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1. ÁSZF rendeltetése
1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az UniCredit Leasing Hungary
Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., tevékenységi engedély száma: 2141/1998/F,
tevékenységi engedély dátuma: 1998. december 23., a tevékenységi engedély száma: I/E2405/2004, tevékenységi engedély dátuma: 2004. november 10. és a tevékenységi engedély
száma: E-I-352/2006, tevékenységi engedély dátuma: 2006. április 24) (továbbiakban:
Lízingbeadó) és Ügyfele (továbbiakban: Lízingbevevő) között létrejövő pénzügyi
lízingszerződés (továbbiakban: lízingszerződés) általános feltételeit tartalmazza.
1.2 A Lízingbeadó és a Lízingbevevő között létrejött lízingszerződésben nem szabályozott
kérdésekben az ÁSZF, az ebben nem szabályozott kérdésekben az Üzletszabályzat
rendelkezései az irányadóak. A lízingszerződés és az ÁSZF ellentmondása esetén a
lízingszerződés irányadó. Az ÁSZF és az Üzletszabályzat ellentmondása esetén az ÁSZF
szabályai az irányadóak.
1.3 Amennyiben jelen ÁSZF valamely pontja egy másik pont rendelkezésére hivatkozik, akkor –
más szerződés kifejezett megjelölése hiányában – ezt belső hivatkozásként kell értelmezni,
vagyis jelen ÁSZF másik pontja a hivatkozás tárgya.
1.4 A jelen ÁSZF szempontjából a Finanszírozó ügyfélnek tekinti azt is, aki a Finanszírozóhoz a
jelen ÁSZF hatálya alá tartozó ügylet kapcsán kérelmet nyújt be azzal, hogy az ilyen ügyfélre
a jelen ÁSZF adattovábbításra vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.
2. A lízingszerződés
2.1. A Lízingbevevő a lízingtárgyat és annak eladóját maga választja ki.
A Lízingbeadó a lízingtárgyat az alábbi feltételek együttes teljesítése után rendeli meg:


A pénzügyi lízing szerződési ajánlat elfogadása a Lízingbeadó részéről,



a szerződéskötéskor fizetendő díjtétel és a szerződéskötési és lebonyolítási díj
határidőben történő megfizetése a Lízingbevevő részéről és



a lízingszerződésben rögzített összes biztosíték és feltétel hiánytalan rendelkezésre
bocsátása illetve teljesítése a Lízingbevevő részéről.

2.2. A Lízingbeadó a lízingtárgy tulajdonjogát a Lízingbevevő megbízása szerint megszerzi, abból
a célból, hogy azt a Lízingbevevő használatába adja a lízingszerződésben meghatározott
időtartamra. A használatba adástól a Lízingbevevő viseli a kárveszély átszállásából származó
kockázatot, jogosulttá válik a hasznok szedésére, viseli a közvetlen terheket (ideértve a
fenntartási és amortizációs költségeket is).
2.3. Ha a Lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített időtartam lejártával, az utolsó havi lízingdíj
és egyéb, a lízingszerződésben, illetve az ÁSZF-ben meghatározott díjak és költségek
határidőben történő megfizetésével a lízingtárgy tulajdonjogát megszerzi, zártvégű a pénzügyi
lízing.
2.4. Ha a lízingszerződésben rögzített időtartam lejártával, az utolsó havi lízingdíj és egyéb, a
lízingszerződésben, illetve az ÁSZF-ben meghatározott díjak és költségek határidőben
történő megfizetését követően a Lízingbevevő eldöntheti, hogy a lízingszerződésben kikötött
maradványértéket is megfizeti-e és ezzel saját magának vagy az általa megjelölt személy
javára tulajdonjogot szerez, nyíltvégű a pénzügyi lízing.
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3. A lízingszerződéssel kapcsolatos nyilvántartásba vétel
3.1. A Lízingbevevő hozzájárul, hogy a Lízingbeadó a lízingbeadás tényét és a Lízingbevevő
személyét a jogszabályok előírásai szerint a megfelelő nyilvántartásokba (így különösen a
hitelbiztosítéki nyilvántartásba, valamint a járműnyilvántartásba) bejegyezze, illetve
bejegyeztesse. A Lízingbevevő megtesz minden tőle elvárhatót a nyilvántartásba vétel
érdekében.
4. A lízingtárgy átvétele
4.1. A felek megállapítják, hogy erre utaló külön írásbeli rendelkezés vagy megállapodás
hiányában sem a Lízingbeadó, sem annak képviselője nem működik illetve nem működött
közre a lízingtárgy kiválasztásában. A Lízingbeadó kijelenti, hogy ilyen magatartásra a
Lízingbeadó képviselőjének nincs joga. A Lízingbevevő köteles a lízingtárgyat az eladóval
történő megállapodás szerinti helyen és időpontban átvenni, az átvételi jegyzőkönyvet aláírni
és azt haladéktalanul a Lízingbeadónak eljuttatni. A lízingtárgy 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 az eladó a lízingtárgyat szerződésszerűen felajánlotta, az alábbi
jogkövetkezmények alkalmazandók:
a) ha a Lízingbeadó az átvételi határidő lejártáig a finanszírozási összeget nem
bocsátotta az eladó rendelkezésére, a Lízingbeadó jogosult a lízingszerződéstől
elállni;
b) ha a Lízingbeadó az átvételi határidő lejártáig a finanszírozási összeget az eladó
rendelkezésére bocsátotta, a Lízingbeadó jogosult a lízingszerződést a 9.2. pont
szerint azonnal hatállyal felmondani.
Amennyiben a lízingtárgy átadása az eladó 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 okozta.
A Lízingbevevő csak abban az esetben jogosult a lízingtárgy átvételére, ha a lízingtárgy
vonatkozásában a releváns bejegyzésekhez szükséges regisztrációval (ideértve különösen a
hitelbiztosítéki nyilvántartást) rendelkezik (ezt a Lízingbeadó erre vonatkozó igénye esetén
hitelt érdemlően igazolja) és a Lízingbeadó a szükséges bejegyzéseket meg tudja tenni.
Amennyiben a jelen bekezdésben foglaltak nem teljesülnek, úgy a Lízingbeadó jogosult a
lízingszerződéstől elállni.
4.2. A lízingtárgy hibája esetén a Lízingbevevő a Lízingbeadó képviselőjeként köteles az eladóval
szemben érvényesíteni a kijavításra és kicserélésre irányuló igényt.
A Lízingbevevő köteles három napon belül értesíteni a Lízingbeadót, ha a kellékszavatosság
kötelezettje a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget,
vagy ha a hiba miatt árleszállításnak vagy elállásnak van helye.
Az árleszállításra és az elállásra vonatkozó igényt a Lízingbeadó választása szerint vagy
maga, vagy megbízása alapján a Lízingbevevő érvényesíti.
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A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Lízingbevevő lemond a hibás teljesítésből
és az ebből eredő károkkal összefüggő követeléseinek a Lízingbeadóval szemben történő
érvényesítéséről. A Lízingbeadó ennélfogva sem az eladó vagy a karbantartást végző
kötelezettségeiért, sem a lízingtárgy meghatározott tulajdonságaiért vagy alkalmasságáért
nem felel.
4.3. A Lízingbevevő a lízingtárgyat az átvételkor megtekinti, kipróbálja és a lízingtárgy
rendeltetésszerű alkalmasságáról meggyőződik. A Lízingbevevő a lízingszerződés aláírásával
elismeri, hogy az eladó a Lízingbevevőt a lízingtárggyal kapcsolatos eladási feltételekről,
valamint a karbantartási előírásokról tájékoztatja.
5. A lízingtárgy üzemeltetése, gondozás, karbantartás
5.1. A lízingtárgy kizárólag rendeltetésszerűen, a gyártó üzemeltetési előírásainak megfelelően
használható. A rendeltetéstől eltérő használat csak külön írásbeli megállapodás esetén
lehetséges.
5.2. A Lízingbeadó előzetes írásbeli beleegyezése nélkül tilos a lízingtárgy feletti bármilyen jellegű
jogi vagy tényleges rendelkezés, így annak elzálogosítása, eladása, magának a lízingtárgy
vagy használatának harmadik személy részére történő átengedése, a lízingtárgy átalakítása.
5.3. A Lízingbevevő köteles a szükséges javítási munkákat elvégeztetni, valamint köteles minden,
a lízingtárgyat ért kárral kapcsolatos igényt érvényesíteni. A Lízingbevevő a lízingtárgyat,
garanciális ideje alatt (illetve ha az 5 évnél rövidebb, akkor annak gyártásától számított öt
éves koráig), hivatalos márkaszervizek valamelyikében javíttathatja (ezt a Lízingbeadó felé
igazolni köteles). Amennyiben a javítást a Lízingbevevő nem márkaszervizben végezteti el, a
Lízingbeadó kötelezheti a Lízingbevevőt a javítás minőségének ellenőriztetésére a
Lízingbeadó által kijelölt időpontban és – lehetőleg a Lízingbevevő lakhelyéhez legközelebbi ellenőrző márkaszervizben. A szemle költségét a Lízingbevevő viseli. A Lízingbevevő és a
Lízingbeadó megállapodnak, hogy a Lízingbeadó által kijelölt ellenőrző márkaszerviz
szakvéleményét kölcsönösen elfogadják. Amennyiben az ellenőrzés szakszerűtlen javítás
tényét állapítja meg, akkor a Lízingbeadó kötelezheti a Lízingbevevőt a lízingtárgy korának és
futásteljesítményének megfelelő minőségű utójavítás elvégeztetésére a Lízingbevevő
költségére.
5.4. A lízingtárgy használatának káresemény, jogi, műszaki vagy gazdasági ok miatti
korlátozódása vagy lehetetlenülése a lízingszerződést abban az esetben sem érinti, ha a
korlátozódás vagy a lehetetlenülés elhárítatlan külső okra vagy olyan okra vezethető vissza,
amiért egyik fél sem felelős. A Lízingbevevő a lízingdíj fizetésre, valamint a Lízingbeadó
valamennyi egyéb igénye teljesítésére irányuló kötelezettsége ilyenkor fennmarad. Nem érinti
a lízingszerződést a lízingtárgynak 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 EKÁERszám 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.
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5.5. A Lízingbeadó jogosult, de nem köteles a lízingtárgy 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 kiállított számla, kártérítési bekérő vagy egyéb fizetési
felszólítás kézbesítésekor azonnal esedékes.
6. A lízingtárgy átalakítása
6.1. A lízingtárgy átalakítása, átépítése, megváltoztatása, a lízingtárgyon ábra, felirat, hirdetés
elhelyezése kizárólag a Lízingbeadó előzetes, írásos beleegyezése alapján lehetséges. A
Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó felszólítására a lízingtárgy eredeti állapotát visszaállítani.
A Lízingbevevő azonban jogosult a lízingtárgy visszaadása előtt az ilyen jellegű átalakításokat
saját költségére megszüntetni, amennyiben ez a lízingtárgy állagának sérelme nélkül
lehetséges. A Lízingbevevő nem hajthat végre semmilyen esetben sem olyan átalakítást,
mely lehetővé tenné, hogy az eredetileg "személygépjármű" besorolású lízingtárgy
"haszongépjármű" minősítést kapjon, vagy ilyen felhasználási céllal üzemelhessen. A
Lízingbevevő köteles megakadályozni azt is, hogy harmadik személy a lízingtárgyon a jelen
pontban írt változtatást végezzen. A Lízingbevevő a lízingszerződés aláírásával tudomásul
veszi és elismeri, hogy köteles megtéríteni mindazt a kárt, ami a Lízingbeadót a jelen pont
Lízingbevevő általi megszegése folytán éri, illetve köteles vállalni jelen pont megszegéséből
eredő minden jogi és anyagi következményt.
7. Biztosítás
7.1. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
A Lízingbevevő köteles a lízingtárgyra a jogszabályban előírt kötelező gépjárműfelelősségbiztosítást saját nevében megkötni és köteles azt a lízingszerződés hatálya alatt
fenntartani.
7.2. Casco biztosítás
7.2.1. Amennyiben a Lízingbeadó a lízingtárgyra Casco biztosítás kötését írta elő, a
Lízingbevevő köteles a lízingtárgyra a lízingszerződés teljes fennállta alatt valamennyi
biztosítható kárfajtára és kockázatra (így különösen: elemi kár, töréskár, lopáskár)
kiterjedő teljes körű Casco biztosítást kötni. A Casco biztosítási fedezetnek ki kell
terjednie a lízingtárgy minden extra felszereltségére is. Lízingbevevő köteles a
lízingszerződés futamideje alatt Casco biztosítás folyamatos fenntartásáról gondoskodni.
7.2.2. A Lízingbevevő a Casco biztosítási szerződést a Lízingbeadó és a Lízingbevevő, mint
társbiztosítottak javára köteles megkötni. A biztosítási szerződésből fakadó
kötelezettségeket teljes egészében a Lízingbevevő, mint szerződő fél köteles teljesíteni.
A vagyonbiztosítás alapján esedékessé váló biztosítási összeg a Lízingbeadót, mint
társbiztosítottat illeti meg. Ennek megfelelően a Lízingbevevő köteles a biztosítási
szerződésben rögzítni, hogy a biztosító a biztosítási összeget közvetlenül a Lízingbeadó
részére köteles teljesíteni.
Ha a biztosítási összeg a lízingtárgy megrongálódása miatt (ide nem értve a lízingtárgy
megsemmisülését és a „totálkár” esetét) válik esedékessé, akkor a Lízingbeadó a
biztosítás alapján hozzá befolyó összegeket a lízingtárgy helyreállítása céljából, az ilyen
célú felhasználás megfelelő biztosítása mellett kiadja a Lízingbevevő részére. A felek
megállapodnak, hogy a kiadás elsősorban úgy történik, hogy a lízingtárgy
helyreállításának költségeit a Lízingbeadó a Lízingbevevő által bemutatott eredeti
számláknak és a számlán szereplő munka vagy szolgáltatás igazolása alapján ezen
okiratoknak megfelelően átutalja a számlán szereplő bankszámlaszámra.
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A lízingtárgy megsemmisülése (ideértve a „totálkárt” is) esetén a biztosítás alapján hozzá
befolyó összegeket a Lízingbeadó elsősorban a Lízingbevevő tartozásának
kiegyenlítésére fordítja, az ezt meghaladó összeget a Lízingbevevőnek átutalja, vagy a
Lízingbevevő beleegyezésével rendkívüli előtörlesztésként a Lízingbevevő javára
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.
A felek megállapodnak, hogy a biztosítási összeg kifizetésével kapcsolatban a
Lízingbeadónak adott bármilyen utasítás vagy megbízás kizárólag a Lízingbeadó
előzetes írásbeli engedélye alapján módosítható vagy vonható vissza.
7.2.3. A Casco biztosítási szerződésben a Lízingbevevő legfeljebb 20 %-os önrészt választhat
és a minimális önrész forintban meghatározott mértéke nem haladhatja meg a
finanszírozási kérelemben vagy Finanszírozási kérelemben vállalt önerő mértékét.
7.2.4. Amennyiben a lízingtárgy gyárilag beépített lopás elleni biztonsági berendezéssel nem
rendelkezik a Lízingbevevő saját költségén köteles a lízingtárgyat annak átvételét
megelőzően a választott biztosító egyedi előírásainak megfelelően lopás ellen védelmi
eszközökkel felszereltetni. A Lízingbevevő továbbá köteles gondoskodni arról, hogy a
lízingtárgy átvételét megelőzően a Lízingbeadóhoz benyújtásra kerüljön a Lízingbevevő
és a biztosító vagy annak képviselője által kölcsönösen aláírt Casco biztosítási ajánlat,
vagy a biztosítási fedezetet igazoló dokumentum.
7.2.5. Amennyiben a 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 a Lízingbevevő helyett megfizetni, vagy
b) – a biztosító hozzájárulásával – a biztosítási szerződésbe belépni, vagy
c) a lízingtárgyra új Casco biztosítást kötni, mely esetekben a Casco biztosítás díján
felül a Lízingbevevőre vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott
díjtétel is felszámításra kerül, illetve
d) a lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani,
e) a lízingszerződést egyoldalú nyilatkozatával akként módosítani, mintha a felek Casco
mentes finanszírozásban állapodtak volna meg és/ vagy
f) 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) a
Lízingbevevőre hárítja, továbbá jogosult a Lízingbevevőtől a lízingszerződés futamideje
alatt még esedékessé váló biztosítási díj nála történő óvadékba helyezését követelni.
A jelen pont e) alpontja szerinti egyoldalú módosítás esetén a módosított
lízingszerződés a Casco mentes finanszírozásra mindenkor érvényes és hatályos
feltételek szerint, a Lízingbeadó nyilatkozatának napjától kezdődően jön létre.
A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a lízingszerződés fentiek szerinti módosítása a
lízingdíj összegének emelkedését eredményezi. A Casco mentes finanszírozás 7.2.7.
pontban írt – így különösen a Lízingbevevő kártérítési, a lízingtárgy helyreállításával
kapcsolatos, illetve a kötelező gépjármű felelősség biztosítás megkötésére vonatkozó –
kötelezettségei a fentiek szerint módosított lízingszerződés esetén változatlan
tartalommal irányadóak.
7.2.6. A Casco biztosítási szerződés bármely szempontból történő módosításához a
Lízingbeadó előzetes írásos engedélye szükséges, amelyet a biztosítási szerződésen
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kifejezetten a biztosító által is aláírtan szerepeltetni kell. Amennyiben a lízingtárgy
biztosítását valamennyi biztosító megtagadja vagy a biztosító a biztosítási szerződés
fennállása alatt a biztosítás feltételeit oly módon változtatja meg, hogy az a kockázatok
tekintetében a Lízingbeadó számára hátrányt jelentene, a Lízingbeadó jogosult a
lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani. Bármilyen módosítás tényéről vagy
szándékáról a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadót haladéktalanul tájékoztatni.
7.2.7. Amennyiben felek a szerződésben Casco mentes finanszírozásban állapodnak meg,
akkor a Lízingbevevő a 7.2. pontban foglaltaktól eltérően nem köteles saját költségére,
saját nevében a 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. A Lízingbevevő
ugyanakkor köteles saját költségére a Lízingbeadó által előírt védelmi berendezéseket a
lízingtárgyba beszereltetni. A Casco mentes finanszírozás nem mentesíti a Lízingbevevőt
az alól a kötelezettsége alól, hogy a Lízingbeadó minden olyan kárát, amelyet a Casco
biztosítás fedezett volna a Lízingbeadó felé megtérítsen, illetve a lízingtárgyat – a
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.
7.2.8. Ilyen esetben a Lízingbeadót a helyreállítás semmilyen költsége nem terheli és vele
szemben a Lízingbevevő nem támaszthat igényt a lízingdíj csökkentésére, vagy
megszüntetésére, illetve bármiféle kártérítésre, vagy kártalanításra.
7.2.9. A Casco mentes finanszírozásban való megállapodás nem érinti a Lízingbevevőnek a
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás vonatkozásában fennálló kötelezettségeit.
7.3. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra és a Casco biztosításra vonatkozó közös
rendelkezések
7.3.1. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással és Casco biztosítással (a továbbiakban
együtt: biztosítás, biztosítási szerződés) kapcsolatos költségeket a Lízingbevevő viseli.
7.3.2. A Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó kérésére az esedékes biztosítási díjak befizetését
tanúsító eredeti okiratokat a Lízingbeadó részére haladéktalanul bemutatni. A
Lízingbevevő köteles a szerződés futamideje alatt a biztosítással kapcsolatos
viszonyokról a Lízingbeadót a Lízingbeadó erre vonatkozó felhívására írásban
tájékoztatni.
7.3.3. A Lízingbevevő a biztosítási titok alóli felmentésként feltétel nélkül és
visszavonhatatlanul hozzájárulását adja ahhoz, hogy a lízingtárgyra vonatkozó
valamennyi általa megkötött biztosításról, a biztosítási fedezetet igazoló dokumentum
kiállításának elmaradásáról és annak okáról, a biztosítások megszűnéséről és annak
okáról, a káresemény bekövetkezéséről, a kárrendezésről és az esetleges kárkifizetésről
a biztosító bármely adatot, információt, tényt átadjon a Lízingbeadónak.
7.3.4. Súlyos szerződésszegésnek minősül és azonnali felmondást von maga után, ha a
Lízingbevevő vagy jóváhagyásával más személy a lízingtárgyat 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 a Lízingbeadó ebből származó kárát megtéríteni.

8. oldal, összesen: 21

UniCredit Leasing Hungary Zrt.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

7.3.6. A biztosítási szerződést a Lízingbevevő köteles önállóan vagy az Lízingbeadó
közreműködésével 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 teljes kártérítési felelősséget vállal a biztosító által meg nem
térített károkért, illetve a biztosítási szerződésből eredő jogvitákból fakadó károkért,
költségekért.
7.3.7. Casco köteles finanszírozás esetén a Lízingbeadó kérésére a 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 lízingtárgyra vonatkozó valamely biztosítási szerződés vagy
jogszabály annak minősít.
7.4.2. Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Lízingbevevő viseli a biztosítási
szerződésben meghatározott önrészt, és nem mentesül a Lízingbeadó felé fennálló
fizetési és egyéb kötelezettségei alól, valamint 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 a
Lízingbeadó utasításai szerint eljárni. E kötelezettsége akkor is fennáll, ha a kárt a másik
fél kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása fedezi.
7.4.3. A Lízingbevevő köteles a Lízingbeadót biztosítási eseménnyel kapcsolatos minden
körülményről részletesen és azonnal írásban tájékoztatni. Töréskár (baleset) és elemi
kár esetén a 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 a Lízingbeadóhoz.
7.4.4. A Lízingbevevő köteles a szükséges javítási munkákat elvégeztetni, valamint köteles
minden, a lízingtárgyat ért kárral kapcsolatos igényt érvényesíteni. A biztosítási
eseményt követően a Lízingbevevő a lízingtárgyat a garanciális időszak alatt (illetve ha
az 5 événél rövidebb, akkor a gyártástól számított 5 évig) kizárólag az eszköz vagy jármű
gépkönyvében,
szervizkönyvében
feltüntetett
márkaszervizek
valamelyikében
javíttathatja. A Lízingbeadó 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, a Lízingbeadó jogosult
igazságügyi szakértői vélemény benyújtását kérni a Lízingbevevőtől annak bizonyítására,
hogy a szerződés biztosítékául szolgáló eszköz értéke a nem szakszervizben történő
javítás miatt nem csökkent jelentősen. A szakértői költségek a Lízingbevevőt terhelik.
A lízingtárgy esetleges ellopása miatt tett rendőrségi feljelentésben a Lízingbevevő
köteles rögzíteni azt a tényt, hogy a lízingtárgy a Lízingbeadó tulajdonát képezi. A
Lízingbevevő továbbá köteles nyilatkozni a hatóságok felé, hogy a lízingtárgy
Lízingbeadó részére történő kiadását kéri.
7.4.5. A Lízingbevevő a lízingszerződés aláírásával meghatalmazza a Lízingbeadót, hogy a
biztosítóval folyó tárgyalásokba bármikor bekapcsolódjon, és szükség esetén
közreműködőt vegyen igénybe. A Lízingbevevő a lízingszerződés aláírásával hozzájárul
ahhoz, hogy a Lízingbeadó a kárügyben eljáró biztosítótól valamennyi, a számára
szükséges információt beszerezze. A lízingszerződés aláírásával a Lízingbeadó
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meghatalmazza a Lízingbevevőt, hogy a biztosítási szerződés alapján a Lízingbeadót,
mint társbiztosítottat megillető jogok érvényesítése érdekében a Lízingbeadó
képviseletében a biztosító előtt eljárjon, valamint – szükség esetén, a saját nevében és a
Lízingbeadó nevében – a megfelelő bíróság előtti eljárást megindítsa, és a bíróság előtti
eljárás során a Lízingbeadó pertársaként a Lízingbeadót is képviselje. A Lízingbevevő a
perben köteles a Lízingbeadó instrukciói szerint eljárni. A Lízingbevevő köteles az
igényérvényesítés folyamatáról és részleteiről a Lízingbeadót az igényérvényesítés során
keletkezett peres és peren kívüli iratok másolatának folyamatos rendelkezésre
bocsátásával tájékoztatni. A Lízingbevevő az igényérvényesítés során bármely őt vagy a
Lízingbeadót megillető jogról lemondani, vagy egyezséget kötni kizárólag a Lízingbeadó
előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult. A felek rögzítik, hogy a Lízingbevevő által a
Lízingbeadó jogainak érvényesítése érdekében a fenti meghatalmazás alapján indított
peres és egyéb eljárásokba a Lízingbeadó, mint társbiztosított – megítélése szerint –
bármikor, azok bármely szakaszában minden külön felhatalmazás nélkül saját maga is
felléphet. Amennyiben a Lízingbeadó a peres eljárásban saját maga fel kíván lépni, a
Lízingbevevő köteles valamennyi perbeli cselekményét a Lízingbeadóval előzetesen
egyeztetni.
7.4.6. A Lízingbevevő a szerződés aláírásával elismeri, hogy a lízingtárgy megsemmisülésével
járó biztosítási eseményből származó valamennyi jövőbeli követelés, valamint a
károkozó kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának terhére rendezendő kárral
kapcsolatos követelés tekintetében a követelést oszthatatlannak minősítik és
megállapítják, hogy arra
a Lízingbeadó lesz a jogosult.Biztosítási esemény
bekövetkezése esetén, a Lízingbeadó a Lízingbevevő tartozása tekintetében a biztosító
káresemény minősítésével kapcsolatos tájékoztatásának, vagy lopás esetén a nyomozó
hatóság nyomozást felfüggesztő határozatának kézhezvételét követően, a kézhezvétel
napján alkalmazandó árfolyam figyelembe vételével tájékoztatást küld a
Lízingbevevőnek. (A feleket a szerződésen alapuló jogaik illetve kötelezettségeik a
szerződés kapcsán történő végelszámolásig változatlanul megilletik, illetve terhelik,
amely keretén belül a Lízingbevevőnek a szerződés szerint fizetési kötelezettsége a
Teljes tartozás megfizetéséig az eredeti törlesztési ütemezés alapján változatlanul
fennáll.) A Lízingbeadó a biztosító által megfizetett biztosítási összeg Lízingbeadó
számláján történő jóváírásának napján, vagy a biztosító biztosítási összeg kifizetését
elutasító nyilatkozata kézhezvételének napján alkalmazandó árfolyam alapul vételével
számítja ki a Lízingbevevő Teljes tartozását, és készíti el a Lízingbevevő és a
Lízingbeadó közötti elszámolást, amely alapján a felek elszámolnak, úgy hogy a
Lízingbeadó a biztosítási összeget a Lízingbevevő Teljes tartozásába beszámítja.
Amennyiben ezt követően a Lízingbevevőnek tartozása marad fenn a Lízingbeadó felé,
azt a Lízingbeadó elszámolása alapján és felszólítására köteles 15 munkanapon belül
megfizetni. Késedelmes fizetés esetére késedelmi kamatot számít fel a Lízingbeadó.
Amennyiben a biztosítási kártérítésből a költségek levonása után beszámított összeg a
Lízingbevevő tartozásánál nagyobb, a különbséget a Lízingbeadó az elszámolást
követően a Lízingbevevő által megadott bankszámlaszámra átutalással teljesíti, a
Lízingbevevő bankszámlaszámát tartalmazó, eredeti, aláírt dokumentumának
kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül megfizeti a Lízingbevevőnek.
7.4.7. Amennyiben a Lízingbeadó a kártérítési összeget a biztosítótól társbiztosítotti joga
alapján bekéri, és az beérkezik számlájára, azt a Lízingbeadó elsősorban a Lízingbevevő
tartozásának kiegyenlítésére fordítja, az ezt meghaladó összeget a Lízingbevevőnek
átutalja, vagy a Lízingbevevő beleegyezésével rendkívüli előtörlesztésként a
Lízingbevevő javára 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.
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7.4.8. Amennyiben a 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 lízingtárgyat a Lízingbeadó birtokába nem adta.
7.4.9. Amennyiben a biztosító a kártérítési összeget a Lízingbevevőnek, illetve a
Lízingbeadónak bármely okból nem fizeti ki, e körülmény a Lízingbevevőnek a
lízingszerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségeit nem érinti.
7.5. Lízingbevevő vétlensége a lízingtárgy károsodása esetén
7.5.1. Amennyiben a lízingtárgy károsodásában a Lízingbevevő vétlen és a kár a károkozó
kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának terhére rendezendő, akkor a Lízingbevevő
köteles:
a) a lízingtárgy megsemmisülése (ideértve a „totálkárt” is) esetén a károkozó
kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának terhére kapott biztosítási összeget a
Lízingbeadó részére átutalni. Ezt az összeget a Lízingbeadó – a 7.4.7. pontban
foglaltak megfelelő alkalmazásával – elsősorban a Lízingbevevő tartozásának
kiegyenlítésére fordítja, az ezt meghaladó összeget a Lízingbevevőnek átutalja,
vagy a Lízingbevevő beleegyezésével rendkívüli előtörlesztésként a
Lízingbevevő javára jóváírja;
b) a lízingtárgy egyéb károsodása esetén a károkozó kötelező gépjárműfelelősségbiztosításának terhére kapott biztosítási összeget a lízingtárgy
megjavítására fordítani a 7.4.4. pont rendelkezéseinek megfelelően (ideértve a
javítás igazolását is).
8. A lízingdíj, egyéb fizetési kötelezettségek, esedékesség, fizetési feltételek
8.1. A Lízingbevevő a lízingszerződés futamideje (a gépjármű Lízingbevevő általi átvételétől az
utolsó törlesztő részlet esedékességének időpontjáig tartó időszak) 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 ÁSZF illetőleg a Lízingbeadó vonatkozó mindenkor hatályos Hirdetménye meghatároz.
8.2. A lízingdíj összegét fogyasztónak minősülő Ügyféllel kötött lízingszerződés esetén az alábbi
körülmények módosíthatják:
8.2.1. A lízingtárgynak a lízingszerződésben meghatározott beszerzési értékének (vételár és
mellékköltségek, beleértve a külön tartozékokat, szállítási költségeket) a lízingtárgy
átvételéig történő megváltozása.
A Lízingbeadó a beszerzési érték meghatározásánál a lízingtárgy beszerzésére fizetett
összeget veszi alapul – deviza alapú finanszírozású, de forintban történő visszafizetés
esetén - az alábbiak szerint:
a) Ha a vételár folyósítására tárgyhónap 14-ig kerül sor, akkor tárgyhónap 1. banki
napján a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyam, de ha a vételár
folyósításának napján a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyam ezen
értéknél alacsonyabb, akkor az utóbbi tekintendő bázisárfolyamnak,
b) Ha a vételár folyósítására tárgyhónap 14-ét követően kerül sor, akkor a Magyar
Nemzeti Bank által tárgyhónap 15-én közzétett középárfolyam (ha 15-e nem banki
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nap, akkor az ezt követő banki nap), de ha a vételár folyósításának napján a Magyar
Nemzeti Bank által közzétett középárfolyam ezen értéknél alacsonyabb, akkor az
utóbbi tekintendő bázisárfolyamnak.
A
jelen
pont
alapján
szerződésmódosításnak.

bekövetkező

lízingdíj-módosulás

nem

minősül

8.2.2. Deviza alapú finanszírozású, de forintban történő visszafizetés esetén az árfolyam
változása; a Lízingbeadó jogosult illetve kötelezett a lízingdíjakat az azok
esedékességének napján a Magyar Nemzeti Bank által közzétett HUF/deviza (EUR,
CHF) középárfolyam alapján módosítani.
Deviza alapú finanszírozás esetén a Lízingbeadó a finanszírozást forintban bocsátja a
Lízingbevevő rendelkezésére, de a tartozást devizában tartja nyilván. A
lízingfinanszírozást a Lízingbevevő 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.
A
jelen
pont
alapján
szerződésmódosításnak.
8.2.3. Referencia-kamatlábhoz
módosulása:

kötött

bekövetkező
változó

lízingdíj-módosulás

kamatozás

esetén

a

nem

minősül

referenciakamat

Referencia-kamatlábhoz kötött lízingdíjak esetén a Lízingbeadó a lízingdíjakat minden
törlesztési időszakban az adott törlesztési időszak kezdőnapját megelőző hónap utolsó
munkanapja előtt két nappal érvényes referencia-kamatlábhoz igazítja. Az adott
törlesztési időszak kezdőnapja a lízingszerződésben megadott esedékességi nap, azaz a
számlázást követő hónap 1-je vagy 15-e, és a törlesztési időszak a következő
esedékességi napot megelőző napig tart.
A referencia kamat változásából eredő kamatkülönbözet elszámolásának gyakorisága
megegyezik a lízingdíj elszámolásának gyakoriságával.
A kamatmódosulás fenti szabályai nem alkalmazandóak, amennyiben a módosulás
eredményeképpen az aktuális ügyleti kamat 0 % vagy negatív lenne.
A
jelen
pont
alapján
szerződésmódosításnak.

bekövetkező

lízingdíj-módosulás

nem

minősül

8.2.4. Referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozás és változó kamatfelár esetén a
kamatfelár módosítása:
A Lízingbeadó a lízing futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal jogosult arra, hogy a
lízingszerződésben megjelölt kamatfelár mértékét az új kamatperiódusra vonatkozóan az
egyedi szerződésben meghatározott és a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett
kamatfelár-változtatási mutató figyelembe vételével módosítsa. Ebben az esetben a
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatfelár-változtatási mutatót kell
figyelembe venni az új kamatperiódus kamatfelárának meghatározásához.
Ha a Lízingbeadó a kamatfelár módosítása során a kamatfelár-változtatási mutató által
lehetővé tett mértéknél kedvezőbb kamatfelárat alkalmazott, a későbbi
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kamatperiódusokban a kamatfelár mértéke tekintetében adott kedvezményt – annak
erejéig – a csökkentendő kamatfelár mértékébe betudhatja.
8.2.5. Változó (nem referencia-kamatlábhoz kötött) kamatozás esetén a kamat módosítása:
A Lízingbeadó a lízing futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal jogosult arra, hogy a
lízingszerződésben megjelölt kamat mértékét az új kamatperiódusra vonatkozóan az
egyedi szerződésben meghatározott és a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett
kamatváltoztatási mutató figyelembe vételével módosítsa. Ebben az esetben a
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutatót kell figyelembe
venni az új kamatperiódus kamatának meghatározásához.
Ha a Lízingbeadó a kamat módosítása során a kamatváltoztatási mutató által lehetővé
tett mértéknél kedvezőbb kamatot alkalmazott, a későbbi kamatperiódusokban a kamat
mértéke tekintetében adott kedvezményt – annak erejéig – a csökkentendő kamat
mértékébe betudhatja.
8.2.6. Túlzott mértékű és szerződésszegő használat, különösen: a lízingtárgyra kötött
biztosítási szerződésben meghatározott céltól, módtól eltérő használat esetén az így
bekövetkezett kár, illetve értékcsökkenés összegével a lízingdíj növelhető.
8.3. A lízingdíj összegét fogyasztónak nem minősülő Ügyféllel kötött lízingszerződés esetén az
alábbi körülmények módosíthatják:
8.3.1. A lízingtárgynak a lízingszerződésben meghatározott beszerzési értékének (vételár és
mellékköltségek, beleértve a külön tartozékokat, szállítási költségeket) a lízingtárgy
átvételéig történő megváltozása.
A Lízingbeadó a beszerzési érték meghatározásánál a lízingtárgy beszerzésére fizetett
összeget veszi alapul – deviza alapú finanszírozású, de forintban történő visszafizetés
esetén - az alábbiak szerint:
a) Ha a vételár folyósítására tárgyhónap 14-ig kerül sor, akkor tárgyhónap 1. banki
napján az UniCredit Bank Hungary Zrt. által jegyzett deviza vételi árfolyam, de ha a
vételár folyósításának napján 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 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 UniCredit Bank Hungary Zrt. által jegyzett deviza vételi árfolyam ezen
értéknél alacsonyabb, akkor az utóbbi tekintendő bázisárfolyamnak.
A Lízingbeadó a Lízingbevevő felé az UniCredit Bank Hungary Zrt. magánszemély
ügyfelekre érvényes, deviza árfolyama alapján számol el.
A
jelen
pont
alapján
szerződésmódosításnak.

bekövetkező

lízingdíj-módosulás

nem

minősül

8.3.2. Deviza alapú finanszírozású, de forintban történő visszafizetés esetén az árfolyam
változása; a Lízingbeadó jogosult illetve kötelezett a lízingdíjakat az azok
esedékességének napján érvényes, lakossági HUF/deviza (EUR, CHF) deviza eladási
árfolyama alapján módosítani.
Deviza alapú finanszírozás esetén a Lízingbeadó a finanszírozást forintban bocsátja a
Lízingbevevő rendelkezésére, de a tartozást devizában tartja nyilván. A
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lízingfinanszírozást a Lízingbevevő 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.
A
jelen
pont
alapján
szerződésmódosításnak.
8.3.3. Referencia-kamatlábhoz
módosulása

kötött

bekövetkező
változó

lízingdíj-módosulás

kamatozás

esetén

a

nem

referencia

minősül

kamat

A Lízingbeadó jogosult illetve kötelezett a lízingdíjakat minden törlesztési időszakban az
érvényes referencia kamat (forint alapú finanszírozásnál az egy-, illetve három hónapos
BUBOR, svájci frank alapú forint finanszírozásnál az egy-, illetve három hónapos CHF
LIBOR, euró alapú forint finanszírozásnál az egy-, illetve három hónapos EURIBOR,
vagy a Lízingszerződésben meghatározott egyéb kamat) értékek alapján az adott
törlesztési időszak kezdőnapján, vagy ha ez munkaszüneti napra esik, az ezt követő első
munkanapra érvényes referencia kamat alapján módosítani. Az adott törlesztési időszak
kezdőnapja a lízingszerződésben megadott esedékességi nap, azaz 1-je vagy 15-e.
Eltérő rendelkezés hiányában a kamatperiódus kezdőnapja elseje.
A referencia kamat változásából eredő kamatkülönbözet elszámolásának gyakorisága
megegyezik a lízingdíj elszámolásának gyakoriságával.
A változó kamatozás szerinti változtatásra vonatkozó szabályok nem alkalmazandóak,
amennyiben a változtatás eredményeképpen az aktuális ügyleti kamat 0 % vagy negatív
lenne.
A
jelen
pont
alapján
szerződésmódosításnak.

bekövetkező

lízingdíj-módosulás

nem

minősül

8.3.4. Referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozás és változó kamatfelár esetén a
kamatfelár módosítása:
A Lízingbeadó az Üzletszabályzat vonatkozó pontjai alapján jogosult a kamatfelár
módosítására.
8.3.5. Változó (nem referencia-kamatlábhoz kötött) kamatozás esetén a kamat módosítása:
A Lízingbeadó az Üzletszabályzat vonatkozó pontjai alapján jogosult a kamat
módosítására.
8.3.6. Túlzott mértékű és szerződésszegő használat, különösen: a lízingtárgyra kötött
biztosítási szerződésben meghatározott céltól, módtól eltérő használat esetén az így
bekövetkezett kár, illetve értékcsökkenés összegével a lízingdíj növelhető.
8.4. A Lízingbeadó a lízingszerződésben meghatározott lízingdíj mértékének megváltozásáról a
fizetési értesítő megküldésével értesíti a Lízingbevevőt.
Fizetési értesítő alatt a Lízingbeadó által, meghatározott rendszerességgel a Lízingbevevőnek
megküldött pénzügyi kimutatást kell érteni, amely tartalmazza a Lízingbevevő Lízingbeadóval
szembeni esedékes tartozását, a fizetési kötelezettség teljesítésének devizanemét, a
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teljesítés helyét és idejét. A Lízingbevevő a Fizetési értesítőn feltüntetett esedékes tartozását
a fizetési értesítőhöz csatolt számla, bekérő alapján átutalással, csoportos beszedési
megbízás útján vagy a Lízingbeadóval történő külön megállapodás alapján bármely más
módon fizeti meg.
8.5. A Lízingbevevő lízingszerződésből eredő fizetési kötelezettségét nem érintik a
lízingszerződéshez kapcsolódó, a pénzügyi lízing szolgáltatáson kívül eső külső körülmények,
így különösen, de nem kizárólagosan, ha a Lízingbevevő a lízingtárgyat bármilyen – a
Lízingbeadó érdekkörén kívül felmerült - okból nem használja, vagy használhatja.
8.6. Előfinanszírozási költség:
A Lízingbevevő köteles a lízingszerződéssel összefüggő alábbi előfinanszírozási költségek
megfizetésére:
8.6.1. Abban az esetben, ha a Lízingbeadónak az eladó 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.
8.6.2. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Lízingbeadó részére külön számla
ellenében megfizeti az általános forgalmi adó eladónak, illetve 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, lízingszerződésben
meghatározott éves kamat mérték alapján számított kamattal növelt előfinanszírozási
költségét.
8.7. Esedékesség
8.7.1. A lízingszerződésben meghatározott, a szerződéskötéskor fizetendő díjak, költségek
megfizetése a lízingszerződés hatálybalépésétől számított 5 banki napon belül
esedékesek.
8.7.2. 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, hatályos
Hirdetményben meghatározott díjat a Lízingbeadó részére megfizetni.
8.7.3. A 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 a 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.
8.7.4. Zárt végű lízingszerződés esetén a lízingelt eszköz vételárát terhelő áfa fennmaradó
részének megfizetése a lízingtárgy átvételi jegyzőkönyvének aláírását követő 5 napon
belül esedékes.
8.7.5. Az ÁSZF 8.6. pontjában meghatározott előfinanszírozási költségek megfizetése az
előfinanszírozási időszak befejeződését követő 5 napon belül esedékes.
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8.7.6. Az adókötelezettség folyamatos teljesítése érdekében a felek kikötik, hogy a
lízingszerződés keretében számlázott tételek teljesítési időpontja megegyezik az ezen
tételekről kiállított számla fizetési határidejével.
8.8. Késedelmi 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 10 %-kal
(p.a.) növelt összegének mértékével.
Fogyasztónak minősülő Ügyféllel kötött lízingszerződés esetén a késedelmi kamat maximális
mértéke a késedelem minden napjára:
(szerződésben kikötött induló ügyleti kamat x 1,5) + 3%
_______________________________
365
Fogyasztónak minősülő Ügyfél esetén a késedelmi kamat napi mértéke nem haladhatja meg
az alábbi értéket:
érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
_______________________________
365
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 lízingtárgy
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. Amennyiben a Lízingbevevő a lízingszerződés megszüntetését kezdeményezve a
lízingtárgyat a lízingszerződés futamideje alatt önként adja a 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
lízingtárgy visszavételi költségeire – megfizetésének kötelezettsége alól.
9.2. A Lízingbeadó jogosult a lízingszerződést a Lízingbevevőhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal,
azonnali hatállyal felmondani, (az Üzletszabályzatban meghatározott eseteken kívül) a
következő esetekben:
a) a Lízingbevevő a lízingszerződésből eredő bármely fizetési kötelezettségével több mint 30
napos késedelembe esik;
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b) a Lízingbevevő szék- vagy lakóhelyének külföldre történő áthelyezése, ismeretlen helyre
költözése vagy székhelyén, illetve lakóhelyén való elérhetetlensége;
c) a Lízingbevevő megsérti a Casco-biztosításból eredő fizetési kötelezettségeit, és erre
tekintettel a biztosító kockázatviselése megszűnik;
d) a lízingtárgy megsemmisül (totálkár), elvész, ellopják, függetlenül attól, hogy a biztosító a
Lízingbeadó részére kártérítést nyújtott-e, illetve függetlenül attól, hogy a lízingtárgy
Casco biztosítással rendelkezett-e;
e) amennyiben a Lízingbevevő egyéb szerződéses kötelezettségét, a Lízingbeadó írásos
felszólítása ellenére sem teljesíti, különösen, ha a lízingtárgyat szerződésellenesen
használja és ezzel a Lízingbeadó jogait jelentősen veszélyezteti;
f) továbbá minden egyéb, a lízingszerződésben, annak mellékleteiben és különösen jelen
ÁSZF-ben meghatározott esetekben.
9.3. Teljes tartozásnak minősül: esetenként pontosan meghatározott időpontban a
Lízingbevevőnek a 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 alább meghatározott kezelési
költséget; (d.) a biztosítónak meg nem fizetett vagy a Lízingbeadó által Lízingbevevő helyett
megfizetett biztosítási díjat és az önrészt (e.) a gépjárművel kapcsolatos, a Lízingbeadó által
esetlegesen a Lízingbevevő helyett megfizetett közterheket, egyéb költségeket (f) a
Lízingbeadónak a gépjármű birtokba vételével és a gépjármű értékesítésével kapcsolatosan
felmerült minden költségét, (g.) a Lízingbevevőnek a Lízingbeadóval szemben a
lízingszerződéssel összefüggésben keletkezett minden egyéb, a fentiekben nem felsorolt
fizetési kötelezettségét.
A Lízingbevevő bármely okból fennálló tartozására, illetve annak összegszerűsége
megállapítására – a Lízingbevevő eredményes ellenkező tartalmú bizonyításáig – a
Lízingbeadó könyvelése és kimutatásai az irányadók.
9.4. Kezelési költség a Finanszírozó hatályos Hirdetményben, vagy egyedi szerződésben,
valamint a szerződés biztosítására szolgáló szerződésekben meghatározott költség, amelyet
a Lízingbevevő köteles a lízingbeadónak megfizetni. Kezelési költség lehet különösen:
 A szerződés megkötésével kapcsolatos költség,
 A szerződéssel kapcsolatos pénzügyi információk szolgáltatása, különösen
lezárási kalkuláció, illetve fennálló tőketartozás készítésével kapcsolatos
költség,
 A szerződés módosításával kapcsolatos költségek:
o Futamidő módosítás,
o Finanszírozási konstrukció módosítás,
o A szerződés teljes előtörlesztéssel lezárása,
o A szerződés rész előtörlesztéssel módosítása,
o Deviza alap módosítás,
o Szerződés átruházása,
o Biztosíték módosítása.
 A szerződés 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 Felhatalmazó levélen alapuló beszedés költsége,
o Felmondási költség,
o Követelés-érvényesítéssel kapcsolatos költségek (így különösen
ügyvédi, közjegyzői, behajtási költségek),
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o
o
o





Követelés kezelés miatti helyszíni kiszállási költség,
Gépjármű birtokba vételi költség,
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.

o
Adminisztrációs költségek:
o Fénymásolás,
o Engedélyek, meghatalmazások kiadása,
o Számla pótlása,
o Dokumentum pótlása,
o Lezárási kalkuláció készítése,
Biztosítással kapcsolatos költségek eljárási díjai:
o Biztosítási díj Adós általi nemfizetés miatt továbbfizetése,
o Új Casco biztosítás Adós 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.

10. A lízingtárgy visszaszolgáltatása
A lízingszerződés bármely okból történő megszűnése esetén – kivéve, ha a Lízingbevevő a 12. pont
szerint megszerzi a lízingtárgy tulajdonjogát – a Lízingbevevő köteles a lízingtárgyat a Lízingbeadó
részére legkésőbb 8 napon belül visszaszolgáltatni, akként, hogy köteles a lízingtárgyat 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
késedelemi kötbért fizetni, amelynek mértéke megegyezik a késedelembe esés időpontját megelőzően
a Lízingbevevő által a lízingszerződés alapján fizetendő utolsó havi lízingdíjjal.
Ezek a rendelkezések nem korlátozzák a Lízingbeadónak a lízingszerződés idő előtti megszűnése
esetén érvényesíthető igényeit.
A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy ha a lízingtárgyat a Lízingbeadó felszólítására azonnali hatállyal
nem szolgáltatja vissza, úgy a Lízingbeadó jogosult a lízingtárgy visszavétele érdekében a szükséges
eljárásokat megindítani, mellyel kapcsolatos mindennemű költség a Lízingbevevőt terheli.
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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, illetve a lízingszerződés fennállása alatt a lízingszerződés közjegyzői
okiratba foglalását bármikor előírja. A közjegyzői okiratba foglalás költségeit a Lízingbevevő fizeti.
12. A lízingtárgy tulajdonjogának megszerzése
12.1. Zárt végű pénzügyi lízing szerződés esetén:
A Lízingbevevő a futamidő lejártával, az összes lízingdíj teljes tőketörlesztő és kamattörlesztő
részének, valamint a lízingszerződéssel összefüggésben minden egyéb, a Lízingbeadónak
fizetendő összegek határidőben történő, maradéktalan megfizetése után a lízingtárgy
tulajdonjogát megszerzi.
12.2. Nyílt végű pénzügyi lízing szerződés esetén:
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 határidőben történő megfizetésével a lízingtárgyon ő vagy az általa
megjelölt személy tulajdonjogot szerezzen. A Lízingbevevő erre vonatkozó döntésére, annak
közlésére vonatkozó részlet-szabályokat az egyes lízingszerződések szabályozzák.
13. Egyéb kikötések
13.1. 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.
13.2. A szerződéses kötelezettségek betartásának vizsgálata céljából a Lízingbevevő köteles a
Lízingbeadó megbízottjának a lízingtárgy megtekintésére és állapotának ellenőrzésére
bármikor lehetőséget biztosítani.
13.3. A Lízingbevevő a lízingszerződésből származó semmilyen követelését sem jogosult
átruházni (engedményezési tilalom) kivéve a Lízingbeadóra történő engedményezést.
13.4. A Lízingbeadó a lízingtárgyra vonatkozó adásvételi szerződést az alábbi feltételek teljesítése
után köti meg eladóval: (a) lízingszerződés megkötése; (b) lízingszerződésben meghatározott
valamennyi biztosíték és feltétel hiánytalan rendelkezésre bocsátása illetve teljesítése.
13.5. A lízingszerződés megkötésének és végrehajtásának költségeit a 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.
13.6. A felek megállapodnak abban, hogy a lízingszerződésből eredő minden vitás kérdést
lehetőleg békés úton oldanak meg. Fogyasztónak minősülő Adós és Finanszírozó a
lízingszerződéssel kapcsolatos valamennyi jogvitára - a hatáskörébe tartozó ügyekben - a
Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos
illetékességét kötik ki. A fogyasztók számára nem áll rendelkezésre olyan lehetőség a
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szerződésből eredő jogviták peren kívüli rendezésére, amelynek a Finanszírozó alávetette
volna magát. A fogyasztónak nem minősülő Adós és Finanszírozó a lízingszerződéssel
kapcsolatos valamennyi jogvitára a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett
Állandó Választottbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
A jelen ÁSZF módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2016. december 16. napján lép
hatályba, határozatlan időre szól és a 2014. március 15. napját követően megkötött szerződésekre
vonatkozik.
Budapest, 2016. december 16.
UniCredit Leasing Hungary Zrt.
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