételek (Változó 
kamatozású finanszírozás paraméterei)” elnevezésű rendelkezésekben meghatározott 
kamat mértéke pozitív, vagy negatív irányban is változhat. 
 
A Blanketta I/14. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
Biztosítással összefüggő rendelkezések: (a) Ha a felek fent „Ügyfél Casco” 
finanszírozásban állapodtak meg, a Lízingbevevő köteles a gépjárműre a lízingtárgy(ak) 
átvételének napjától, a lízing- és kezesi szerződés teljes futamidejére a Lízingbeadó által 
elfogadott vagy jóváhagyott feltételekkel teljes körű Casco biztosítást kötni. A Lízingbevevő a 
lízingtárgy(ak) átvételét követő 15 napon belül köteles a biztosítási fedezet meglétét a 
biztosító által kiadott fedezetet igazoló dokumentum egy eredeti példányának 
Lízingbeadónak történő átadásával igazolni. Ennek elmaradása esetén a Lízingbeadó 
jogosult a jelen pénzügyi lízingre vonatkozó megállapodást azonnali hatállyal felmondani, az 
ÁSZF-ben foglalt egyéb következmények bármelyikét alkalmazni, a Hirdetményben erre az 
esetre meghatározott külön díjat a Lízingbeadóra kivetni, és/vagy a lízingdíj kiszámításának 
alapját képező kamatlábat évi 2 (két) százalékponttal egyoldalúan megemelni. (b) Ha a felek 
fent „Casco-mentes” finanszírozásban állapodtak meg, akkor a Lízingbevevő nem köteles 
saját költségére, saját nevében, a Lízingbeadó által meghatározott biztosítótársaságnál és 
feltételekkel teljes körű Casco biztosítást kötni, ugyanakkor köteles saját költségére a 
Lízingbeadó által előírt védelmi berendezéseket a gépjárműbe beszereltetni. (c) Ha a felek 
fent „Beépített Casco-s” finanszírozásban állapodtak meg, a lízingtárgy(ak) átvételének 
napjától, a finanszírozási szerződésben meghatározott futamidőre a teljeskörű Cascot a 
Lízingbevevő helyett a Lízingbeadó köti meg saját nevében és költségére azzal, hogy a 
biztosítási káresemény esetére vállalt önrész, valamint az általános forgalmi adó 
megfizetésére ezen időszakban is a Lízingbevevő köteles. A felek megállapítják, hogy a 
beépített Casco költségét a Lízingbeadó a kamat mértékének megállapításakor vette 
figyelembe, és a Lízingbevevő erre tekintettel fogadta el annak mértékét. A Lízingbevevő 
tudomásul veszi, hogy a „beépített Casco-s” ügylet a futamidő alatt nem módosítható sem 
ún. „Casco-mentes”, sem pedig „Casco”-s konstrukcióra 
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A Blanketta II/3. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
A Készfizető kezes vállalja, hogy a Lízingbeadó első írásbeli felszólítására, a felszólítástól 
számított 15 (tizenöt) naptári napon belül megfizeti a Lízingbeadó részére a felszólításban 
megjelölt összeget. A Készfizető kezes részére megküldött felszólítások szabályszerűen 
kézbesítettnek tekintendők, ha azokat ajánlott, tértivevényes levélben a Lízingbeadó a 
Készfizető kezes utolsó, ismert címére megküldte, vagy személyesen átadta a Készfizető 
kezes részére. 
 
 
Kelt: Budapest, 2016. december 15. 
 


