UniCredit Leasing Hungary Zrt.
1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
PÉNZÜGYI LÍZING SZERZŐDÉSHEZ
SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE
Hatályos: 2015. február 1. napjától
1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az UniCredit Leasing Hungary Zrt. (1016 Budapest,
Hegyalja út 7-13., tevékenységi engedély száma: 2141/1998/F, tevékenységi engedély dátuma: 1998.
december 23.) és Lízingbevevő között Gépjárművekre létrejövő Lízingszerződések általános feltételeit
tartalmazza, amelyek - ha az egyes szerződések eltérően nem rendelkeznek - mind a Lízingbeadóra,
mind a Lízingbevevőre külön kikötés nélkül kötelezőek.
2. A Lízingbeadó és a Lízingbevevő között létrejött pénzügyi lízingszerződésekben nem szabályozott
kérdésekben elsősorban jelen Általános Szerződési Feltételek, az ebben nem szabályozott
kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
3. Az Általános Szerződési Feltételek módosítására vonatkozó rendelkezéseket a 9.12-9.13 pontok
tartalmazzák.

4. Fogalmak
4.1 Lízingbeadó: UniCredit Leasing Hungary Zrt.
4.2 Lízingbevevő: Az a természetes személy, gazdálkodó vagy egyéb szervezet, akinek a Lízingbeadó
gépjárműre vonatkozóan, jelen ÁSZF-ben és a Lízingszerződésben foglalt feltételekkel pénzügyi lízing
finanszírozást nyújt.
4.3. Lízingszerződés: Pénzügyi lízingszerződés, amely Lízingbeadó és Lízingbevevő között létrejött
kétoldalú pénzügyi lízing ügylet kondícióit és változó adatait tartalmazza. A Lízingszerződés
elválaszthatatlan részét képezi a jelen Általános Szerződési Feltételek Pénzügyi Lízing Szerződéshez
Gépjárművekre (ÁSZF)
4.4. Szállító: Az a természetes személy, gazdálkodó vagy egyéb szervezet, amelyet Lízingbevevő
választott ki, és amelytől Lízingbeadó megvásárolja a Gépjárművet, függetlenül attól, hogy a
főtevékenységét illetően gépjármű kereskedelemmel foglalkozik-e vagy sem, illetve, hogy gépjármű
forgalmazási tevékenységre vonatkozóan rendelkezik-e engedéllyel vagy sem.
4.5. Gépjármű: A Lízingszerződésben részletesen meghatározott új vagy használt személygépjármű, a
3,5 tonna alatti össztömegű kishaszongépjármű és vontatmány típustól függetlenül, amely a
Lízingszerződés tárgya.
4.6. Lízingdíj: Lízingbevevőt a Lízingszerződés alapján terhelő havi díjfizetési kötelezettség, amely tőke
és kamattörlesztő részből áll.
4.7. Adásvételi szerződés: Szállító és Lízingbeadó között létrejött gépjármű adásvételi szerződés,
amellyel Lízingbeadó kizárólag azzal a céllal vásárolja meg Lízingbevevő által meghatározott
Gépjárművet, hogy azt Lízingbevevő részére pénzügyi lízingbe adja.
4.8. Biztosító: A Gépjármű vonatkozásában kötelező felelősségbiztosítást és/vagy CASCO biztosítást,
illetve bármely más típusú biztosítást nyújtó biztosítótársaság.
4.9. Futamidő: A Gépjármű Lízingbevevő általi átvételétől az utolsó törlesztő részlet esedékességének
időpontjáig tartó időszak.
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4.10. Teljes tartozás: Esetenként pontosan meghatározott időpontban Lízingbevevőnek Lízingbeadóval
szemben a Lízingszerződés alapján fennálló valamennyi tartozása, amely magában foglalja különösen:
(a.) a Lízingbevevő által még meg nem fizetett teljes tőkekintlévőséget (esedékes, késedelmes és még
nem esedékes összesen); (b.) annak járulékait (kamat, késedelmi kamat stb.); (c.) az 4.15. pontban
meghatározott kezelési költséget; (d.) a Biztosítónak meg nem fizetett vagy a Lízingbeadó által
Lízingbevevő helyett a 7.2.4 pont alapján megfizetett biztosítási díjat és az önrészt (e.) a Gépjárművel
kapcsolatos, Lízingbeadó által esetlegesen Lízingbevevő helyett megfizetett közterheket, egyéb
költségeket (f) Lízingbeadónak a Gépjármű birtokba vételével és a Gépjármű értékesítésével
kapcsolatosan felmerült minden költségét, (g.) Lízingbevevőnek Lízingbeadóval szemben a
Lízingszerződéssel összefüggésben keletkezett minden egyéb, a fentiekben nem felsorolt fizetési
kötelezettségét.
Lízingbevevő bármely okból fennálló tartozására, illetve annak összegszerűsége megállapítására –
Lízingbevevő eredményes ellenkező tartalmú bizonyításáig – Lízingbeadó könyvelése és kimutatásai
az irányadók.
4.11. Referencia kamat: forint alapú finanszírozásnál az egy hónapos BUBOR, svájci frank alapú forint
finanszírozásnál az egy hónapos CHF LIBOR, euró alapú forint finanszírozásnál az egy hónapos
EURIBOR, vagy a Lízingszerződésben meghatározott egyéb kamat.
4.12. Fizetési értesítő: Lízingbeadó által, meghatározott rendszerességgel Lízingbevevőnek
megküldött pénzügyi kimutatás, amely tartalmazza a Lízingbevevő Lízingbeadóval szembeni esedékes
tartozását, a fizetési kötelezettség teljesítésének devizanemét, a teljesítés helyét és idejét.
Lízingbevevő a Fizetési értesítőn feltüntetett esedékes tartozását a Fizetési értesítőhöz csatolt számla,
bekérő alapján átutalással, csoportos beszedési megbízás útján vagy Lízingbeadóval történő külön
megállapodás alapján bármely más módon fizeti meg.
4.13. Zárt végű pénzügyi lízing: Zárt végű pénzügyi lízing esetén Lízingbeadó a Gépjármű tulajdonjogát
a Lízingbevevő megbízása szerint megszerzi, abból a célból, hogy azt a Lízingbevevő használatába
adja a Lízingszerződésben meghatározott időtartamra. A használatba adással a Lízingbevevő viseli a
kárveszély átszállásából származó kockázatot, jogosulttá válik a hasznok szedésére, viseli a közvetlen
terheket (ideértve a fenntartási és amortizációs költségeket is). A Lízingszerződésben rögzített
időtartam lejártával pedig, az utolsó havi Lízingdíj és egyéb a Lízingszerződésben, illetve az ÁSZF-ben
meghatározott díjak megfizetésével a Gépjármű tulajdonjogát megszerzi.
4.14. Nyílt végű pénzügyi lízing: Nyílt végű pénzügyi lízing esetén Lízingbeadó a Gépjármű
tulajdonjogát a Lízingbevevő megbízása szerint megszerzi, abból a célból, hogy azt a Lízingbevevő
használatába adja a Lízingszerződésben meghatározott időtartamra. A használatba adással a
Lízingbevevő viseli a kárveszély átszállásából származó kockázatot, jogosulttá válik a hasznok
szedésére, viseli a közvetlen terheket (ideértve a fenntartási és amortizációs költségeket is). A
Lízingszerződésben rögzített időtartam lejártával pedig, az utolsó havi Lízingdíj és egyéb a
Lízingszerződésben, illetve az ÁSZF-ben meghatározott díjak, valamint a Lízingszerződésben kikötött
maradványérték megfizetésével Lízingbevevő jogosultságot szerez arra, hogy a lízing tárgyán ő vagy
az általa megjelölt személy tulajdonjogot szerezzen.
4.15. Kezelési költség: A Lízingbeadó által kiadott, a Lízingbevevőre vonatkozó, mindenkor hatályos
Hirdetményben, vagy a Lízingszerződésben meghatározott költség, amelyet Lízingbevevő köteles a
Lízingbeadónak megfizetni. Kezelési költség különösen:
• A Lízingszerződés megkötésével kapcsolatos költség, szerződéskötési díj
• A Lízingszerződéssel kapcsolatos pénzügyi információk szolgáltatása, különösen lezárási
kalkuláció, illetve fennálló tőketartozás készítésével kapcsolatos költség, ajánlat a szerződés
eredeti törlesztési tervtől való eltérésével, illetve a szerződés átvállalásával kapcsolatban
• Részleges vagy teljes előtörlesztés díja
• A Lízingszerződés módosításával kapcsolatos költségek
o Futamidő módosítás
o Finanszírozási konstrukció módosítás
o A Lízingszerződés teljes előtörlesztéssel lezárása
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A Lízingszerződés rész előtörlesztéssel módosítása
Deviza alap módosítás
Lízingszerződés átruházása
Biztosíték, kezes módosítása
számlázási devizanem módosítása
átütemezés, fizetési haladék, moratórium
fizetési esedékesség módosítása
Lízingszerződéshez kapcsolódó casco konstrukció módosítása
minden egyéb ügyfél által kezdeményezett vagy a szerződés be nem tartásából
következő módosítás
A Lízingszerződés kérelmezett, de meg nem valósult módosításával, így az eredeti állapot
helyreállításával kapcsolatos költségek
o Teljes előtörlesztés határidőre megfizetésének elmulasztása
o Rész előtörlesztés határidőre megfizetésének elmulasztása
Kintlévőség kezelésével kapcsolatos költségek
o Fizetési felszólítások költsége
o Azonnali inkasszó költsége
o Felmondási költség
o Követelés kezelés miatti helyszíni kiszállási költség
o Gépjármű birtokba vételi költség
o A Gépjármű újra értékesítését szolgáló javítási és karbantartási költségek
Mosás, belső tisztítás költsége
Kozmetika költsége
Szerkezeti és karosszéria javítás, fényezés költsége
Biztosítási önrész
Gépjármű mozgatásának költsége
Eredetvizsgálat, integrált vizsga, műszaki vizsga költségei
Vagyonszerzési (átírási) illeték
Törzskönyv és forgalmi engedély kiállítási illeték
Visszavett gépjármű elszámolás készítésével kapcsolatos költség
Javítás utáni szemle költség
Tárolási díj
Újraértékesítési díj
Monitoring díj
o Lízingszerződés reaktiválása
o Azonnali felmondás díja
Adminisztrációs költségek
o Fénymásolás
o Engedélyek, meghatalmazások kiadása
o Számla pótlása, számlamásolat
o Dokumentum pótlása
o Lezárási kalkuláció készítése
o egyenlegközlő kiadása
o folyószámla-kivonat, tőke-kamat bontás
o díjfizetési igazolás, nemzetközi zöldkártya, szerviz meghatalmazás pótlása
o postai csekkes fizetési mód
Biztosítással kapcsolatos költségek eljárási díjai
o Biztosítási díj Lízingbevevő általi nemfizetés miatt továbbfizetése
o Új Casco biztosítás Lízingbevevő helyett megkötése Casco köteles finanszírozásnál
o Casco-s finanszírozás Casco mentesre módosítása
o Casco mentes finanszírozás Casco kötelesre változtatása
o Casco biztosítás feltételeinek változtatása
o Nemzetközi zöldkártya kiadása
o Díjfizetés igazolás kiállítása és kiadása
o Fizetési felszólítás
o biztosítási díj Lízingbevevő helyett történő megfizetése
o casco köteles biztosítás esetén a Lízingszerződésben előírtak elmulasztása a biztosítás
megkötésére és bemutatására vonatkozóan
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

•
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•
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4.16. Hirdetmények kifüggesztésének helyszíne: Amennyiben Lízingbeadó valamely információt
Hirdetményben hoz a Lízingbevevő tudomására, akkor azok a Lízingbeadó ügyfélszolgálati
helyiségében (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.), valamint a Lízingbeadó honlapján
(www.unicreditleasing.hu) tekinthetőek meg és ott hozzáférhetőek, illetve igényelhetőek.
4.17 Törölve

5. A Gépjármű átvétele
5.1 A Lízingbevevő köteles a Gépjárművet a Szállítóval történő megállapodás szerinti helyen és
időpontban átvenni, az átvételi jegyzőkönyvet aláírni és azt haladéktalanul a Lízingbeadónak eljuttatni.
A Gépjármű átvételéhez és üzemeltetéséhez szükséges valamennyi műszaki és jogi feltételt a
Lízingbevevő köteles saját költségére biztosítani.
Amennyiben a Lízingbevevő az előző bekezdésben foglalt átvételi kötelezettségét annak ellenére nem
teljesíti, hogy a Szállító a Gépjárművet szerződésszerűen felajánlotta, a Lízingbeadó jogosult
Lízingszerződést a 9.7. pont szerint azonnal hatállyal felmondani.
Amennyiben a Gépjármű átadása a Szállító késedelme miatt nem történik meg, akkor mind a
Lízingbeadó, mind pedig a Lízingbevevő háromhetes póthatáridő után a Lízingszerződéstől elállhat. A
Lízingbevevő az elállási jogon kívül semmilyen egyéb, különösen nem teljesítés vagy késedelem miatti
követelést a Lízingbeadóval szemben nem érvényesíthet, kivéve, ha a Lízingbevevő kárát a
Lízingbeadó szándékosan vagy súlyosan gondatlan magatartása okozta.
5.2 A Gépjárművet a Lízingbevevő a Lízingbeadó megbízásából veszi át, ezáltal a Lízingbeadó javára
szerez tulajdonjogot. A Lízingbeadó a Lízingszerződés létrejöttével átruházza a Lízingbevevőre az
Adásvételi szerződésből származó jogokat és kötelezettségeket (minőségi kifogás, a teljesítésre
vonatkozó igény, szavatossági jogok, késedelemből származó követelések stb.). A Lízingbevevő a
Lízingszerződés létrejöttével az átruházást elfogadja, egyidejűleg ajánlatot tesz a Lízingbeadónak a
Lízingszerződés tartama alatt a fenti igények visszaengedményezésére. A Lízingebadó szabadon
dönthet a visszaengedményezés elfogadásáról. A Lízingbevevő köteles a Lízingbeadót a minőségi
kifogásokról, vagy a Szállító Adásvételi szerződéssel kapcsolatos egyéb hibás teljesítéséről
haladéktalanul
írásban
értesíteni.
Amennyiben
a
Lízingbeadó
a
fenti
követelések
visszaengedményezésére irányuló ajánlatot nem fogadja el, ezáltal egyidejűleg lemond az
engedményezésből származó igényekről is. Ebben az esetben a Lízingbevevő lemond azon jogáról,
hogy ilyen jellegű igényeket a Lízingbeadóval szemben érvényesítsen.
A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Lízingbevevő lemond a késedelemből vagy hibás
teljesítésből és hiányokból eredő károkkal összefüggő követeléseinek a Lízingbeadóval szemben
történő érvényesítéséről.
5.3 A Lízingbevevő a Gépjárművet és a Szállítót maga választotta ki. A Gépjárművet megtekintette és
kipróbálta. A Lízingbevevő a Gépjármű rendeltetésszerű alkalmasságáról meggyőződött. A
Lízingbevevő a Gépjárművel kapcsolatos eladási és szállítási feltételeket, valamint a karbantartási
előírásokat tudomásul vette.
A Lízingbeadó ennélfogva sem a Szállító vagy a karbantartást végző kötelezettségeiért, sem a
Gépjármű meghatározott tulajdonságaiért vagy alkalmasságáért, sem pedig a használat folytán
keletkező károkért nem felel. A Lízingbeadó a dologi és személyi károkért való felelősséget a Ptk
figyelembevételével kizárja.

6. A Gépjármű üzemeltetése, gondozás, karbantartás
6.1 A Gépjármű kizárólag rendeltetésszerűen, a gyártó üzemeltetési előírásainak megfelelően
használható. A rendeltetéstől eltérő használat csak külön megállapodás esetén lehetséges.
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6.2 Tilos a Gépjármű feletti bármilyen jellegű jogi vagy tényleges rendelkezés, így annak
elzálogosítása, eladása, magának a Gépjárműnek vagy használatának harmadik személy részére
történő átengedése, a Gépjármű átalakítása a Lízingbeadó előzetes írásbeli beleegyezése nélkül.
6.3 Lízingbevevő köteles a szükséges javítási munkákat elvégeztetni, valamint köteles minden, a
Gépjárművet ért kárral kapcsolatos igényt érvényesíteni. Lízingbevevő a Gépjárművet, annak öt éves
koráig, hivatalos márkaszervizek valamelyikében javíttathatja. Amennyiben a javítást Lízingbevevő
nem márkaszervizben végezteti el, Lízingbeadó kötelezheti a Lízingbevevőt a javítás minőségének
ellenőriztetésére a Lízingbeadó által kijelölt időpontban és – lehetőleg a Lízingbevevő lakhelyéhez
legközelebbi - ellenőrző márkaszervizben. A Lízingbevevő a Szerződés aláírásával kötelezettséget
vállal arra, hogy a Lízingbeadó által előírt szemlén a Gépjárművel megjelenik. A szemle költségét a
Lízingbevevő viseli. Lízingbevevő és Lízingbeadó megállapodnak, hogy a Lízingbeadó által kijelölt
ellenőrző márkaszerviz szakvéleményét kölcsönösen elfogadják. Amennyiben az ellenőrzés
szakszerűtlen javítás tényét állapítja meg, akkor Lízingbeadó kötelezheti Lízingbevevőt a Gépjármű
korának és futásteljesítményének megfelelő minőségű utójavítás elvégeztetésére, Lízingbevevő
költségére.
6.4 A Gépjármű használatának káresemény, jogi, műszaki vagy gazdasági használhatatlanság miatti
korlátozódása vagy lehetetlenülése, a Lízingszerződést abban az esetben sem érinti, ha a
korlátozódás vagy a lehetetlenülés véletlenre vagy elhárítatlan külső okra vezethető vissza. A
Lízingbevevő a Lízingdíj fizetésre, valamint a Lízingbeadó valamennyi egyéb igénye teljesítésére
irányuló kötelezettsége ilyenkor fennmarad. Nem érinti a Lízingszerződést a Gépjárműnek a
Lízingbevevő által kitűzött célra való alkalmatlansága sem.
Lízingbevevő köteles gondoskodni arról, hogy amennyiben a lízingeszköz használata során az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) alapján Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző
Rendszer (EKÁER) szám igénylésére köteles a vonatkozó jogszabályok értelmében, úgy annak
minden esetben eleget tegyen. Lízingbevevő kötelezettsége ezen túlmenően, hogy amennyiben nem ő
az igénylő, de ő köteles az EKÁER-szám lezárására, úgy abban az esetben ezen kötelezettségét a
lízingtárgy átvételét követően haladéktalanul teljesítse. Amennyiben mulasztása következtében a
hatóság szankciót (mulasztási bírság, zár alá vétel, lefoglalás) alkalmaz, úgy az annak folyamán
felmerülő minden költség Lízingbevevőt terheli, továbbá a lízingeszköz használatának korlátozása
ellenére a korlátozás időtartamára is köteles valamennyi, lízingszerződésből fakadó kötelezettségét –
így különösen a lízingdíj megfizetését – szerződésszerűen teljesíteni.
6.5 A Lízingbeadó jogosult, de nem köteles a Gépjármű jogi, műszaki vagy gazdasági
használhatatlanná válásának vagy használhatósága csökkenésének elkerülése érdekében szükséges
kiadásokat megelőlegezni és a Lízingbevevőtől azok megtérítését követelni. E követelés a Lízingbeadó
által történő számlázáskor azonnal esedékes.
6.6 A Gépjármű átalakítása, átépítése, megváltoztatása, a Gépjárművön ábra, felirat, hirdetés
elhelyezése kizárólag a Lízingbeadó előzetes, írásos beleegyezése alapján lehetséges. A
Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó felszólítására a Gépjármű eredeti állapotát 10 napon belül
visszaállítani. Lízingbevevő nem hajthat végre semmilyen esetben sem olyan átalakítást, mely
lehetővé tenné, hogy az eredetileg "személygépjármű" besorolású Gépjármű "haszongépjármű"
minősítést kapjon, vagy ilyen felhasználási céllal üzemelhessen. Lízingbevevő köteles megakadályozni
azt is, hogy harmadik személy a Gépjárművön a jelen pontban írt változtatást végezzen. Lízingbevevő
a Szerződés aláírásával tudomásul veszi és elismeri, hogy köteles megtéríteni mindazt a kárt, ami
Lízingbeadót a jelen pont Lízingbevevő általi megszegése folytán éri, illetve köteles vállalni jelen
paragrafus megszegéséből eredő minden jogi és anyagi következményt.
6.7 A szerződéses kötelezettségek betartásának vizsgálata céljából a Lízingbevevő köteles a
Lízingbeadó megbízottjának a Gépjármű megtekintésére és állapotának ellenőrzésére bármikor
lehetőséget biztosítani.
6.8 Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy Lízingbeadó belső eljárási szabályzatának megfelelően
köteles meghatározott időközönként a Gépjárműre vonatkozó teljeskörű értékmeghatározást
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elkészíteni (továbbiakban: Értékmeghatározás). Lízingbevevő köteles az Értékmeghatározáshoz
szükséges dokumentációt, Lízingbeadó rendelkezésére bocsátani a felhívást követő 10 munkanapon
belül, valamint az Értékmeghatározás során Lízingbeadóval együttműködni, különösen köteles a
Gépjárművet az értékbecslő rendelkezésre bocsátani az előzetesen megbeszélt időpontban.
Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy az Értékmeghatározás költségeit Lízingbevevő viseli, ennek
megfelelően az Értékmeghatározás elkészítéséért a Lízingbevevőre vonatkozó, mindenkor hatályos
Hirdetményben meghatározott díjtétel kerül felszámításra (Monitoring díj).

7. Biztosítás
7.1. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
Lízingbevevő köteles a Gépjárműre a jogszabályban előírt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást
saját nevében megkötni és köteles azt a Lízingszerződés hatálya alatt fenntartani.

7.2. Casco biztosítás
7.2.1.
Amennyiben a Lízingbeadó a Gépjárműre Casco biztosítás kötését írta elő, Lízingbevevő
köteles a Gépjárműre a Lízingszerződés teljes fennállta a Lízingbeadó által megnevezett
biztosítótársaság valamelyikénél 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. A Casco biztosítás a szerződés futamideje alatt
Lízingbevevő részéről nem mondható fel.
7.2.2.
A Casco biztosítási szerződésben Lízingbevevő legfeljebb 20 %-os önrészt választhat és a
minimális önrész forintban meghatározott mértéke nem haladhatja meg a Hitelkérelemben vagy
Finanszírozási kérelemben vállalt önerő mértékét.
7.2.3.
Amennyiben a Gépjármű gyárilag beépített lopás elleni biztonsági berendezéssel nem
rendelkezik, Lízingbevevő saját költségén köteles a Gépjárművet annak átvételét megelőzően a
választott Biztosító egyedi előírásainak megfelelően lopás ellen védelmi eszközökkel
felszereltetni. Lízingbevevő továbbá köteles gondoskodni arról, hogy a Gépjármű átvételét
megelőzően a Lízingbeadóhoz benyújtásra kerüljön a Lízingbevevő és a Biztosító vagy annak
képviselője által kölcsönösen aláírt Casco biztosítási ajánlat, vagy a biztosítási kötvény.
7.2.4.
Amennyiben Lízingbevevő a biztosítással kapcsolatban előírt kötelezettségét nem teljesíti
vagy a biztosítási díjat időben nem fizeti meg, a Lízingbeadó – választása szerint – jogosult (a) a
Casco biztosítási díjat Lízingbevevő helyett megfizetni, , vagy (b) a Gépjárműre új Casco
biztosítást kötni, mely esetekben a casco biztosítás díján felül a Lízingbevevőre vonatkozó,
mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott díjtétel is felszámításra kerül illetve (c) a
Lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani, és/ vagy (d) a Lízingszerződésben erre nézve
megállapodott más szankciót alkalmazni. Amennyiben a Lízingbeadó a biztosítás
megkötése/fenntartása mellett dönt, az általa megelőlegezett költségeket (és ezek késedelmi
kamatként számolt kamatait) Lízingbevevőre hárítja, továbbá jogosult Lízingbevevőtől a
Lízingszerződés futamideje alatt még esedékessé váló biztosítási díj nála történő óvadékba
helyezését követelni. A Lízingbeadó által kötött biztosítási szerződés a Lízingszerződés
megszűnésével megszűnik.
Abban az esetben, ha a Lízingbevevő a biztosítási díj fizetésével kapcsolatos kötelezettségét
elmulasztja, a Lízingbeadónak jogában áll továbbá a Lízingszerződést egyoldalú nyilatkozatával
akként módosítani, mintha a Felek Casco mentes finanszírozásban állapodtak volna meg. A
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módosított Lízingszerződés a Casco mentes finanszírozásra mindenkor érvényes és hatályos
feltételek szerint, a Lízingbeadó nyilatkozatának napjától kezdődően jön létre.
Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingszerződés fentiek szerinti módosítása a Lízingdíj
összegének emelkedését eredményezi. A Casco mentes finanszírozás 7.2.6 pontban írt – így
különösen a Lízingbevevő kártérítési, a Gépjármű helyreállításával kapcsolatos, illetve a kötelező
gépjármű felelősség biztosítás megkötésére vonatkozó – kötelezettségei a fentiek szerint
módosított Lízingszerződés esetén változatlan tartalommal irányadóak.
7.2.5.
A Casco biztosítási szerződés bármely szempontból történő módosításához a Lízingbeadó
előzetes írásos engedélye szükséges. Amennyiben a Gépjármű biztosítását a Lízingbeadó által
megnevezett 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, Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződést azonnali
hatállyal felmondani.
7.2.6.
Amennyiben Felek a Szerződésben Casco mentes finanszírozásban állapodnak meg, akkor
Lízingbevevő a 7.2. pontban foglaltaktól eltérően nem köteles saját költségére, saját nevében,
Lízingbeadó által megadott feltételekkel teljes körű Casco biztosítást kötni és ebben az esetben
jelen ÁSZF-nek a Casco biztosítás Lízingbevevő általi megkötésére vonatkozó kötelezettséggel
kapcsolatos rendelkezései a Felek Lízingszerződéssel szabályozott jogviszonyában nem
érvényesek. Lízingbevevő ugyanakkor köteles saját költségére a Lízingbeadó által előírt védelmi
berendezéseket a Gépjárműbe beszereltetni. A Casco mentes finanszírozás nem mentesíti
Lízingbevevőt az alól a kötelezettsége alól, hogy Lízingbeadó minden olyan kárát, amelyet a
Casco biztosítás fedezett volna, Lízingbeadó felé megtérítsen, illetve a Gépjárművet –
Lízingbeadóval történő ellentétes megállapodás hiányában - a káresemény bekövetkezése után
saját költségére - a gyakorlatból eredő elvárható időn belül - a káresemény előtti állapotának
(teljesítmény értékének) megfelelő állapotba hozza.
Ilyen esetben a Lízingbeadót a helyreállítás semmilyen költsége nem terheli és vele szemben
Lízingbevevő nem támaszthat igényt a Lízingdíj csökkentésére, vagy megszüntetésére, illetve
bármiféle kártérítésre, vagy kártalanításra.
A Casco mentes finanszírozásban való megállapodás nem érinti Lízingbevevőnek a kötelező
gépjármű-felelősségbiztosítás vonatkozásában fennálló kötelezettségeit.
7.2.7.
Amennyiben Felek a Lízingszerződésben beépített Casco-s finanszírozásban állapodtak
meg, Lízingbevevő a 7.2. pontban foglaltaktól eltérően a Lízingszerződés aláírásától kezdődően
számítva a Lízingszerződés finanszírozási adatainál meghatározott naptári nap elteltéig terjedő
időtartamra nem köteles a jelen pontban foglaltaknak megfelelően saját költségére, saját
nevében, a Lízingbeadó által megadott feltételekkel teljes körű Casco biztosítás kötni. A fenti
feltételeknek megfelelő Casco biztosítást ezen időszakra Lízingbeadó köti meg helyette saját
költségére és nevében azzal, hogy a biztosítási káresemény bekövetkezése esetére vállalt
önrész, valamint az általános forgalmi adó megfizetésére ezen időszakban is Lízingbevevő
köteles. Lízingbevevő a Casco biztosítás díját a Lízingdíjban fizeti meg.
Lízingbevevő a Lízingszerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadó által megkötött
Casco biztosítás a fenti időtartam utolsó napján megszűnik.
Amennyiben a beépített Casco biztosítás érvényessége a finanszírozási futamidő letelte előtt
megszűnik, Lízingbeadó jogosult Lízingbevevőt arra kötelezni, hogy saját költségén a
finanszírozási futamidő végéig a 7.2 pont és alpontjaiban meghatározott Casco biztosítást
kössön. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a lízingszerződés szerződésszerűen
megszűnik, a Casco biztosítás is megszűnik
7.3. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra és a Casco biztosításra vonatkozó közös
rendelkezések
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7.3.1.
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással és Casco biztosítással (a továbbiakban együtt:
biztosítás, biztosítási szerződés) kapcsolatos költségeket Lízingbevevő viseli.
7.3.2.
Lízingbevevő köteles a biztosítási szerződésben foglalt kötelezettségeinek határidőben
eleget tenni, így különösen a biztosítási díjakat az esedékesség napján a Biztosító vagy
megbízottja részére megfizetni. Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó kérésére az esedékes
biztosítási díjak befizetését tanúsító okiratokat Lízingbeadó részére haladéktalanul bemutatni.
Lízingbevevő köteles a szerződés futamideje alatt a biztosítással kapcsolatos viszonyokról a
Lízingbeadót, Lízingbeadó erre vonatkozó felhívására írásban tájékoztatni
7.3.3.
Lízingbevevő a biztosítási titok alóli felmentésként feltétel nélkül és visszavonhatatlanul
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Gépjárműre vonatkozó valamennyi általa megkötött
biztosításról, a biztosítási kötvény 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 Lízingbeadónak.
7.3.4.
Súlyos szerződésszegésnek minősül és azonnali felmondást von maga után, ha a
Lízingbevevő vagy jóváhagyásával más személy a Gépjárművet olyan országba viszi ki, amelyre
a Casco biztosítás területi hatálya nem terjed ki.
7.3.5.
A biztosítási szerződés késedelmes megkötéséből vagy megszűnéséből, illetve a biztosítási
szerződés jogosulatlan módosításából eredő valamennyi kárt a Lízingbevevő viseli, illetve köteles
Lízingbeadó ebből származó kárát megtéríteni.
7.3.6.
A biztosítási szerződés megkötésére a Lízingbevevő köteles, és jogosult azt vagy a
Lízingbeadó közreműködésével, vagy önállóan megkötni. Amennyiben a biztosítási szerződést a
Felek megállapodása alapján a Lízingbevevő önállóan köti meg, a Lízingbevevő köteles a
biztosítási szerződés megkötését a Lízingbeadó által megjelölt módon a Lízingbeadónak igazolni.
A Lízingbevevő a biztosítást ebben az esetben is köteles oly módon megkötni, hogy a
Lízingbeadóra engedményezi a biztosítási kártérítés kifizetését. Lízingbevevő teljes kártérítési
felelősséget vállal a Biztosító által meg nem térített károkért, ill. a biztosítási szerződésből eredő
jogvitákból fakadó károkért, költségekért.
7.3.7.
Casco köteles finanszírozás esetén Lízingbeadó kérésére Lízingbevevő köteles a Casco
biztosítás meglétét, a díjfizetés hiánytalanságát igazolni, illetve a Casco biztosítás feltételeit
bemutatni.

7.4. Biztosítási esemény
7.4.1.
A Lízingszerződés alkalmazásában biztosítási eseménynek minősül minden olyan esemény,
amelyet a Gépjárműre vonatkozó valamely biztosítási szerződés vagy jogszabály annak minősít.
7.4.2.
Biztosítási esemény bekövetkezése esetén Lízingbevevő viseli a biztosítási szerződésben
meghatározott önrészt, nem mentesül a Lízingbeadó felé fennálló fizetési és egyéb
kötelezettségei alól, köteles (vétkességétől függetlenül) a biztosítási eseményről, annak
bekövetkeztét követő két napon belül a Lízingbeadót vagy megbízottját írásban értesíteni és ezt
követően a kár rendezése érdekében Lízingbeadó útmutatásai szerint eljárni. E kötelezettsége
akkor is fennáll, ha a kárt a másik fél kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása fedezi.
7.4.3.
Lízingbevevő köteles az UniCredit Leasinget a biztosítási eseménnyel kapcsolatos minden
körülményről részletesen és azonnal írásban tájékoztatni. Töréskár (baleset) és elemi kár esetén
Lízingbevevő a biztosító által felvett kárfelvételi jegyzőkönyv másolatát, lopáskár esetén pedig, a
rendőrségnél e tárgyban tett feljelentésének másolatát köteles a biztosítási eseményt követő 2
munkanapon belül eljuttatni az UniCredit Leasinghez.
7.4.4.
Lízingbevevő köteles a szükséges javítási munkákat elvégeztetni, valamint köteles minden, a
gépjárművet ért kárral kapcsolatos igényt érvényesíteni. A biztosítási eseményt követően
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Lízingbevevő a lízingtárgyat a jótállási időszak alatt kizárólag az eszköz vagy jármű
gépkönyvében, szervizkönyvében feltüntetett márkaszervizek valamelyikében javíttathatja. Az
UniCredit Leasing csak javítási számlával igazolt javítás elvégzéséhez járul hozzá. Amennyiben a
javítást a Lízingbevevő nem márkaszervizben végezteti el, illetve a javítás elvégzését javítási
számlával nem tudja igazolni, UniCredit Leasing jogosult igazságügyi szakértői vélemény
benyújtását kérni Lízingbevevőtől annak bizonyítására, hogy a szerződés biztosítékául szolgáló
eszköz értéke a nem szakszervizben történő javítás miatt nem csökkent jelentősen. A szakértői
költségek Lízingbevevőt terhelik.
7.4.5.
A Gépjármű esetleges ellopása miatt tett rendőrségi feljelentésben Lízingbevevő köteles
rögzíteni azt a tényt, hogy a Gépjármű Lízingbeadó tulajdonát képezi.
7.4.6.
Lízingbevevő köteles biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosítási szerződésből
származó jogait a Biztosító, valamint – szükség esetén – a bíróság előtt érvényesíteni.
Lízingbeadó felhívására Lízingbevevő minden esetben köteles a megfelelő peres eljárást
megindítani. 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 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.
7.4.7.
Lízingbevevő a biztosítási eseményből származó valamennyi jövőbeli követelését, valamint a
károkozó kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának terhére rendezendő kárral kapcsolatos
követeléseit jelen ÁSZF aláírásával a Lízingbeadóra engedményezi.
7.4.8.
Lízingbevevő a Lízingszerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy Lízingbeadó, mint a
kártérítés kedvezményezettje, a Gépjármű bármely káreseményével kapcsolatosan a kártérítési
összeg vonatkozásában csak akkor mond le a kedvezményezetti jogából eredő igényei
érvényesítéséről, amennyiben a Lízingbevevőnek a Lízingbeadó felé nincs semmilyen lejárt
tartozása.
7.4.9.
Amennyiben a Lízingbeadó a kártérítési összeget a Biztosítótól kedvezményezetti joga
alapján bekéri (különös tekintettel arra, ha a Lízingbevevőnek Lízingbeadó felé lejárt tartozása
van, a Gépjárművet ellopták vagy totálkáros lett, vagy a javítás után a Gépjármű nem korának és
futásteljesítményének megfelelő állapotba került) és az beérkezik számlájára, azt a Lízingbeadó
elsősorban a Lízingbevevő tartozásának kiegyenlítésére fordítja, az ezt meghaladó összeget
Lízingbevevőnek átutalja, vagy Lízingbevevő beleegyezésével rendkívüli előtörlesztésként a
Lízingbevevő folyószámláján jóváírja. Az utóbbi esetben a jelen ÁSZF-ben meghatározott
előtörlesztési szabályok az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a Lízingbevevőt ilyen esetben az
előtörlesztéssel kapcsolatosan költségek nem terhelik.
7.4.10. Amennyiben Lízingbevevő a Lízingszerződés megszűnésekor, megszüntetésekor a Teljes
tartozását nem fizette meg, akkor a fennálló Casco biztosítást és a kötelező felelősség biztosítást
köteles mindaddig érvényben tartani, amíg a Teljes tartozását meg nem fizette a Lízingbeadó felé,
vagy a Gépjárművet a Lízingbeadó birtokába nem adta.
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7.4.11. Amennyiben a Biztosító a kártérítési összeget Lízingbevevőnek, illetve a Lízingbeadónak
bármely okból nem fizeti ki, e körülmény Lízingbevevőnek a Lízingszerződés alapján fennálló
fizetési kötelezettségeit nem érinti.
7.5 Lízingbevevő hozzájárul ahhoz, hogy a biztosító vagy az UniCredit Független Biztosításközvetítő Kft
a Szerződés futamideje alatt további biztosítások ajánlása céljából telefonon vagy postai levél útján
megkeresse.

8.

A Lízingdíj, egyéb fizetési kötelezettségek, esedékesség, fizetési feltételek

8.1. Lízingbevevő a Lízingszerződés Futamideje alatt Lízingdíjat köteles fizetni a Lízingbeadó
számára. A Lízingbevevő köteles továbbá megfizetni a Lízingbeadónak mindazon további díjakat,
költségeket, vagy egyéb összegeket, amelyeket a Lízingszerződés, a jelen Általános Szerződési
Feltételek illetőleg a Lízingbeadó mindenkori vonatkozó Hirdetménye meghatároz.
8.2 A Lízingdíj összegét az alábbi körülmények módosíthatják:
8.2.1. A Gépjárműnek a Lízingszerződésben meghatározott beszerzési értékének (vételár és
mellékköltségek, beleértve a külön tartozékokat, szállítási költségeket) a Gépjármű átvételéig történő
megváltozása; a Lízingbeadó a beszerzési érték meghatározásánál a Gépjármű beszerzésére fizetett
összeget veszi alapul - devizabázisú finanszírozású, de forintban történő visszafizetés esetén - az
alábbiak szerint:
a) Ha a vételár folyósítására tárgyhónap 14-ig kerül sor, akkor fogyasztónak minősülő ügyfél
esetén tárgyhónap 1. banki napján az MNB által közzétett hivatalos deviza árfolyam, míg
minden más esetben az UniCredit Bank Hungary Zrt. által tárgyhónap 1. banki napján jegyzett
deviza vételi árfolyam, de ha a vételár folyósításának napján a fogyasztónak minősülő ügyfél
esetén az MNB által közzétett hivatalos deviza árfolyam, míg más esetben az UniCredit Bank
Hungary Zrt. által jegyzett deviza vételi árfolyam ezen értéknél alacsonyabb, akkor az utóbbi
tekintendő bázisárfolyamnak.
b) Ha a vételár folyósítására tárgyhónap 14-ét követően kerül sor, akkor fogyasztónak minősülő
ügyfél esetén az MNB által tárgyhónap 15-én közzétett hivatalos deviza árfolyam, míg minden
más esetben 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 vételár
folyósításának napján a fogyasztónak minősülő ügyfél esetén az MNB által közzétett hivatalos
deviza árfolyam, míg más esetben az UniCredit Bank Hungary Zrt. által jegyzett deviza vételi
árfolyam ezen értéknél alacsonyabb, akkor az utóbbi tekintendő bázisárfolyamnak
Lízingbeadó a Lízingbevevő felé - fogyasztónak minősülő ügyfelek esetén - az MNB által megállapított
és közzétett, hivatalos, míg más esetben az UniCredit Bank Hungary Zrt. magán ügyfelekre érvényes,
deviza árfolyama alapján számol el.
8.2.2 Devizabázisú finanszírozású, de forintban történő visszafizetés esetén az árfolyam változása; a
Lízingbeadó jogosult, ill. kötelezett a Lízingdíjakat fogyasztónak minősülő ügyfél esetén az azok
esedékességének napján érvényes, MNB által közzétett, hivatalos, míg más esetben az UniCredit
Bank Hungary Zrt. esedékesség napján érvényes lakossági HUF/deviza (EUR, CHF) deviza eladási
árfolyama alapján módosítani.
Finanszírozó a finanszírozást forintban bocsátja az Ügyfél rendelkezésére, de a tartozást devizában
tartja nyilván. A lízingfinanszírozást az Ügyfél a Lízingszerződés ”Kiegészítő paraméterében”
megjelöltektől függően, forintban vagy a lízingfinanszírozás alapjául szolgáló devizában fizeti vissza.
A devizaárfolyam változásból eredő Lízingdíj-változás elszámolásának gyakorisága megegyezik a
Lízingdíj elszámolásnak gyakoriságával.
8.2.3 Mozgó kamatozás esetén a Referencia kamat megváltozása.
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A Lízingbeadó jogosult ill. kötelezett a Lízingdíjakat minden törlesztési időszakban az 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 1-je vagy 15e. Eltérő rendelkezés hiányában a kamatperiódus kezdőnapja elseje.
A Referencia kamat változásából eredő kamatkülönbözet elszámolásának gyakorisága megegyezik a
Lízingdíj elszámolásának gyakoriságával.
8.2.4 A Lízingszerződéssel ill. a Gépjárművel kapcsolatos közterhek, illetékek vagy biztosítási díjak
megváltozása vagy új díjak bevezetése; a jogviszonyok, különösen az adójog, adóeljárási jog ill. az
adóigazgatási eljárási gyakorlat, Lízingbeadónál jelentkező finanszírozási költségek olyan
megváltozása esetén, amely befolyásolja a Lízingdíj kalkulált megtérülését, a Lízingbeadó jogosult a
lízingdíj megfelelő korrigálására. Lízingbevevő köteles a Lízingbeadónak valamennyi olyan hátrányos
következményt megtéríteni, amelyek a Lízingszerződés és/vagy a refinanszírozás polgári jogi vagy
bármilyen más alaki-formai okok alapján, adózási szempontból történő el nem ismeréséből adódnak.
8.2.5 Túlzott mértékű és szerződésszegő használat, különösen: a Gépjárműre kötött biztosítási
szerződésben meghatározott céltól, módtól eltérő használat.
8.3. Lízingbeadó a Lízingszerződésben meghatározott Lízingdíj 8.2.2. és 8.2.3. pontban meghatározott
okból történő mértékének megváltozásáról a Fizetési értesítő megküldésével értesíti Lízingbevevőt. A
jelen pont alapján bekövetkező Lízingdíj módosulás a jelen ÁSZF 4.15. pontja szempontjából nem
minősül szerződésmódosításnak. A Fizetési értesítő annak Lízingbevevő általi kézhezvételétől
kezdődően meghatározza a Lízingdíj nagyságát.
8.4. Tekintettel arra, hogy Lízingbevevő nem a Gépjármű használatáért, hanem a pénzügyi lízing
szolgáltatásért tartozik fizetési kötelezettséggel Lízingbeadó felé, ezért Lízingbevevő fizetési
Lízingszerződésből eredő fizetési kötelezettségét nem érintik a Lízingszerződéshez kapcsolódó, a
pénzügyi lízing szolgáltatáson kívül eső külső körülmények, így különösen, de nem kizárólagosan, ha
Lízingbevevő a Gépjárművet bármilyen okból nem használja, vagy használhatja.
8.4/A A Lízingbevevő a Lízingszerződésben meghatározott devizabázis és/vagy számlázási devizanem
változtatása esetén (ha arra a szerződés rendelkezése vagy a Lízingbeadó hozzájárulása lehetőséget
ad) köteles a rá vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott díjat Lízingbeadó
részére megfizetni.

8.5. Előfinanszírozási költség:
A Lízingbevevő köteles a Lízingszerződéssel összefüggő alábbi előfinanszírozási költségek
megfizetésére:
8.5.1. Abban az esetben, ha a Lízingbeadónak a Szállító vagy egyéb harmadik személy részére az
első Lízingdíj esedékessége előtt kell fizetéseket teljesítenie, a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó
részére a megelőlegezett összegek után a Lízingszerződésben meghatározott éves kamat mérték
alapján számított kamatot fizetni. A kamatokat a Lízingbeadó által teljesített fizetéstől az első Lízingdíj
esedékességéig terjedő időre kell megfizetni.
8.5.2. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Lízingbeadó részére külön számla ellenében
megfizeti az általános forgalmi adó Szállítónak, ill. az adóhatóságnak történő megfizetése és az
általános forgalmi adó Lízingbeadó részére történő tényleges visszautalása (a Lízingbeadó
bankszámláján történő jóváírása), de legkésőbb a visszautalás törvényes határideje közötti időszakra
eső, a Lízingszerződésben meghatározott éves kamat mérték alapján számított kamattal növelt
előfinanszírozási költségét.
8.6. Esedékesség
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8.6.1. A Lízingszerződésben meghatározott, a szerződéskötéskor fizetendő díjak, költségek
megfizetése a Lízingszerződés hatálybalépésétől számított 5 banki napon belül esedékesek.
8.6.2. A havi Lízingdíj a Lízingszerződésben meghatározottak szerint esedékes. Amennyiben a
Lízingbevevő a Lízingszerződésben meghatározott esedékesség idejének módosítását kéri, a
Lízingbeadó ehhez történő hozzájárulása esetén köteles a rá vonatkozó, mindenkor hatályos
Hirdetményben meghatározott díjat Lízingbeadó részére megfizetni.
8.6.3. Lízingbevevő Lízingszerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek köteles úgy eleget tenni,
hogy legkésőbb az esedékesség időpontjában a fizetendő összeg a Lízingbeadó bankszámláján
jóváírásra kerüljön. Amennyiben a Lízingszerződésben a törlesztő részletekre vonatkozóan rögzített,
vagy Lízingbeadó által a jelen ÁSZF alapján kibocsátott Fizetési értesítőn feltüntetett esedékesség
napja munkaszüneti napra esik, úgy az esedékesség napja az azt követő első banki munkanap.
8.6.4. Zárt végű lízingszerződés esetén a lízingelt eszköz vételárát terhelő áfa fennmaradó részének
megfizetése a Gépjármű átvételi jegyzőkönyvének aláírását követő 5 napon belül esedékes.
8.6.5. Az ÁSZF 8.5. pontjában meghatározott előfinanszírozási költségek megfizetése az
előfinanszírozási időszak befejeződését követő 5 napon belül esedékes.
8.6.6. Az adókötelezettség folyamatos teljesítése érdekében a felek kikötik, hogy a Lízingszerződés
keretében számlázott tételek teljesítési időpontja megegyezik az ezen tételekről kiállított számla
fizetési határidejével.

8.7. Fizetési feltételek
A Lízingbeadó javára történő bármely fizetés teljesítésének időpontja az a nap, amelyen az összeget a
Lízingbeadó bankszámláján, illetve a Lízingbeadó által megadott bankszámlán jóváírják, készpénzben
teljesített fizetés esetén az a nap, amelyen az összeget a Lízingbeadó pénztáránál befizették, illetve
postai befizetés esetén a Lízingbeadó bankszámláján történő jóváírás napja. Amennyiben a
Lízingbevevő postai csekk útján teljesíti fizetési kötelezettségét, a rá vonatkozó, mindenkor hatályos
Hirdetményben meghatározott díjtérítés kerül felszámításra minden egyes csekkre vonatkozóan.
A Lízingbevevő a fizetés biztosítékaként hozzájárul az azonnali beszedési megbízás útján történő
beszedéshez és cégszerű aláírásával kötelezi magát az ehhez szükséges nyilatkozatok megtételére.
Lízingbevevő késedelmes teljesítése esetén amennyiben Lízingbeadó azonnali beszedési
megbízással él, a Lízingbevevő köteles a Hirdetményben meghatározott díjat a Lízingbeadó részére
megfizetni.
A Lízingbevevő által teljesített fizetéseket Lízingbevevő elsősorban a behajtási (peres vagy peren kívüli
és/vagy bírósági végrehajtási eljárás) költségekre, azt követően a késedelmi kamatokra, egyéb
költségekre, azután kamatkülönbözetre, árfolyam-változásból eredő Lízingdíj változásra, majd a
Lízingdíj kamatösszegére és végül a Lízingdíj tőkeösszegére számolja el. A Lízingbevevő által
teljesített fizetéseket a fenti sorrenden belül, először a legrégebben lejárt követelésre kell elszámolni.
A Lízingbevevő ellenkövetelésének beszámítása kizárt, kivéve a Lízingbeadó által írásban elismert
vagy bíróság által jogerősen megítélt követeléseket.

8.8. Késedelemi kamat
Késedelmes fizetés esetén a Lízingbeadó jogosult a Lízingdíj és Lízingbevevő egyéb a
Lízingszerződés alapján esedékes fizetési kötelezettségei után késedelmi kamatot felszámítani,
amelynek mértéke megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének mértékével.
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A késedelmi kamat és a Lízingbevevő egyéb a Lízingszerződés alapján esedékes fizetési
kötelezettségei elszámolásának gyakorisága megegyezik a törlesztő részlet elszámolásának
gyakoriságával.
A Lízingbevevő - fizetési késedelme, illetve a szerződés feltételeinek megsértése esetén - köteles a
Lízingbeadónak a lejárt követelés, egyéb biztosíték érvényesítésével, a Gépjármű birtokbavételével és
értékbecslésével kapcsolatban felmerülő költségeit, valamint az esetleges perköltségeit is viselni.
Minden fizetési felszólításra (beleértve az esetlegesen sms útján megküldött fizetési felszólítást) a
Hirdetményben meghatározott díjtérítés kerül felszámításra.

9.

A Lízingszerződés módosítása, megszűnése

9.1. A Lízingszerződés, valamint mellékletei módosításához írásbeli forma szükséges.
Lízingszerződés módosításával, megszűnésével kapcsolatos díjakat a 4.15. pont tartalmazza.

A

9.2. A Lízingszerződés módosításának minősül különösen:
- a futamidő módosítás
- a rész előtörlesztés
- a tartozásátvállalás
- Casco mentes konstrukció választás
- számlázási devizanem módosítása
- átütemezés, fizetési haladék, moratórium
- szerződés átruházása
- biztosíték, kezes módosítása
- fizetési esedékesség módosítása
- szerződéshez kapcsolódó casco konstrukció módosítása
- minden egyéb ügyfél által kezdeményezett vagy a szerződés be nem tartásából következő
módosítás
A Lízingszerződés módosítása esetén a Lízingbevevő köteles a rá vonatkozó, mindenkor hatályos
Hirdetményben meghatározott díjat Lízingbeadó részére megfizetni.
9.3. A Lízingbevevő a Lízingszerződésből eredő tartozását jogosult a Futamidő alatt a havi Lízingdíjat
meghaladó összeg teljesítésével csökkenteni (rész előtörlesztés).
A Lízingbevevő köteles a tervezett teljesítési időpont előtt öt nappal rész előtörlesztési szándékát
írásban bejelenteni. A Lízingbeadó a rész előtörlesztéskor a Lízingbevevő esedékessé vált
tartozásának érvényesítése után fennmaradó összeget a tőketartozás törlesztésre írja jóvá.
A rész előtörlesztést követően a Lízingbeadó a Futamidő változatlan fenntartása mellett a törlesztő
részletek összegét módosítja. A módosult törlesztő részleteket tartalmazó módosított törlesztési
ütemtervet (törlesztő táblát) a Lízingbeadó a Lízingbevevő rendelkezésére bocsátja.
9.4. A Lízingszerződés megszűnik:
- a Lízingszerződés rendes lejáratával
- felek közös megegyezésével
- a Lízingbevevő teljes előtörlesztésével
- a Lízingbeadó azonnali hatályú felmondásával
9.5. Amennyiben Lízingbevevő a Lízingszerződés megszüntetését kezdeményezve a Gépjárművet a
Lízingszerződés futamideje alatt önként adja Lízingbeadó vagy a birtokbavételre felhatalmazott
harmadik személy birtokába, úgy az nem minősül a Lízingszerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetésének, kivéve, ha a Felek írásban ekképp állapodnak meg. Ebben az esetben a
Lízingbeadó élhet az azonnali hatályú felmondás jogával. A Lízingbevevő ilyen esetben sem mentesül
a Teljes tartozás, ideértve az elszámolásban érvényesített esetleges egyéb díjak és költségek –
különös tekintettel a Gépjármű visszavételi költségeire – megfizetésének kötelezettsége alól.
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9.6. A Lízingbevevő jogosult a Lízingszerződés előtörlesztését kérni és a fennálló teljes tőketartozását
egy összegben visszafizetni. (teljes előtörlesztés). Az előtörlesztés feltétele, hogy a Lízingbevevőnek
semmilyen a Lízingszerződés alapján fennálló, már esedékessé vált lejárt tartozása ne legyen.
A Lízingbeadó a teljes előtörlesztéskor a Lízingbevevő tartozásáról elszámolást (továbbiakban:
Elszámolás) készít. Az Elszámolás tartalmazza a Lízingbevevőnek a Lízingszerződéssel
kapcsolatosan fennálló összes fizetési kötelezettségét, beleértve a Lízingszerződés megszűnésével
kapcsolatos díjakat is. A Lízingbevevő köteles az Elszámolásban meghatározott Teljes tartozás
összegét – esetleges késedelmi kamatokkal együtt – öt banki napon belül megfizetni.
A Lízingbeadó az előtörlesztés jóváírásának napján érvényes árfolyam és a szerződés deviza
bázisának megfelelő 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
Lízingbevevőnek fizetési kötelezettsége keletkezik, úgy Lízingbevevő köteles azt a Lízingbeadó
felszólítását követően haladéktalanul megfizetni. A Lízingszerződés azon a napon szűnik meg, amikor
a Lízingbevevő ezen fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.
Nyílt végű pénzügyi lízing esetén Lízingbevevő a teljes előtörlesztés teljesítésével maga vagy
Lízingbevevő által megjelölt harmadik fél jogosulttá válik a Gépjármű tulajdonjogának megszerzésére.
Zárt végű pénzügyi lízing esetén a teljes előtörlesztés teljesítésével Lízingbevevő a Gépjármű
tulajdonjogát megszerzi. Lízingbevevő tulajdonszerzésére egyebekben az ÁSZF 14. pontja
megfelelően irányadó.
9.7 A Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződést a Lízingbevevőhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal,
azonnali hatállyal felmondani, a következő esetekben:
a) a Lízingbevevő a Lízingszerződésből eredő bármely fizetési kötelezettségével több, mint 30
napos késedelembe esik;
b) 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
vagy
csődeljárás/felszámolási/végrehajtási/végelszámolási eljárás kezdeményezése a Lízingbevevő
vagy korlátlanul felelős tagja ellen, Lízingbevevőre tekintettel biztosítékot nyújtó harmadik
személy vagy annak korlátlanul felelős tagja ellen;
c) a Lízingbevevő halála vagy cselekvőképességének elvesztése;
d) a Lízingbevevő szék- vagy lakóhelyének külföldre történő áthelyezése;
e) ha a Lízingbevevő maga, vagy a gazdasági vagy vagyoni helyzetét igazoló vagy rá tekintettel
biztosítékot nyújtó harmadik személy a Lízingszerződés megkötésekor vélelmezhetően olyan
hamis adatokat közölt, tényeket vagy körülményeket hallgatott el, amelyek ismeretében a
Lízingbeadó a Lízingszerződést nem kötötte volna meg;
f) a kikötött biztosítékok lényeges értékcsökkenése vagy megsemmisülése illetve a biztosítéki
megállapodások be nem tartása;
g) ha a Lízingbevevő vagy más a Lízingbevevő csoportjához tartozó jogalany a Lízingbeadóval
vagy más az UniCredit csoporthoz tartozó társasággal megkötött szerződésből eredő fizetési
vagy egyéb kötelezettségét illetően késedelembe esik, vagy ilyen szerződést annak lejárata
előtt vele szemben felmondanak vagy megszüntetnek;
h) Lízingbevevő csoportjához tartozó jogalanynak kell tekinteni (i) minden olyan társaságot ill.
magánszemélyt, (a) amely ill. aki a Lízingbevevő tulajdonosa függetlenül a tulajdoni hányad
mértékétől, vagy (b) amelyek ill. akinek a Lízingbevevővel közös tulajdonosa van, (ii) a
Lízingbevevő vezető tisztségviselőjét, valamint (iii) a Lízingbevevő felügyelő bizottsági tagját.
i) ha a Lízingbevevő más belföldi vagy külföldi hitelezőjének biztosítékot nyújt és nem
gondoskodik arról, hogy a Lízingbeadó legalább ilyen mértékben biztosítva legyen. (Pari
passu)
j) a Lízingbevevő megsérti a Casco-biztosításból eredő fizetési kötelezettségeit, és erre
tekintettel a Biztosító kockázatviselése megszűnik;
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k) a Gépjármű megsemmisül (totálkár), elvész, ellopják, függetlenül attól, hogy a Biztosító
Lízingbeadó részére kártérítést nyújtott-e, illetve függetlenül attól, hogy a Gépjármű Casco
biztosítással rendelkezett-e;
l) k) amennyiben a Lízingbevevő egyéb szerződéses kötelezettségét, a Lízingbeadó írásos
felszólítása ellenére sem teljesíti, különösen, ha a Gépjárművet szerződésellenesen használja
és ezzel a Lízingbeadó jogait jelentősen veszélyezteti;
m) a Lízingbevevő a Lízingszerződés biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos
vizsgálatot – figyelmeztetés ellenére – akadályozza, ideértve azt az esetet is, ha a
Lízingszerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét
megszegi;
n) továbbá minden egyéb, a Lízingszerződésben, annak mellékleteiben és különösen jelen
ÁSZF-ben meghatározott esetekben.
Lízingbeadó azonnali hatályú felmondása esetén, a 9.9 pontban meghatározott Teljes tartozás
megfizetésén túl, a Lízingbevevőre vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetményben
meghatározott díjtétel kerül a Lízingbevevőnek felszámításra.
9.8. Lízingbeadó azonnali hatályú felmondása esetén, amennyiben Lízingbevevő az azonnali hatályú
felmondást kiváltó szerződésszegő magatartását megszünteti, Lízingbevevő jogosult a
Lízingszerződés újra hatálybaléptetését kérni (reaktiválás). Lízingbeadó azonban nem köteles a
Lízingszerződést újra hatályba léptetni. A Lízingszerződés újra hatályba léptetéséhez Lízingbevevő
írásbeli kérelme alapján Lízingbeadó írásbeli nyilatkozata szükséges. Az újbóli hatályba léptetés a
Lízingszerződés módosításának minősül, erre való tekintettel Lízingbevevő a Hirdetményben rögzített
díjat köteles megfizetni.
9.9 A Lízingszerződés azonnali hatályú felmondásával a Teljes tartozás egy összegben esedékessé
válik. A Lízingbeadó a Lízingbevevő tartozásáról Elszámolást készít, amely már tartalmazza a 8.2 pont
szerinti, időközben érvényesített ügyleti kamat-, illetve árfolyamváltozásokat is. A Lízingbevevő köteles
az Elszámolásban meghatározott Teljes tartozást a felmondás kézhezvételétől számított 8 napon belül
megfizetni.
A Lízingbeadó a fizetési kötelezettség teljesítésekor (a fizetési kötelezettség jóváírásának napján)
érvényes árfolyam és ügyleti 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 Lízingbevevőnek
fizetési kötelezettsége keletkezik, úgy Lízingbevevő köteles azt a Lízingbeadó felszólítását követően
haladéktalanul megfizetni. A Lízingszerződés azon a napon szűnik meg, amikor a Lízingbevevő ezen
fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.
9.10. Ha a Lízingszerződés a Lízingbeadó 9.7.j. pont szerinti felmondása következtében szűnik meg,
Lízingbeadó a Teljes tartozást 5 munkanapos fizetési határidővel esedékessé teszi. Amennyiben
Lízingbevevő fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a biztosítási kártérítésből befolyt és a költségekkel
csökkentett összeget tartozásába Lízingbeadó beszámítja. Amennyiben ezt követően Lízingbevevőnek
tartozása marad fenn Lízingbeadó felé, azt Lízingbeadó elszámolása alapján és felszólítására köteles
öt banki napon belül megfizetni.
Amennyiben a biztosítási kártérítésből a költségek levonása után beszámított összeg Lízingbevevő
tartozásánál nagyobb, a különbséget Lízingbeadó az elszámolást követő nyolc munkanapon belül
megfizeti Lízingbevevőnek.
9.11 Amennyiben a Lízingbevevő gazdálkodásáról, működéséről olyan információ, tény, adat merül fel,
illetve jut Lízingbeadó tudomására, amely a Lízingbevevő működését, fizetőképességét
nagymértékben negatívan/ hátrányosan befolyásolja, úgy Lízingbeadó jogosult a Lízingbevevő cég
átvilágítását végrehajtani, saját maga vagy megbízottja által. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal,
hogy az átvilágítás során az Lízingbeadóval vagy megbízottjával mindenben együttműködik, részükre
minden kért információt, adatot megad, a helyszínen az átvilágítást végzők munkáját lehetőség szerint
elősegíti a szükséges emberi és technikai forrást biztosítva
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9.12 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 kiegészítést és módosítást legalább 15 nappal a kiegészítés és
módosítás hatálybalépését megelőzően Hirdetményben kifüggeszti, illetőleg honlapján közzéteszi.
Amennyiben Lízingbevevő a Hirdetmény kifüggesztésétől számított 15 napon belül észrevételt nem
tesz, kifogást nem emel, a kiegészítést és módosítást Lízingbevevő részéről elfogadottnak kell
tekinteni. Ha a Lízingbevevő a módosítást és kiegészítést nem fogadja el, mind a Lízingbevevő, mint a
Lízingbeadó jogosult - amennyiben az Általános Szerződési Feltételek, illetve a lízingszerződés eltérő
határidőt nem állapítanak meg, illetve a felmondás jogát nem zárják ki - 15 napos határidővel a
lízingszerződés felmondására. Jelen pontban foglalt felmondás esetén az előtörlesztésre vonatkozó
rendelkezések (9.6. pont) az irányadóak.
Lízingbeadó fenntartja magának a jogot, hogy a kamatot, díjat, költséget vagy bármely más szerződési
feltételt az Lízingbevevő számára nem hátrányos módon egyoldalúan módosítsa.
9.13
Az Általános Szerződési Feltételek kamat, díj, költség és egyéb feltételek Lízingbevevő
számára kedvezőtlen módosításainak szabályai:
A Lízingbeadó köteles az általános szerződési feltételek kamatot, díjat vagy egyéb feltételeket érintő –
a Lízingbevevő számára kedvezőtlen – módosítását az alábbiak szerint rendelkezésre bocsátani:
a) fogyasztónak minősülő Lízingbevevő részére a Lízingbeadó a módosítást a módosítás
hatálybalépést megelőzően 60 nappal postai úton közvetlen módon megküldi,
b) fogyasztónak nem minősülő Lízingbevevő számára a módosítást Lízingbeadó a módosítás
hatálybalépést megelőzően 15 nappal Világgazdaság című napilapban hirdetményben teszi közzé.
A Lízingszerződésnek a Lízingbeadó általi, egyoldalúan történő, a Lízingbevevő számára kedvezőtlen
módosítása szabályai a 2012. május 2-án vagy azután kötött szerződések esetén:
A Lízingbeadó fenntartja magának a jogot, hogy a kamatot, díjat, költséget vagy bármely más
szerződési feltételt a lízingszerződésben, illetőleg a jelen Általános Szerződési Feltételek 1. sz.
mellékletében meghatározott feltételek és körülmények beállta esetén a Lízingbevevő számára
kedvezőtlen módon, egyoldalúan módosítsa.
A Lízingszerződésnek a Lízingbeadó általi, egyoldalúan történő, a Lízingbevevő számára kedvezőtlen
módosítása szabályai a 2012. május 2. előtt kötött szerződések esetén:
A Lízingbeadó fenntartja magának a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket, a
lízingszerződéshez kapcsolódó díjakat, kamatot, költséget, kezelési költséget új szolgáltatás
bevezetésekor egyoldalúan kiegészítse, valamint, hogy azokat a pénz- és tőkepiaci feltételek, a
jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Lízingbeadó üzletpolitikájának megváltozásakor, ahhoz
igazodva, a Lízingbevevő számára kedvezőtlenül, egyoldalúan módosítsa.

10. A Gépjármű visszaszolgáltatása
A Lízingszerződés bármely okból történő megszűnése esetén – kivéve, ha a Lízingbevevő a 14. pont
szerint megszerzi a Gépjármű tulajdonjogát – a Lízingbevevő köteles a Gépjárművet a Lízingbeadó
részére azonnali hatállyal visszaszolgáltatni, akként, hogy köteles a Gépjárművet a Lízingbeadó
választása szerint vagy elszállításra alkalmas állapotban készenlétben tartani és a Lízingbeadó
részére az elszállítást lehetővé tenni, vagy a Lízingbeadó által meghatározott belföldi átvevőhelyre
elszállítani. A leszereléssel, csomagolással és visszaszolgáltatással kapcsolatos költségeket és
kockázatot a Lízingbevevő viseli. Amennyiben a Lízingbevevő a visszaszolgáltatással késedelembe
esik, az egyéb kötelezettségek fenntartása mellett köteles a tényleges visszaszolgáltatás időpontjáig
az utolsó havi Lízingdíjjal megegyező összegű használati díjat fizetni.
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Ezek a rendelkezések nem korlátozzák a Lízingbeadónak a Lízingszerződés idő előtti megszűnése
esetén érvényesíthető igényeit.
Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy ha a Gépjárművet a Lízingbeadó felszólítására azonnali hatállyal
nem szolgáltatja vissza, úgy a Lízingbeadó jogosult a Gépjármű visszavétele érdekében a szükséges
eljárásokat megindítani, mellyel kapcsolatos mindennemű költség a Lízingbevevőt terheli.

11. Biztosítékok
A Lízingbevevő köteles a Lízingszerződésben meghatározott biztosítékokat nyújtani és a megfelelő
dokumentumokat a Lízingbeadó rendelkezésére bocsátani, ellenkező esetben a Lízingbeadó jogosult
azonnali hatállyal a Lízingszerződéstől elállni és a Lízingbevevőtől a keletkezett károk megtérítését
követelni. A Lízingszerződésben vagy Hirdetményben megállapított a Lízingszerződés megkötéséhez,
lebonyolításához kapcsolódó díj/költség elállás esetén is megilleti a Lízingbeadót.
A Lízingbeadó jogosult arra, hogy a Lízingszerződés megkötését a Lízingszerződés közjegyzői
okiratba foglalásától tegye függővé, ill. a Lízingszerződés fennállása alatt a Lízingszerződés közjegyzői
okiratba foglalását bármikor előírja. A közjegyzői okiratba foglalás költségeit a Lízingbevevő fizeti.

12. Adatközlések, kézbesítés
12.1. Lízingbevevő a Lízingszerződés aláírásával felhatalmazza Lízingbeadót, hogy a Lízingszerződés
teljes időtartama alatt a Lízingbevevő gazdasági helyzetének vizsgálata céljából annak könyveibe,
mérlegeibe bármikor korlátozás nélkül betekintsen.
12.2. Lízingbevevő Lízingbeadó kérésére köteles a Lízingszerződés időtartama alatt éves
beszámolóját (mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő mellékletek) Lízingbeadónak megküldeni.
12.2.1 A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a szerződéskötéskor a vonatkozó
jogszabályok rendelkezése értelmében mikrovállalkozásnak minősül, úgy ezt jelzi a Lízingbeadó felé.
A Lízingbevevő 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 jelzi a Lízingbeadó felé.
12.3 Lízingbevevő köteles harmadik személyek Gépjárműre vonatkozó igényéről (zálogjog gyakorlása
stb.), a Lízingbevevővel szemben végrehajtási eljárás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás
kezdeményezéséről vagy megindításáról a Gépjármű elvesztéséről vagy megsérüléséről, valamint a
Lízingbeadó jogait érintő bármely lényeges körülményről - a releváns tények ismertetésével és az
okmányok/okiratok bemutatásával – a Lízingbeadót haladéktalanul értesíteni.
12.4. 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 az UniCredit birtokában van, és az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék,
feladóvény, vagy a Lízingbeadó e célból vezetett nyilvántartása igazolja.
Lízingbeadó által a Lízingbevevőhöz intézett azon írásbeli nyilatkozatokat, amelyeket a Lízingbevevő
részére a Lízingbevevő által megadott levelezési címre, szabályszerűen postára adtak a Lízingbevevő
által közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni, akkor is, ha a küldemény ténylegesen nem volt
kézbesíthető, vagy azokról a másik fél nem szerzett tudomást:
a küldeménynek az első postai kézbesítése megkísérlése napjától,
ha ez nem állapítható meg, akkor a postai kézbesítés második megkísérlése napjától számított
ötödik munkanapon
ha ez sem állapítható meg, vagy a kézbesítés másodszori megkísérlésére nem is került sor,
akkor azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a feladónak visszaküldte.
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A Lízingbevevő köteles arra, hogy a fenti nyilatkozatok kötésére és kézbesítésére vonatkozó
előírásokra tekintettel gondoskodjon arról, hogy a fentiekben megadott kézbesítési címen a szerződés
megkötésétől e szerződés megszűnéséig folyamatosan rendelkezzen a postai küldemények
átvételére jogosult személlyel (képviselővel).
Ennek elmulasztása esetén, az átvételre jogosult személy (képviselő) hiányára, előnyök szerzése
végett nem hivatkozhat.
A Lízingbevevő címére UniCredit Leasing által küldött nyilatkozatot akkor is kézbesítettnek kell
tekinteni, ha a címzett megtagadta annak átvételét – vagyis „nem fogadta el” jelzéssel érkezett vissza
a küldemény – vagy „ismeretlen”, jelzéssel érkezett vissza Lízingbeadóhoz a postai küldemény, ha
„elköltözött”, „cím elégtelen”, vagy „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza a postai küldemény.
A fenti szabályok a kézbesítési megbízottra is vonatkoznak, azzal, hogy a joghatály a meghatalmazást
adó vonatkozásában áll be.
Lízingbeadó a lízingügyletekre vonatkozó kondíciókat a Hirdetményében teszi közzé, melyek a
kifüggesztéssel kézbesítettnek minősülnek.
12.5 A Lízingbeadó felhívja a Lízingbevevő figyelmét, hogy ha a pénzmosás megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény szerinti azonosítás során megadott adatokban
a Lízingszerződés, illetőleg a felek közötti üzleti kapcsolat fennállása alatt változás következik be, a
Lízingbevevő köteles a tudomásszerzéstől számított 5 (öt) munkanapon belül a Lízingbeadót
értesíteni. A Lízingbevevő ezen értesítésre kötelezi magát, és tudomásul veszi, hogy e kötelezettség
elmulasztásának következményei kizárólag őt terhelik.
12.6. A Lízingbevevő hozzájárulását adja a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseivel összhangban ahhoz, hogy a
Lízingbeadó gazdasági reklámnak minősülő, közvetlenül a Lízingbeadó tevékenységével,
szolgáltatásaival, termékeivel, aktuális kedvezményeivel, valamint a Lízingbeadó révén elérhető
lehetőségekkel kapcsolatos ajánlatokkal, tájékoztatással, reklámmal, információval és egyéb
anyagokkal keresse meg telefonon (pl. SMS útján) és/vagy postai, illetve elektronikus levél útján. Ezen
hozzájáruló nyilatkozat a Lízingbeadóhoz intézett és írásban megküldött visszavonásig érvényes.

13. Adatvédelem
13.1 A Lízingbeadó jogosult arra, hogy a Lízingbevevő Lízingszerződésben foglalt adatait a
szerződéssel kapcsolatos adminisztráció keretében a Lízingszerződés céljára számítógépes úton
feldolgozza. A Lízingbevevő hozzájárul az adatok bankszerű formában hitelezővédelmi célból történő
továbbításához.
13.2. A Lízingbevevő jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadó a hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően megőrzi és tárolja a banktitoknak minősülő tényeket, információkat,
megoldásokat vagy adatokat, azokat refinanszírozás céljából vagy jogszabályban meghatározott egyéb
esetekben, - így különösen adatszolgáltatatási kötelezettség esetén - jogszabályban meghatározott
módon, harmadik személynek átadhatja, csoportosíthatja, vagy törölheti.
13.3. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadóval szemben fennálló vagy a jövőben
keletkező bármely fizetési kötelezettségének elmulasztása esetén Lízingbeadó jogosult követelések
behajtásával foglalkozó harmadik személynek megbízást adni a tartozás beszedésére. A Lízingbevevő
ezennel felhatalmazza Lízingbeadót arra, hogy a Lízingbeadó a megbízottja részére a Lízingbevevőre
valamint a Lízingbevevő fennálló kötelezettségére és a Gépjárműre vonatkozó valamennyi szükséges
információt és adatot átadja és a követelés beszedésével megbízott harmadik személy ezeket az
adatokat és információkat nyilvántartsa és kezelje.
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13.4. Lízingbevevő ezennel felhatalmazza Lízingbeadót arra, hogy amennyiben Lízingbeadót
szabálysértési hatóságok, rendészeti szervek, egyéb hatóságok (APEH, VPOP), önkormányzatok vagy
parkolási díj beszedésére jogosult társaságok a Gépjármű, illetve Lízingbevevő kapcsán a hatályos
jogszabályoknak megfelelő módon megkeresik, a megkeresés teljesítéséhez szükséges adatokat
ezen hatóságoknak és társaságoknak a Lízingbeadó átadja.
13.5. Lízingbevevő felhatalmazza végül Lízingbeadót, hogy a mindenkori Teljes tartozásának
összegéről az Eladót tájékoztassa. Jelen felhatalmazás a Lízingbevevő Lízingbeadóhoz intézett
nyilatkozatával bármikor visszavonható. Jelen felhatalmazás nem zárja ki és nem korlátozza a
Lízingbevevő Lízingszerződésnek megfelelő adatszolgáltatással kapcsolatos felelősségét, és nem
korlátozza az információk közvetlen kérésére vonatkozó jogát.
13.6 (a) Jelen szerződés aláírásával Lízingbevevő kifejezetten hozzájárul és felhatalmazza
Lízingbeadót, hogy az RCI Lízing és Autófinanszírozási Zrt., az UniCredit, a Bank Austria Creditanstalt,
illetve a Bayerische Hypo Vereinsbank csoportok bármely tagja, egysége, különösen az UniCredit
Leasing (Austria) GmbH. (Wien), az UniCredit Leasing S.p.A (Milan) és az UniCredit Bank Hungary
Zrt. részére a Lízingbevevőt érintő, tudomására jutott, banktitok tárgyát képező tényt, információt,
megoldást vagy adatot - beleértve a személyes és pénzügyi adatokat, kötelezettségek teljesítésére,
fizetőkészségre vonatkozó információkat, úgy mint a Lízingbevevő pénzügyi- és vagyoni helyzetére,
üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi körére, valamint az UniCredit, a Bank Austria
Creditanstalt- illetve a Bayerische Hypo Vereinsbank csoportok bármely tagja által vezetett
bankszámláknak egyenlegére, forgalmára, továbbá a velük kötött szerződéseire vonatkozó adatokat
jogszabály alapján vállalt feladatai, fennálló kötelezettségei teljesítése céljából, továbbá
konszolidációs, kockázatelemzési, szolgáltatások értékesítése és marketing célokból átadja, valamint
hogy ezen információkat, megoldásokat és adatokat jogszabály alapján vállalt feladatai, fennálló
kötelezettségei teljesítése céljából, továbbá konszolidációs, kockázatelemzési, szolgáltatások
értékesítése és marketing célokból gyűjtse, rögzítse és tárolja.
(b) A Lízingszerződés aláírásával az Lízingbevevő elfogadja és hozzájárul a következőkhöz: A
Lízingbeadó megoszthat az Lízingbevevőre vonatkozó tényt, információt, adatot és megoldást az alábbi
személyekkel: (a) kijelölt ügyfélkapcsolati menedzserek és az ő ügyfélszolgálati illetve ügyféltámogató
csapatuk, átfogó ügyfélkapcsolati menedzsment céljából; (b) az illetékes kockázatkezelési osztály,
csoportszintű kockázatfelmérési célból; (c) a Lízingbeadó munkavállalói, illetve az UniCredit Csoporthoz
tartozó egyéb munkavállalók, akiknek szüksége van az ügyfelekhez kapcsolódó tények, információk,
adatok és megoldások ismeretére szakmai feladataik ellátására (például: belső auditálás és/vagy
ellenőrzés; ügyfélmenedzsment és/vagy termékfejlesztés; back office és/vagy adminisztratív vagy HR
egységek); (d) UniCredit Csoporthoz tartozó IT szolgáltatást nyújtó személyek, központosított
adatfeldolgozás céljából; (e) a Lízingbevevő közvetlen vagy közvetett anyavállalatai, átfogó
ügyfélkapcsolati menedzsment elősegítése céljából. Az ügyfélkapcsolati menedzsereket és velük egy
csapatban dolgozó munkatársakat esetlegesen egy kapcsolódó vállalat foglalkoztatja, azonban ezek a
személyek minden esetben az UniCredit Csoporthoz tartozó vállalkozás alkalmazásában állnak,
függetlenül a foglalkoztatás helyétől, még akkor is, ha az az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági
Térségen kívüli államokat jelenti. A fentiek irányadók az illetékes kockázatkezelési osztály munkavállalói
vonatkozásában is. Valamennyi, UniCredit Csoporthoz tartozó vállalkozás megtalálható az alábbi,
folyamatosan frissülő honlapon: http://www.unicreditgroup.eu/dazen. Az Lízingbevevő kérésére a
Lízingbeadó: (i) a Lízingbevevő rendelkezésére bocsátja a hatályos, UniCredit Csoporthoz tartozó
vállalatok listáját; (ii) tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy az illetékes Lízingbevevő kapcsolati
menedzserek és az ő munkatársaik valamint a kockázatkezelési osztály munkavállalói mely csoporttag
alkalmazásában állnak. Az Lízingbevevőhez kapcsolódó, az UniCredit Csoporton belül megosztható
tények, információk, adatok és megoldások az alábbiak lehetnek: a Lízingbevevő neve és székhelye; az
Lízingbevevő oldalán a kijelölt kapcsolattartó személyek neve; a Lízingbevevő által megkötött
szerződések egyes feltételei; az Lízingbevevőről a Lízingbeadó által belső használatra készített,
jövedelmezőséggel és kockázattal kapcsolatos értékelése. A Lízingbeadó köteles megteremteni a
szükséges adatvédelmi és biztonsági szintet a Lízingbevevőtől kapott tények, adatok, információk és
megoldások vonatkozásában. A fentiek nem váltanak fel a Lízingbeadó és a Lízingbevevő között
korábban létrejött, a Lízingbevevőre vonatkozó tények adatok, információk és megoldások kezelésére
vagy felhasználására vonatkozó megállapodást, azokat csak kiegészítik.
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13.7. A Lízingbevevő önkéntesen hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a Lízingbeadó
rendelkezésére bocsátott személyes, illetve különleges adatait, valamint az általa a Lízingbeadó
részére benyújtott, bemutatott okmányokat, továbbá arcképét, illetve aláírását, valamint a Lízingbeadó
részére biztosítéki célból felajánlott vagyontárgyaira vonatkozó adatokat és okmányokat a Lízingbeadó
a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal, a BM Közúti Közlekedési
Nyilvántartás, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara, illetőleg egyéb közhitelű irattárak
nyilvántartásában, adatbázisában a GIRO Zrt. (1054 Budapest, Vadász u. 31. cégjegyzék szám: 0101-041159) (továbbiakban mint GIRO Zrt.) útján és közreműködésével ellenőrizze az igényelt banki
ügylet során és érdekében, a vonatkozó szerződéses jogviszony létesítésekor, annak fennállása alatt,
illetve mindaddig, amíg a szerződésből eredően a Lízingbevevőnek a Lízingbeadó felé tartozása áll
fenn.
13.8. A Lízingbevevő kijelenti és hozzájárulását adja hozzá továbbá, hogy a Lízingbeadó a 13.7.
pontban említett, a Hpt. szerint banktitoknak minősülő és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti személyes adatait a Lízingbevevőnek a
GIRO Zrt. részére elektronikus adatfeldolgozás és adatellenőrzés céljából átadja és azokat a GIRO
Zrt. feldolgozza.
13.9. A Lízingbevevő felhatalmazását adja ahhoz, hogy Lízingbeadó a Lízingbevevő az arcképét és
aláírását a személyazonosítás elvégzése után továbbra is kezelje, valamint a Lízingbevevő
személyazonosító okmányairól Lízingbeadó másolatot készítsen, és azt nyilvántartásában megőrizze.
13.10. A Lízingbevevő kijelenti továbbá, hogy Általános Szerződési Feltételek elfogadásával megadott
jognyilatkozata mind a Lízingbeadó részére, mind a GIRO Zrt. részére szóló, az 1996. évi CXII. tv. 51.
§. (1) bekezdés „a” pontja, valamint az 1992. évi LXIII. tv. 3. §. (1) bekezdés „a” és (2) bekezdés „a”
pontja szerinti hozzájárulásnak minősül.
13.11 A Lízingbevevő akként nyilatkozik, hogy a személyes, illetve banktitoknak minősülő adatainak a
GIRO Zrt. részére történő átadásával és az adatfeldolgozásával kapcsolatosan a Lízingbeadótól a
szükséges tájékoztatást megkapta.

13.12. Lízingbevevő a Lízingszerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen 13. pontban foglalt
felhatalmazások az e pontban részletezett adatok tekintetében a banktitok alóli felmentésnek
minősülnek és ezen felhatalmazások kiterjednek valamennyi, a Lízingszerződéssel összefüggő adatra
és információra.
13.13 A Lízingbevevő jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadó a hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően megőrzi és tárolja a banktitoknak minősülő tényeket, információkat,
megoldásokat vagy adatokat, azokat refinanszírozás céljából vagy jogszabályban meghatározott egyéb
esetekben, - így különösen adatszolgáltatási kötelezettség esetén – jogszabályban meghatározott
módon, harmadik személynek átadhatja, csoportosíthatja, vagy törölheti.
A Lízingbevevő tudomásul veszi és felhatalmazását adja ahhoz, hogy a Lízingbeadó a vonatkozó
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a felek közötti szerződés létrejöttéhez, az abban
meghatározott jogok és kötelezettség gyakorlásához kapcsolódóan a Lízingbevevő személyes adatait,
valamint banktitoknak minősülő tényeket, információkat, megoldásokat vagy adatokat adatkezelés,
továbbítás, feldolgozás céljából a harmadik személyeknek átadja és az ezen jogosultság alapján
azokat kezelje, továbbítsa, illetve feldolgozza.
A Lízingbevevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy az átadott személyes adatai Magyar Köztársaság
területéről – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – külföldi adatkezelő részére
továbbításra kerüljön adatkezelés, adatfeldolgozás céljából. A Lízingbeadó kötelezettséget vállal arra,
hogy csak olyan adatokat továbbít külföldre, amelyeket jogszabály lehetővé tesz, valamint kizárólag
olyan országba továbbít adatot, amely ország adatkezelésre vonatkozó rendelkezései a magyar
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelnek és ez alapján megfelelő védelmet biztosítanak a személyes
adatoknak.
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A Lízingbevevő hozzájárul ahhoz, hogy a jogügyletek biztonságának erősítése érdekében a
pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény, valamint a
vonatkozó egyéb rendelkezések alapján a Lízingbeadó a Lízingbevevőnek az általa bemutatott
okmányaikon szereplő adatait, arcképét, aláírását, illetve okmányaik érvényességét, nyilvántartásból
való kikerülésének okát ellenőrizze (ún. kötelező ügyfél-átvilágítás).

14. A Gépjármű tulajdonjogának megszerzése
14.1. Zárt végű pénzügyi lízing szerződés esetén:
A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2. sz. mellékelte I. fejezet
11. pontja alapján Lízingbevevő a Futamidő lejártával, az összes Lízingdíj teljes tőketörlesztő és
kamattörlesztő részének, valamint a Lízingszerződéssel összefüggésben minden egyéb
Lízingbeadónak fizetendő összegek maradéktalan megfizetése után a Gépjármű tulajdonjogát
megszerzi.
14.2. Nyílt végű pénzügyi lízing szerződés esetén:
A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2.sz. melléklete I. fejezet
11. pontja alapján a Lízingbevevőnek joga van arra, hogy a Futamidő lejártával az összes Lízingdíj
teljes tőketörlesztő és kamattörlesztő részének, a Lízingszerződéssel összefüggésben a
Lízingbeadónak fizetendő minden egyéb összegnek valamint a Lízingszerződésben kikötött
maradványértéknek a megfizetésével a Gépjárművön ő vagy az általa megjelölt személy tulajdonjogot
szerezzen. A Lízingbevevő erre vonatkozó döntésére, annak közlésére vonatkozó részlet-szabályokat
az egyes lízingszerződések szabályozzák.

15. Egyéb kikötések
15.1. A Lízingbevevő a Lízingszerződés, annak mellékletei és jelen ÁSZF aláírásával kijelenti, hogy
azok rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
15.2. Szóbeli megállapodások a Lízingbeadó és a Lízingbevevő között nem jöttek létre. A
Lízingszerződés, valamint mellékletei módosításához – beleértve az írásos formára vonatkozó
követelményt – írásbeli forma szükséges.
A Feleknek a Lízingszerződésben, valamint annak mellékleteiben meghatározott jognyilatkozatainak,
valamint értesítéseinek megtételéhez írásbeli forma szükséges.
15.3. A Lízingszerződés teljesítésének helye: Budapest.
15.4. Amennyiben a Lízingszerződés vagy az ÁSZF egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy
része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti a Lízingszerződés
vagy az ÁSZF többi részének az érvényességét. Ebben az esetben (akár kiegészítő) értelmezés révén
azok a szabályozások érvényesek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy
végrehajthatatlan rendelkezés(ek) gazdasági célkitűzésének. Amennyiben egy ilyen értelmezés jogi
okok miatt lehetetlen lenne, a Felek kötelezik magukat, hogy – jelen szabályozásnak megfelelően –
kiegészítő megállapodásokat kötnek. A jelen bekezdésben foglalt szabályozás értelemszerűen
érvényes a Lízingszerződés végrehajtása vagy értelmezése során esetleg felmerült szabályozási
hézagokra is.
15.6. Felek megállapodnak abban, hogy a Lízingszerződésből eredő minden vitás kérdést lehetőleg
békés úton oldanak meg. A lízingszerződésből eredő valamennyi jogvitára felek - a hatáskörébe
tartozó ügyekben - a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
15.7. A Lízingbevevő a Lízingszerződésből származó semmilyen követelését sem jogosult átruházni
(engedményezési tilalom) kivéve a Lízingbeadóra történő engedményezést.
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15.8 A Lízingbeadó a Gépjárműre vonatkozó Adásvételi szerződést az alábbi feltételek teljesítése után
köti meg Szállítóval: (a) Lízingszerződés megkötése; (b) Lízingszerződésben meghatározott
valamennyi biztosíték és feltétel hiánytalan rendelkezésre bocsátása ill. teljesítése.
15.9 A Lízingszerződés megkötésének és végrehajtásának költségeit Lízingbevevő viseli. A
Lízingbeadó jogosult e költségeket a Lízingbevevőnek megelőlegezni, és azokat a Lízingbevevőnek
továbbszámlázni. Ezen költségek megtérítésére az egyéb fizetésekre vonatkozó szabályok és
jogkövetkezmények érvényesek.
Lízingbeadó Lízingbevevő kérésére a Lízingszerződésről az eredetivel megegyező másolatot,
számlamásolatot, fizetési igazolást, vagy egyéb igazolást, dokumentumot (ideértve a szerviz
meghatalmazás pótlását, nemzetközi zöldkártyát is), engedélyt, egyenlegközlőt, folyószámla-kivonatot
(tőke-kamat bontás) t kizárólag a Hirdetményben meghatározott díj ellenében állít ki.
15.10 A Gépjárművet a Lízingbevevő aktiválja és amortizálja a mérlegében.
15.11. A Lízingszerződésben, továbbá a Lízingszerződés mellékleteiben, így különösen az ÁSZF-ben
nem szabályozott kérdésekben a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.
törvény, a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Lízingbevevő és a Lízingbeadó
kölcsönösen lemond a Polgári Törvénykönyvnek a bérletre vonatkozó 423. §-tól 433. §-ig terjedő
rendelkezéseinek alkalmazásáról.
15.12 Hatályos: a 2010. január 4-től 2014. március 15. napjáig megkötött Lízingszerződésekre.
15.13 A Lízingbevevő kijelenti, hogy a Lízingbeadó Üzletszabályzatát megismerte és az abban
foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el, amely Ügyfélszabályzat az ügyfelek számára nyitva
álló helyiségekben, illetve a Lízingbeadó honlapján megtekinthető. A Lízingbeadó hirdetményeit a
honlapján teszi közé.
15.14. A Lízingbeadó kötelező érvénnyel alávetette magát a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi
szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási kódexnek.
15.15. A Lízingbevevő a Lízingbeadó magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó
panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat
útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölheti a Lízingbeadó székhelyén (1016
Budapest, Hegyalja út 7-13.), Lízingbeadó székhelyére címezve, a Lízingbeadó telefonszámán (+36
1 489 78 00), a Lízingbeadó fax számán (+36 1 202 39 34) vagy Lízingbeadó e-mail címén
(office@unicreditleasing.hu).. A Lízingbeadó az ügyfelek panaszai hatékony, átlátható és gyors
kezelésének eljárásáról, a panaszügyintézés módjáról, valamint a panaszok nyilvántartásáról
szabályzatot készít, mely panaszkezelési szabályzata nyilvános, azt az ügyfelek számára nyitva álló
helyiségekben, illetve a Lízingbeadó honlapján, a www.unicreditleasing.hu címen bárki megtekintheti.
15.16. A 2. számú melléklet tartalmazza a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény
2015. február 1-jétől irányadó azon rendelkezéseit, melyeket a 2004. május 1. napját követően
fogyasztókkal kötött, és meg nem szűnt szerződésekre kell alkalmazni. Amennyiben fogyasztó ügyfél
jogviszonyával kapcsolatosan az ÁSZF egyes rendelkezései között összeütközés merül fel, úgy abban
az esetben a mellékletben foglaltak az irányadók. Ezen melléklet az ÁSZF elválaszthatatlan részét
képezi.
1. sz. melléklet
A Lízingbeadó egyoldalú, a fogyasztónak nem minősülő Lízingbevevő számára kedvezőtlen
szerződésmódosításának okai
1.

A Lízingbeadó az alábbi okok bekövetkezése esetén egyoldalúan jogosult kamatot, költséget,
díjat módosítani:

a)

A jogi, szabályozói környezet megváltozása
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•

•

Lízingbeadó pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő
tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás,
jegybanki rendelkezés vagy a rá kötelező egyéb szabályozók megváltozása; a vonatkozó
szabályozással kapcsolatos hatósági jogértelmezés, különösen az adójog, adóeljárási jog ill.
az adóigazgatási eljárási gyakorlat megváltozása,
a Lízingbeadó pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül
érintő – tevékenységéhez vagy a lízing tárgyához kapcsolható közteher- (pl. adó, illeték)
változása, a kötelező tartalékolási szabályok változása; kötelező betétbiztosítás összegének,
vagy díjának változása;a lízingszerződéssel ill. a lízing tárgyával kapcsolatos biztosítási díjak
megváltozása vagy új díjak bevezetése;

b)

A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása
Lízingbeadó forrásköltségeinek változása / pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így
különösen, de nem kizárólagosan:
•
Magyarország hitelbesorolásának változása;
•
az országkockázati felár változása (credit default swap);
•
jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása,
•
a bankközi pénzpiaci kamatlábak/ hitelkamatok változása;
•
a Magyar Állam vagy a hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék egymáshoz
képest történő elmozdulása;
•
refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója
elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása vagy az ilyen
besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása;
•
a refinanszírozó hitelintézeteknél lekötött ügyfélbetétek kamatának változása,
ha ezen körülmények bármelyike befolyásolja a Lízingbeadónál felmerülő forrásköltségeket.

c)

Az ügyfél kockázati megítélésének megváltozása
•
Az ügyfél, illetve a finanszírozási ügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a
Lízingbeadó vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata,
vagy belső adósminősítési szabályzata alapján – különös tekintettel az ügyfél pénzügyi
helyzetében és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra –, ha az új
kockázati kategóriába történő átsorolás az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati
felár mértékének változtatását teszi indokolttá;
•
A Lízingbeadó vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata,
vagy Lízingbeadó belső adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába
tartozó finanszírozási ügyletek, illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat
megváltozása az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott
kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá;
•
A Lízingbeadó vállalja, hogy a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít
kamatemelést azon ügyfeleknél, akik szerződési kötelezettségeiket folyamatosan
teljesítették, a finanszírozási szerződés futamideje alatt nem estek fizetési késedelembe;
•
A nyújtott finanszírozás fedezetéül (esetlegesen) nyújtott ingatlan értékében bekövetkezett
legalább 10%-os változás.

2.

Az objektív körülmény, amely esetében a Lízingbeadó jogosult a kamaton kívüli, a nyújtott
lízingfinanszírozáshoz kapcsolódó egyéb jutalékokat, költségeket és díjakat megváltoztatni:
(a) A Központi Statisztikai Hivatal által közzétett megelőző évi eves fogyasztói árindex változása.
(b) A Lízingbeadó a kamaton kívüli, a lízingfinanszírozáshoz kapcsolódó egyéb jutalékokat,
költségeket, díjakat évente maximálisan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves
átlagos infláció mértékében emelheti meg.

3.

A Lízingbeadó vállalja, hogy az 1. és 2. pontok mellett vis maior események – hirtelen
bekövetkező nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok – bekövetkezése esetén átmenetileg, a
zavarok fennállásáig módosít egyoldalúan kamatot, díjat, költséget. A Lízingbeadó ilyen
intézkedések alkalmazását – a PSZÁF egyidejű tájékoztatása mellett – a nyilvánosságra hozza.
2. sz. melléklet
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(hatályos 2015. február 1-jétől)
Jelen melléklet kizárólagos célja, hogy a fogyasztónak minősülő ügyféllel (jelen melléklet
alkalmazásában „fogyasztó”) 2004. május 1. napja után megkötött és meg nem szűnt szerződés
alapján fennálló jogviszonyba beemelje a 2014. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban „Módtv.”) alapján
módosuló, a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (a továbbiakban „Fhtv.”)
2015. február 1-jétől hatályos rendelkezéseit.
Tekintettel arra, hogy mind a Módtv., mind az Fhtv. kötelezően alkalmazandó és eltérést nem engedő
rendelkezéseket tartalmaz, így amennyiben akár a jelen melléklet, akár a a fogyasztónak minősülő
Ügyféllel fennálló jogviszonyra irányadó bármely egyéb dokumentum (így különösen Üzletszabályzat,
Általános Szerződési Feltétel, egyedi szerződés, hirdetmény, tájékoztató stb.) akár a Módtv-től, akár az
Fhtv-től eltérő rendelkezést tartalmazna, úgy helyette a Módtv. illetve az Fhtv. megfelelő rendelkezése
alkalmazandó.
Jelen melléklet alábbi rendelkezései 2015. február 1-jével a felek erre irányuló további jogcselekménye
nélkül a Módtv. hatálybalépésekor fennálló szerződések részévé válnak.
A hitelező, illetve a lízingbeadó a 2004. május 1. és 2014. július 26. között kötött szerződések
tekintetében az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a
kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény (a
továbbiakban „Forintosítási Törvény”) alapján
a) kamat-, illetve kamatfelár-emelésre első alkalommal a 2015. február 1-jét követő második
kamatperiódus kezdőnapjával jogosult,
b) díj-, illetve költségemelésre első alkalommal 2016. április 1. napjával jogosult.
Ezen időszakon kívül kötött szerződések tekintetében azonban a hitelező, illetve a lízingbeadó – a
jogszabályi előírások mellett – jogosult, illetve köteles a kamat-, költség- és díjmódosításra.
1. A fogyasztó számára hátrányos egyoldalú szerződésmódosítás korlátai
A fogyasztó számára hátrányosan – az alábbiakban részletezett szabályok szerint – kizárólag a hitel
illetve pénzügyi lízingszerződésben megállapított kamat, kamatfelár, költség és díj módosítható
egyoldalúan. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra vonatkozó kikötést is, egyoldalúan, a
fogyasztó számára hátrányosan nem módosítható.
Ha a hitel-, illetve lízingszerződésben meghatározott kamatperiódus lejárta után a kamat, illetve a
kamatfelár mértéke az újabb kamatperiódusban a fogyasztóra hátrányosan változik, a fogyasztó a
hitel-, illetve lízingszerződés költség- és díjmentes felmondására jogosult. A felmondást a
fogyasztónak a kamatperiódus lejártát megelőző 60 nappal kell közölnie a hitelezővel, illetve a
lízingbeadóval, és annak érvényességéhez az is szükséges, hogy a fogyasztó a fennálló tartozását
legkésőbb a kamatperiódus utolsó napján a hitelező, illetve a lízingbeadó részére teljesítse.
2. A kamat változása
Referencia-kamatlábhoz kötött kamatozású hitel illetve pénzügyi lízingszerződés esetén a referenciakamatláb mértékét a szerződésben meghatározott időközönként a fordulónapot megelőző hónap
utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz kell igazítani.
Ha a szerződés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek a kamat csökkentését teszik
lehetővé, a hitelezőnek illetve a lízingbeadónak ezt a szerződéses kötelezettsége részeként a
fogyasztó javára érvényesíteni kell.
A hitelező, illetve a lízingbeadó az egyes szerződések tekintetében az alábbi feltételek szerint jogosult
kamatemelésre:
•

a 2004. május 1. előtt kötött szerződések esetében: a hitelező, illetve a lízingbeadó a
szerződésben meghatározott feltételek szerint jogosult kamatemelésre;

•

a 2004. május 1. és 2014. július 26. között kötött szerződések esetében: a hitelező, illetve a
lízingbeadó a szerződés hátralévő futamideje alatt az egyes kamatperiódusok lejárta után
a) a kamatot legfeljebb a szerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján
közzétett kamatváltoztatási mutató,
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b) a kamatfelárat legfeljebb a szerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank
honlapján közzétett kamatfelár-változtatási mutató
alkalmazásával számított mértékig módosíthatja.
A kamatperiódusok – referencia-kamatlábhoz kötött kamat esetén a kamatfelár-periódusok –
időtartama, ha a hátralévő futamidő meghaladja
a) a 16 évet, akkor öt év,
b) a 9 évet, de legfeljebb 16 év, akkor négy év,
c) a 3 évet, de legfeljebb 9 év, akkor három év.
A fenti rendelkezés alkalmazásában a hátralévő futamidőt deviza alapú és devizaszerződések esetén
2015. február 1-jétől, forint alapú szerződések esetén pedig 2015. június 30-ától kell számítani.
A 2015. február 1-jét követő első új kamatperiódus, illetve kamatfelár-periódus kezdőnapja deviza és
devizaalapú szerződés esetén a 2015. május 1. és 2016. április 30., forintalapú szerződés esetén
2015. október 1. és 2016. szeptember 30. közötti időtartamban az eredeti fogyasztói
kölcsönszerződésben meghatározott ügyleti év fordulónapjának hónapjával és naptári napjával
megegyező hónap, nap.
A szerződés utolsó kamatperiódusának időtartama 3 évnél rövidebb is lehet.
Az UniCredit Leasing a megváltozott kamatfeltételekről külön tájékoztatást fog küldeni az Ügyfelek
részére.
•

a 2014. július 27. után kötött szerződések esetében: a Módtv. alapján, ha 2015. február 1-jén a
szerződés hátralévő futamideje a 3 évet meghaladja, a hitelező, illetve a lízingbeadó az MNB
honlapján közzétett kamatváltoztatási, illetve kamatfelár-változtatási mutatóval, valamint a
kamatperiódusok
meghatározásával
módosíthatja
a
szerződési
feltételeket.
A
kamatperiódusokat a hitelező, illetve a lízingbeadó legalább 3 éves időtartamban köteles
meghatározni azzal, hogy az utolsó kamatperiódus időtartama 3 évnél rövidebb is lehet.

A referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozású szerződések esetében az UniCredit Leasing által
alkalmazott kamatfelár-változtatási mutató:
a) deviza alapú szerződések esetén: D0F: 0.
b) forint alapú szerződések esetén: H0F: 0.
A mutatók értéke fix nulla a futamidő alatti kamatperiódusokban, azaz a kamatláb végig fix marad.
Az UniCredit Leasing a kamatperiódusok időtartamát három évben határozza meg.Ha 2015. február 1jén a szerződés hátralévő futamideje a 3 évet nem haladja meg, akkor a fenti szabályok nem
alkalmazhatók, a hitelező, illetve a lízingbeadó nem jogosult kamatot, illetve kamatfelárat módosítani.
A 2004. május 1. után kötött valamennyi szerződésre vonatkozó közös szabályok
Az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékét a kamatperiódus lejártát
megelőző 120. napi kamatváltoztatási, illetve kamatfelár-változtatási mutató figyelembevételével
állapítja meg a hitelező, illetve a lízingbevevő.
A hitelező, illetve a lízingbeadó a szerződés hátralévő futamideje alatt az egyes kamatperiódusok
lejárta után – a fenti szabályok figyelembevételével – legfeljebb öt alkalommal módosíthatja a kamatot,
illetve a kamatfelárat.
Ha a hitelező, illetve a lízingbeadó a fenti kamatmódosítás során a kamatváltoztatási, illetve a
kamatfelár-változtatási mutató által lehetővé tett mértéknél kedvezőbb kamatot, illetve kamatfelárat
alkalmazott, a későbbi kamatperiódusokban a kamat, illetve a kamatfelár mértéke tekintetében adott
kedvezményt – annak erejéig – a csökkentendő kamat, illetve kamatfelár mértékébe betudhatja.
A kamatfeltételek módosítása esetén a hitelező, illetve a lízingbeadó a kamatperiódus lejártát
megelőző legalább 90 nappal tájékoztatja a fogyasztót
az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékéről, és
a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek várható összegéről, és ha ennek kapcsán
a törlesztőrészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényéről.
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A fenti új szabályok egyidejű figyelembevételével
a) a fix kamatozású szerződések továbbra is fix kamatozásúak maradnak,
b) a referencia-kamatlábhoz kötött, fix kamatfeláras szerződések esetében továbbra is
referencia-kamatlábat és fix kamatfelárat alkalmazunk,
c) a referencia-kamatlábhoz kötött, változó kamatfeláras szerződések esetében továbbra is
referencia-kamatlábat és változó kamatfelárat alkalmazunk,
d) a kamatperiódusonként rögzített kamatozású (nem referencia-kamatlábhoz
szerződések esetében továbbra is kamatperiódusonként rögzítjük a kamatot.

kötött)

3. A költségek és díjak módosításának joga
A hitelező, illetve a lízingbeadó az egyes szerződések tekintetében az alábbi feltételek szerint jogosult
költség- és díjemelésre:
•

a 2004. május 1. előtt kötött szerződések esetében: a hitelező, illetve a lízingbeadó a
szerződésben meghatározott feltételek szerint jogosult költség- és díjemelésre;

•

a 2004. május 1. és 2014. július 26. között kötött szerződések esetében: az a díj, jutalék és
költség, amely 2015. február 1. előtt érvényesen került a szerződésben megállapításra, a
szerződés része marad. A hitelező, illetve a lízingbeadó az alábbiakban részletezett szabályok
szerint – a Forintosítási Törvény alapján első alkalommal 2016. ápr. 1-jei hatállyal lesz jogosult
költséget, illetve díjat módosítani;

•

a 2014. július 27. után kötött szerződések esetében: a korábban az egyedi szerződés részévé
vált, tételesen meghatározott költségeken és díjakon kívül a hitelező, illetve a lízingbeadó
újabb költséget vagy díjat nem állapíthat meg. Azok a költségek és díjak, amelyek a Módtv.
hatálybalépése előtt kerültek a fogyasztói szerződésekben megállapításra, a szerződések
részei maradnak, azonban egyoldalú módosításukra a Módtv. rendelkezéseit – azaz az
alábbiakban részletezett szabályokat – kell alkalmazni.

A 2004. május 1. után kötött valamennyi szerződésre vonatkozó közös szabályok
A hitelező illetve a lízingbeadó a szerződésben meghatározott költséget kizárólag annak
növekedésével arányosan, a költség felmerülésekor módosíthatja.
A hitelező illetve a lízingbeadó a szerződésben meghatározott díjat évente egy alkalommal, április 1.
napjával, a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével
emelheti.
A díj, illetve költség módosítása esetén a hitelező illetve a lízingbeadó a módosítás hatályba lépését
megelőző legalább 30 nappal tájékoztatja a fogyasztót
a) a módosítás tényéről, a díj vagy költség új mértékéről, és
b) a módosítást követően fizetendő lízingdíjak, illetve törlesztőrészletek várható összegéről, és ha
ennek kapcsán a lízingdíjak, illetve törlesztőrészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága
változik, ennek tényéről.
Ha a szerződés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek a költség vagy a díj csökkentését
teszik lehetővé, a hitelezőnek illetve a lízingbeadónak ezt a szerződéses kötelezettsége részeként a
fogyasztó javára érvényesíteni kell.
4. A késedelmi kamat megállapítása
A 2004. május 1. után kötött szerződések esetén a fogyasztó késedelmes teljesítésekor – 2015.
február 1. napját követően bekövetkező késedelem esetén - a késedelem időtartamára a hitelező
illetve a lízingbeadó legfeljebb olyan mértékű késedelmi kamatot számíthat fel a fogyasztóval
szemben, amely nem haladja meg az egyedi szerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének
legfeljebb 3 százalékponttal növelt mértékét, és nem lehet magasabb, mint az érintett naptári félév első
napján érvényes jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértéke.
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A jelen általános szerződési feltételek módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2015.
február 1. napján lép hatályba és határozatlan időre szól.
Budapest, 2015. február 1.
UniCredit Leasing Hungary Zrt.
A Lízingbevevő a jelen ÁSZF aláírásával igazolja, hogy az ÁSZF-et elolvasta, azokat a Lízingbeadó
képviselőjével kifejezetten megtárgyalta és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el. A
Lízingbevevő az ÁSZF aláírásával továbbá igazolja, hogy az ÁSZF kiegészítésére, vagy módosítására
sem szóbeli megállapodás, sem írásbeli nyilatkozat nem jött létre.
Kelt:

……………………..

…………..………………………………..
Lízingbevevő (cégszerű) aláírása
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