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Nem egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú  
pénzügyi lízingszerződés kárbiztosítás nélkül 

 
amely létrejött egyrészről  
 
Lízingbevevő neve  Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet vállal 

a Lízingbevevőt terhelő fizetési kötelezettségek biztosítékául:  
   
C.g./egyéb nyilvántartási 
száma/egyéb típus: 

 Telefonszáma  Személyi azonosító okmány 
száma/Cg 

 Telefonszáma 

       
Székhely   Cím / Székhely 
továbbiakban Lízingbevevő  továbbiakban: Kezes 
másrészről Porsche Bank Zrt. (1139 Budapest, Fáy u. 27. Cg.: 01-10-042494, a továbbiakban: Bank) 
- továbbiakban együttesen: Felek – között az alábbiak szerint:  
 
A jelen lízingszerződés           pénzügyi szolgáltatás közvetítésével          pénzügy szolgáltatás közvetítése nélkül jött létre. 
 
Amennyiben pénzügyi szolgáltatás közvetítésével jött létre, az eljáró Közvetítő adatai: 
Közvetítő státusza: Közvetítő neve Közvetítő székhelye: 
□ függő ügynök □ többes ügynök   
 
A Lízingbevevő és a Bank a jelen szerződés aláírásával pénzügyi lízing nyújtásáról állapodnak meg, mely pénzügyi lízing keretében 

Kereskedő/Eladó tulajdonában álló jármű vagy 
Lízingbevevő tulajdonát képező jármű (visszlízing) 

kerül megvásárlásra és Lízingbevevő részére lízingbe adásra. 
 
A Lízingbevevő és a Bank a jelen szerződés aláírásával az alábbiakban meghatározott lízingtárgy pénzügyi lízingbe adásáról 
állapodnak meg.  
 
Szerződés tárgya  Gyártmány/típus  Értékesítő száma 
     
Teljesítmény (kW/LE)  Gyártási év   Tervezett átadás 
     
Szín  Tartozékok/ Extrák  Üzemeltetés jellege / Megj. 
     
Alvázszám  Motorszám  Futott km 
     
Tarifa tábla száma:     

   
A lízingügylet keretében a Bank a fentiekben meghatározott járművet megvásárolja, és az alábbi pénzügyi adatok szerint zárt végű 
pénzügyi lízingbe adja Lízingbevevő részére. 
 
A jármű bruttó vételára / 
EUROTAX katalógus szerinti, 
korrigált eladási ára   

 Első lízingdíj összege  Pénzügyi lízing keretében 
finanszírozott összeg 

 -    
A finanszírozott összeg kamatlába    Futamidő hónapban, havi 

lízingdíjak száma 
……… %, amely változó     
Szerződéskötési költség  Szerződéskötési költség megfizetése   Havi lízingdíj összege: 
    Normál összegű havi lízingdíj: 

…………… Ft 
Eltérő összegű havi lízingdíjak: 
…. számú: …………….. Ft 
…. számú: …………….. Ft 

Havi lízingdíj fizetési határideje  Havi lízingdíj kamatperiódusa  
minden hónap 15. napja  minden hónap első naptári napjától az adott hónap 

utolsó naptári napjáig terjedő időszak 
 

A kamatszámítás kezdete  Kezes felelősségének összeghatára:  Fizetési mód 
az átadás-átvételt követő hónap 
első napja 

    

Kereskedő/Eladó/Lízingbevevő* 
bank-, fizetési számlaszám   

  Kereskedő/Eladó neve, címe, székhelye:    

     
 
*A Lízingbevevő számlaszámát kizárólag visszlízing esetén kell megadni. 
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Lízingbevevő és Kezes kijelentik, hogy a fentiekben rögzített adatokat, pénzügyi feltételeket átolvasták, értelmezték és aláírásukkal 
igazolják, hogy azok a szerződéskötési szándékuknak mindenben megfelelnek. Lízingbevevő és Kezes kijelentik, hogy a jelen 
okiratba foglalt, szerződéskötésre illetve készfizető kezességvállalásra irányuló szándékuk ajánlatnak minősül.  
A Lízingbevevő és a Készfizető kezes kijelentik, hogy a lízingszerződés aláírása időpontjában hatályos Porsche Bank Általános 
Üzletszabályzatát és a - Bank által alkalmazott általános szerződési feltételeket is tartalmazó - Pénzügyi Lízingügyletek 
Üzletszabályzatát valamint a lízingszerződés következő oldalain felsorolt feltételeit – annak aláírása előtt - átolvasták, közösen 
értelmezték és megtárgyalták. 
Az ajánlat elfogadása esetén létrejövő lízingszerződés tizenkettő, folyamatosan sorszámozott oldalból áll. A lízingszerződés 
tartalmazza a Lízingbevevő által kiválasztott konstrukciónak megfelelő pénzügyi kondíciókat és a konstrukciónak megfelelő, Bank 
által alkalmazott szerződési feltételeket. 
 A Lízingbevevő elismeri, hogy a Bank lehetővé tette számára, hogy ezeket a feltételeket a szerződéskötést megelőzően 
megismerje és a Lízingbevevő ezeket a feltételeket elfogadja.  
A Lízingbevevő elismeri, hogy a Bank külön tájékoztatta azokról a szerződéses feltételekről, amelyek lényegesen eltérnek a Polgári 
Törvénykönyv szabályaitól és ezeket a rendelkezéseket, melyek a következő oldalakon félkövér betűtípussal kiemelésre kerültek pl, 
szerződés létrejötte, szerződéskötés helye és ideje, a lízingtárgy vételára megfizetésének a feltételei, a harmadik személy 
kijelölése, lízingdíj fizetési kötelezettség, a késedelmes teljesítés jogkövetkezményei, a szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
érvényesítésének módja; hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő regisztráció és nyilatkozattétel,  kezesség szabályai).A 
Lízingbevevő kijelenti, hogy ezeket a feltételeket a külön tájékoztatást követően kifejezetten elfogadja, és a Felek ezeket magukra 
nézve kötelezőnek ismerik el. 
Kezes jelen lízingszerződés aláírásával meghatalmazza a Lízingbevevőt, hogy Bank által aláírt lízingszerződés eredeti, Kezest illető 
példányát nevében és képviseletében eljárva átvegye. Lízingbevevő és Kezes kijelentik, hogy a lízingszerződés aláírását 
megelőzően a lízingszerződés egy-egy példányát, annak megismerése érdekében átvették. 
Amennyiben a Lízingbevevő képviselője vagy a Kezes (képviselője) nem érti a magyar nyelvet, ezúton kijelenti, hogy a jelen 
lízingszerződést a tanúk egyike részére megmagyarázta. 
 

Helység, dátum  Helység, dátum 
Lízingbevevő aláírása  Kezes aláírása 

Lízingbevevő  Kezes 
 
 
Kijelentjük, hogy a Kezes a jelen okiratot előttünk, mint tanúk előtt írta alá, valamint amennyiben a Lízingbevevő képviselője vagy a 
Kezes (képviselője) nem érti a magyar nyelvet, a jelen okiratot, előttünk mint tanúk előtt írta alá, továbbá a Lízingbevevő képviselője 
vagy a Kezes (képviselője) részére jelen okiratot egyikünk megmagyarázta: 
 

tanú aláírása  tanú aláírása 

lakcím  lakcím 
név  név 
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I. A lízingszerződés tárgya, alanyai és létrejötte 

 
1.1 A lízingszerződés tárgya   
A lízingszerződés tárgyát képező jármű tulajdonjogát a Porsche Bank Zrt. 
− a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.-vel (a továbbiakban: Importőr) Márkakereskedői Szerződést kötő márkakereskedővel,  
− az Importőrrel, valamint  
− gépjármű értékesítésével fő-tevékenységként foglalkozó gazdálkodó szervezettel (mindhárom a továbbiakban: Kereskedő), vagy  
− a használt jármű tulajdonosával  
kötött jármű adásvételi, illetve szállítási szerződés alapján, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a Lízingbevevő megbízása szerint abból a célból szerzi meg, hogy azt a 
Lízingbevevő határozott idejű használatába adja oly módon, hogy a használatba adással a Lízingbevevő  
a) viseli a kárveszély átszállásából származó kockázatot, 
b) a hasznok szedésére jogosulttá válik, 
c) viseli a közvetlen terheket (ideértve a fenntartási és amortizációs költségeket is), 
d) a lízingszerződésben kikötött időtartam lejártával a lízingdíj teljes tőketörlesztő és kamattörlesztő részének határidőben történő 
megfizetésével a jármű a Lízingbevevő tulajdonába kerül. Lízingbevevő a jármű tulajdonjoga megszerzésének jogát nem 
jogosult a Bank előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személyre átruházni. 
Visszlízing esetén a Porsche Bank Zrt. a Lízingbevevővel kötött adásvételi szerződés alapján szerzi be a Lízingszerződés tárgyát 
képező járművet abból a célból, hogy azt a Lízingbevevő határozott idejű használatába adja a fent leírtak szerint.. 
A Bank a jelen lízingszerződés alapján a lízingszerződés tárgyát képező jármű Kereskedő és Lízingbevevő (visszlízing esetén Bank 
és Lízingbevevő) által közösen megállapodott bruttó vételár Első lízingdíjjal (önerővel) csökkentett összegét (a továbbiakban: 
finanszírozott összeg) finanszírozza a Lízingbevevő részére.    
A finanszírozás nem terjed ki a jármű adásvételi szerződésben nem szereplő tartozékokra és extra felszerelésekre, valamint a 
jármű átvételét követően a Lízingbevevő részéről felmerülő további igények teljesítésére.    
Használt jármű megvásárlása és lízingbe adása esetén a jármű bruttó vételárát a Lízingbevevő a Kereskedővel (visszlízing esetén 
Bankkal) közösen határozza meg, az adásvétel azonban csak abban az esetben jön létre, ha a Bank az adásvételi szerződést a 
lízingszerződés aláírásával egyidejűleg Vevőként aláírja.   
 
1.2. Visszlízing  
A Bank a járművel rendelkező személyek részére a pénzügyi lízing speciális, kétpólusú jogviszonyt létesítő visszlízing típusát 
nyújtja oly módon, hogy a Lízingbevevő maga a járművet értékesítő, aki eladja az adott jármű tulajdonjogát a Banknak, mint 
vevőnek abból a célból, hogy egyidejűleg lízingbe vegye azt a Banktól, aki így lízingbe adó is.  
A visszlízing esetében a pénzügyi lízing keretében finanszírozott összeget a Lízingbevevő határozza meg, amelyet a Bank a jármű 
EUROTAX katalógus szerinti, korrigált vételi árának figyelembevételével jogosult módosítani. A Bank a Lízingbevevő kérelmére ettől 
eltérően jogosult a jármű EUROTAX katalógus szerinti, korrigált eladási árának figyelembevételére. 
 
1.3 Közvetítő 
A lízingszerződésben megjelölt Közvetítő a lízingszerződés közvetítésére irányuló pénzügyi szolgáltatást a Bankkal kötött 
megbízási szerződése alapján, a Bank nevében és javára eljárva, ügynöki tevékenységként végzi.  
A Közvetítő az ügynöki tevékenysége keretén belül elősegíti a lízingszerződés megkötését, valamint a létrejött lízingszerződés 
futamideje alatt, és a lízingszerződés megszűnése kapcsán a Bank és a Lízingbevevő külön felhatalmazása alapján jogosult eljárni 
a felek szerződésszerű teljesítésének előmozdítása érdekében.  
A Közvetítő nem jogosult a Bank nevében, javára és kockázatára történő kötelezettségvállalásra vagy a lízingszerződés 
megkötésére.  
Amennyiben a lízingszerződés pénzügyi szolgáltatás közvetítés nélkül jön létre, a Közvetítő jelen pontban meghatározott, megbízás 
útján ellátott feladatait a Bank saját maga látja el, így ebben az esetben a lízingszerződésben a Közvetítő megnevezés alatt a 
Bankot kell érteni. 
 
1.4. Készfizető kezes 
A lízingszerződés aláírását megelőzően a Bank átadta a fogyasztónak minősülő Kezesnek a Tájékoztatás kezességről szóló 
dokumentumot, amelyben tájékoztatta a Kezest a kezes jogairól és kötelezettségeiről valamint megismertette a Kezessel a 
Lízingbevevő helyzetéből és a lízingszerződésből eredő, Bank által ismert különleges kockázatokat. A Kezes a lízingszerződés 
aláírásával készfizető kezességet vállal a lízingszerződés szerint finanszírozott összeg és járulékai, de nem több mint a 
lízingszerződés első oldalán “Kezes felelősségének összeghatára” résznél megjelölt összeg megfizetésének biztosítására. 
Amennyiben a Kezes fogyasztónak nem minősülő harmadik személy vagy a jogi személynek minősülő Lízingbevevő vezető 
tisztségviselője vagy többségi befolyással rendelkező tagja a kezességvállalása összegkorlátozás nélkül a finanszírozott összeg ás 
járulékai megfizetésének biztosítására vonatkozik. Kezes vállalja, hogy ha a Lízingbevevő a lízingszerződés alapján fennálló 
bármely fizetési kötelezettségét esedékességkor nem teljesíti, a Bank első írásbeli felszólítására a Bank és Lízingbevevő közötti 
jogviszony vizsgálata nélkül 5 munkanapon belül Bank részére kifizeti, a Bank által a fizetési felszólításban megjelölt 
bankszámlaszámra a Bank által jelen szerződés alapján követelt, a fizetési felszólításban feltüntetett összeget. A Kezest – a Ptk. 
6:419. §-ában foglaltaktól eltérően – a sortartás kifogása nem illeti meg.  A Kezes a készfizető kezességet annak ismeretében 
vállalja, hogy a jelen kikötés lényegesen eltér a Ptk. kezességre vonatkozó szabályaitól. 
A Kezes lízingszerződésben vállalt készfizető kezességvállalását a Bank írásbeli nyilatkozatával fogadja el. Ha a kezesség Bank 
általi elfogadásáról szóló értesítés elküldését megelőzően a Bank a Kezes ajánlatának visszavonásáról szóló írásbeli 
nyilatkozatát kézhez veszi, a készfizető kezesi szerződés nem jön létre. A banki értesítés megküldését követően a Kezes 
csak abban az esetben hivatkozhat arra, hogy az ajánlati kötöttsége az ajánlat elfogadásáról szóló értesítés késedelmes 
megküldése miatt megszűnt, ha a Bank az erről szóló írásbeli értesítést a jármű Lízingbevevő részére történő 
birtokátruházásáig kézhez veszi. Kezes a lízingszerződés aláírásával meghatalmazza a Lízingbevevőt, hogy a lízingszerződés 
Bank által is aláírt, Kezest illető eredeti példányát a Kezes nevében és képviseletében eljárva átvegye. 
Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződésben meghatározott futamidő alatt szerződésszerűen teljesít, a futamidő 
lejártával valamint amennyiben a Lízingbevevő a futamidő lejárta előtt a Teljes tartozását rendezi a Teljes tartozás 
megfizetésével, a Kezes szabadul a kezesi kötelezettség alól. 
Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Bank köteles késedelem nélkül tájékoztatni a Kezest a Lízingbevevő teljesítésének 
elmaradásáról, a lízingszerződés szerinti fizetési kötelezettség határidejének változásáról és a Lízingbevevő helyzetében beálló 
minden olyan változásról, amely a Kezes Lízingbevevővel szembeni megtérítési igényét hátrányosan befolyásolhatja. A tájékoztatás 
kiterjed a Lízingbevevő esetleges mulasztásának és a tájékoztatás keltekor fennálló Teljes tartozás összegéről. Amennyiben a 
kezesség elvállalásakor számított vagy az utolsó tájékoztatáskor fennálló Teljes tartozás mértéke húsz százalékkal megnőtt a 
Bankot szintén tájékoztatási kötelezettség terheli a Kezessel szemben. 



 
Porsche Bank Zrt. 

1139 Budapest, Fáy u. 27 

Tel:.465-4700, 350-5060 

Fax: 350-5066 

…………………………. ………………………………  
Lízingbevevő Kezes  

4 

 
2. A lízingszerződés létrejöttének időpontja  
A lízingszerződés aláírásával a Lízingbevevő a pénzügyi lízingszerződés megkötését kezdeményezi a Banknál. A lízingszerződés 
Lízingbevevő általi aláírása ajánlatnak minősül, de a Bank részéről szerződéskötési kötelezettséget nem jelent.  
A lízingszerződés aláírásával egyidejűleg a Lízingbevevő a lízing tárgyát képező járműre vonatkozó adásvételi szerződést 
átolvassa és az abban foglaltakat tudomásul véve és azt megerősítve a szerződés minden oldalát aláírásával ellátja.  
A Lízingbevevő az adásvételi szerződés aláírásával igazolja, hogy a járművet a Lízingbevevő választotta ki, és a jármű műszaki és 
egyéb jellemzőit is meghatározva önállóan állapodott meg a Kereskedővel a szállítási határidőről és a szállítás módjáról, a 
szavatossági és jótállási kérdésekről, a jármű vételáráról, valamint minden egyéb lényeges feltételről.  
Visszlízing esetében a Lízingbevevő a lízingszerződés aláírásával egyidejűleg az adásvételi szerződést eladóként aláírja. 
A pénzügyi lízingszerződés megkötése iránti ajánlat elfogadása esetén a Bank az ajánlat elfogadásáról és a 
Lízingszerződés aláírásáról a Lízingbevevőt írásban értesíti. Ha a Lízingszerződés Bank általi elfogadásáról és aláírásáról 
szóló értesítés elküldését megelőzően a Bank a Lízingbevevő ajánlat visszavonásáról szóló írásbeli nyilatkozatát kézhez 
veszi, a Lízingszerződés nem jön létre. Az ajánlat elfogadásáról és a Lízingszerződés aláírásáról szóló banki értesítés 
megküldését követően a Lízingbevevő nem hivatkozhat arra, hogy az ajánlati kötöttsége az ajánlat elfogadásáról szóló 
értesítés késedelmes megküldése miatt megszűnt, ha a jármű Lízingbevevő részére történő birtokátruházására sor került. 
A Lízingbevevő a Lízingszerződés, szerződő felek által aláírt egy vagy Kezes esetén kettő eredeti példányát a jármű 
birtokátruházása során veszi át. Amennyiben a lízingszerződésben szerződő félként Kezes nem került megnevezésre, a 
lízingszerződés a Lízingbevevő és a Bank aláírásával is létrejön. 
A Bank a lízingszerződés aláírásával egyidejűleg a járműre vonatkozó adásvételi szerződést Vevőként aláírja. Ha a Bank a 
lízingszerződés aláírását elutasítja, az Adásvételi szerződés sem jön létre és a Bank az elutasításról a Lízingbevevőt valamint a 
Kereskedőt értesíti.  
 
3. Adásvételi szerződés 
Felek rögzítik, hogy a Bank a Kereskedővel (visszlízing esetében a Lízingbevevővel), mint eladóval az adásvételi szerződést 
kizárólag abból a célból köti meg, hogy a járművet lízingbe adja a Lízingbevevőnek. A Bank a jármű és a Kereskedő Lízingbevevő 
általi kiválasztásában semmilyen módon nem működik közre. Az adásvételi szerződés a lízingszerződés elválaszthatatlan része, 
kizárólag azzal együtt érvényes és hatályos. Az előzőekre tekintettel Felek rögzítik, hogy amennyiben a Bank a Lízingbevevő 
ajánlatát nem fogadja el és a Lízingszerződést nem írja alá a Kereskedő és a Lízingbevevő a Bankkal szemben polgári jogi igényt 
nem érvényesíthetnek és az adásvételi szerződés létre nem jött szerződésnek minősül. 
Lízingbevevő a Lízingszerződés aláírásával kijelenti, hogy a Kereskedő személyét és a jármű gyártmányát, típusát, felszereltségét 
a Lízingbevevő egyedül és kizárólagosan a Bank által gyakorolt bármilyen befolyásolás nélkül választotta ki. Lízingbevevő önállóan 
állapodott meg a Kereskedővel a vételárról, a szállítás módjáról, szavatossági és jótállási kérdésekről, az átadás idejéről, a 
szervizelés feltételeiről, egyéb műszaki paramétereiről stb., ezért a Bank azért nem vállal felelősséget, ha a Lízingbevevő a 
Kereskedővel nem rögzíti az adásvételi szerződésben az összes lényeges feltételt vagy azt saját maga számára hátrányos 
feltételekkel állapítja meg. A Lízingbevevő a lízingszerződés aláírásával igazolja, hogy az adásvételi szerződésben foglaltak a 
szándékával mindenben megegyeznek. 
A Bank és a Lízingbevevő a lízingszerződés aláírásával meghatalmazza a Kereskedőt (visszlízing esetén a Bank által kiválasztott 
harmadik személyt), hogy a Közlekedési Igazgatási Hatóság előtt a Bank által rendelkezésére bocsátott kérelem alapján a jármű 
tulajdonjogát a Bank javára a jármű törzskönyvébe, forgalmi engedélyébe és a nyilvántartásba bejegyeztesse, a Lízingbevevő 
üzembentartói minőségének feltüntetésével. Az adásvételi szerződés alapján bekövetkező tulajdonos változással és a 
Lízingszerződés szerinti használati joggal kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget a Lízingbevevő viseli. 
 
4. A jármű átadása-átvétele (birtokátruházás) 
A járművet a Kereskedő (visszlízing esetében Bank vagy a Bank nevében eljáró harmadik személy) az alábbiakban meghatározott 
valamennyi feltétel együttes teljesülése esetén közvetlenül a Lízingbevevőnek adja át (birtokátruházás):   
a) a lízingszerződést a szerződő felek aláírták és annak egy-egy eredeti példányát Lízingbevevő és Kezes átvette; 
b) a szerződéskötési költséget a Lízingbevevő megfizette a Bank részére; 
c) a Kereskedő (visszlízing esetében Lízingbevevő) a Bank részére átadta illetve megküldte az alábbi iratokat:    
- a szerződő felek által aláírt és Lízingbevevő aláírásával is ellátott adásvételi szerződés három eredeti példányát,  
- új, illetve gazdálkodó szervezet által eladott használt jármű esetén a lízing tárgyát képező jármű bruttó vételáráról kiállított 

végszámla egy eredeti példányát, 
- a Lízingbevevő, mint üzembentartó nevére kiállított forgalmi engedély másolata, valamint a Bank nevére kiállítandó törzskönyv 

kiadására vonatkozó banki nyilatkozat közlekedési igazgatási hatóság (okmányiroda) által érkeztetett példányának másolata, 
d) lízingszerződésben meghatározott biztosítékok (pl. készfizető kezesség stb.) létrejöttek, a biztosítéki szerződések és 

nyilatkozatok eredeti példányát a Bank kézhez vette;  
e) lízingszerződésben meghatározott Első lízingdíj összege megfizetésre került és amennyiben – a Bank rendelkezése alapján - 

nem közvetlenül a Bank felé történt a befizetése, az Első lízingdíj összegére jogosult harmadik személy megfizetést igazoló 
nyilatkozatát a Bank kézhez vette; 

f) a Lízingbevevő a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény szerint nyilvántartásba (továbbiakban: 
Hitelbiztosítéki nyilvántartás) saját költségén regisztrált és a regisztráció megtörténtéről, a közjegyző által kiállított tanúsítvány 
másolatát a Bank kézhez vette. 

A Bank jogosult egyedi esetekben, egyedi elbírálás alapján az átadás-átvétel feltételeitől eltérni.  
A Lízingbevevő a Bank képviseletében eljárva köteles a birtokátruházás során, a jármű átvételt megelőzően a járművet a tőle 
elvárható gondossággal átvizsgálni, sértetlenségét, hiánytalanságát, felszereléseinek, kellékeinek, okmányainak meglétét 
ellenőrizni, valamint az üzembe helyezéshez és az üzemeltetéséhez szükséges tevékenységeket elvégezni. A Lízingbevevő 
mindezek elmaradására az átadás-átvételt követően nem hivatkozhat. 
Az átadás-átvétel megtörténtéről a Kereskedő (visszlízing esetében Bank vagy a Bank nevében eljáró harmadik személy) és a 
Lízingbevevő közös, a jármű birtokának átruházásra irányuló átadás-átvételi jegyzőkönyvet (megállapodást) vesz fel, amelynek egy 
eredeti példányát a Kereskedő juttatja el a Bank részére.  
 
5. A vételár/finanszírozott összeg folyósítása 
Az adásvétel tárgyát képező jármű szerződés szerinti bruttó vételárát illetve amennyiben az Első lízingdíj nem a Bank részére került 
megfizetésre, a Lízingbevevő által teljesített Első lízingdíjjal (önerővel) csökkentett összeget a Bank  

- a jármű átadás-átvételi jegyzőkönyvének birtokában az I.4. pontban meghatározott valamennyi feltétel együttes 
teljesülésének igazolása, illetve az I.4. pontban meghatározott okiratok eredeti példányának kézhez vétele, valamint  

- a Hitelbiztosítéki nyilvántartásba a lízingbeadás tényének és a Lízingbevevő személyének bejegyzését követően  
fizeti meg a Kereskedőnek (visszlízing esetén Lízingbevevőnek). 
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Ha a Kereskedő a jármű vételárat az Importőrnek még nem fizette meg, a Bank a vételárat/finanszírozott összeget – Kereskedő 
rendelkezése alapján - az Importőrnek, egyébként a használt jármű eladójának fizetési számlájára, illetve lakossági bankszámlájára 
utalja át. Ha a jármű vételárát a Kereskedő az Importőrnek még nem fizette meg, a Bank a vételárat/finanszírozott összeget az I.4. 
pont szerinti feltételek teljesülése előtt folyósítja. 
Egyébként a Bank jogosult egyedi esetekben, egyedi elbírálás alapján a vételár/finanszírozott összeg átutalásának feltételeitől 
eltérni.  
Ha a lízingszerződés vagy az adásvételi szerződés Bank által történt aláírása és a jármű tervezett átadása közötti időszakban a 
Banknak tudomására jut, hogy a Lízingbevevő körülményeiben olyan lényeges változás állt be, amely miatt a lízingszerződés 
teljesítése a Banktól többé el nem várható, vagy olyan körülmények következtek be, amelyek miatt a lízingszerződés azonnali 
hatályú felmondásának van helye, a Bank a lízingszerződéstől valamint az adásvételi szerződéstől a Lízingbevevőhöz és a 
Kereskedőhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal elállhat és a vételár/finanszírozott összeg átutalását megtagadhatja. 
 
6. Futamidő  
A futamidő tartamát hónapokban meghatározva a lízingszerződés tartalmazza azzal, hogy a futamidő meghatározásakor a teljes 
naptári hónapok kerülnek figyelembe vételre, azonban a tényleges futamidő hossza a jármű átadás-átvételének napjától az adott 
hónap utolsó naptári napjáig terjedő időszakkal (tört hónap) meghosszabbodik.  
A lízing valós futamideje az átadás-átvétel napjától az utolsó havi lízingdíj kamatperiódusának utolsó napjáig terjedő időtartam, 
függetlenül attól, hogy az utolsó havi lízingdíj összegét a Lízingbevevő a futamidő lejártát követő hónap 15. napjáig köteles 
megfizetni. 
 
7. Hitelbiztosítéki nyilvántartásba vétel 
Lízingbevevő köteles a lízingszerződés aláírását követően az I.4. pontban meghatározott birtokátruházást megelőzően és annak 
egyik feltételeként a Hitelbiztosítéki nyilvántartásba a  saját költségére regisztrálni és a regisztráció megtörténtéről, a közjegyző által 
kiállított tanúsítvány másolatának megküldésével a Bankot írásban értesíteni. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Bank a 
lízingszerződés szerinti lízingbe adás tényét és a Lízingbevevő személyét a Hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyezni köteles, 
melyre a Lízingbevevő jelen pont szerinti regisztrációját követően kerülhet sor. Amennyiben a Hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő 
bejegyzés Lízingbevevő mulasztása miatt hiúsul meg, a Lízingbevevő köteles megtéríteni a Banknak a bejegyzés elmaradásából 
eredő kárát. Lízingbevevő köteles a Bankot értesíteni, a Hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett adatokban bekövetkezett 
módosulásról a változást követő 2 napon belül. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Bank köteles a módosult adatokat a 
Hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyeztetni.  
   

II. Fizetési feltételek 
 
1. Szerződéskötési költség  
A Lízingbevevő a lízingszerződés aláírásával egyidejűleg a lízingszerződésben feltüntetett összegű szerződéskötési költséget 
köteles fizetni. A Bank szerződéskötési költséget csak abban az esetben számít fel, ha a lízingszerződést aláírja, egyébként azt a 
Lízingbevevőnek visszafizeti.  
 
2.1.  Első lízingdíj, havi lízingdíj, fizetési értesítő 
Az Első lízingdíjat a Lízingbevevő a lízingszerződés Bank általi aláírása esetén közvetlenül a Banknak vagy amennyiben az 
adásvételi szerződésben – jármű vételárrészeként - a Kereskedőre lett engedményezve a Kereskedőnek köteles megfizetni a 
Lízingszerződés Bank által történő elfogadását követő 3 napon belül. Az Első lízingdíj kamatot nem tartalmaz. 
Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Kereskedő, mint eladó élve az adásvételi szerződésben meghatározott jogával 
a jármű teljes bruttó vételárát megváltoztatja, a teljes bruttó vételár és a Kereskedő által módosított teljes bruttó vételár 
különbözetével az Első lízingdíj összege módosul és a Lízingbevevő az ily módon módosított Első lízingdíj összegét köteles a 
Banknak vagy ha engedményezésre került sor a Kereskedőnek megfizetni. Az Első lízingdíj jelen pont szerinti módosulását a Felek 
kötelesek írásbeli szerződésmódosításban rögzíteni. Amennyiben a szerződésmódosítás aláírását a Lízingbevevő elutasítja, a Bank 
jogosult a Lízingszerződéstől és az adásvételi szerződéstől elállni. Amennyiben a Lízingbevevő az Első lízingdíjat a Kereskedőnek 
a jelen pont szerinti határidőig nem fizeti meg az adásvételi szerződés, annak megkötésének napjára visszamenőlegesen hatályát 
veszti és a Bank jogosult a Lízingszerződéstől Lízingbevevőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal elállni. 
A Lízingbevevő a jármű átadás-átvételt követő hónap első napjától a futamidő végéig a finanszírozott összeget a kamatokkal növelt 
összegben köteles megfizetni a lízingszerződésben rögzített számú, összegű és esedékességű havi lízingdíjak (a továbbiakban: 
havi lízingdíj) megfizetésével. A Lízingszerződésben megjelölt, eltérő összegű havi lízingdíjak a rendszeresen fizetendő, normál 
összegű havi lízingdíjak összegétől különböző összegű havi lízingdíjnak minősülnek, melyek esedékessége a normál összegű havi 
lízingdíjak esedékességével megegyezik. A Bank a jármű átadás-átvételének napjától az adott hónap utolsó naptári napjáig terjedő 
időszakra kamatot nem számol és az adott időszakot a teljes hiteldíj mutató számításánál nem veszi figyelembe. 
A havi lízingdíj két részből tevődik össze: tőkerészből és kamatrészből. A havi lízingdíj kamatperiódusának tartama, a havi lízingdíj 
esedékességét megelőző naptári hónap időtartamával egyezik meg, azaz a hónap első naptári napjától az adott hónap utolsó 
naptári napjáig terjedő időszak. A havi lízingdíj utólag, az adott kamatperiódust követő hónap 15. naptári napjáig fizetendő 
meg.  
A Bank havonta megküldi a Lízingbevevőnek azt a fizetési értesítőt, amely tartalmazza a Lízingbevevő fizetési kötelezettségét, a 
bankszámlaszámot, a közlemény rovatban feltüntetendő tranzakció azonosítót és a fizetési határidőt. Lízingbevevő fizetési 
kötelezettségét kizárólag a Bank fizetési értesítőben megjelölt fizetési számlájára teljesítheti. Lízingbevevő köteles a fizetési 
határidő utolsó napjáig, a fizetési értesítőben közölt összeget megfizetni. Amennyiben a Lízingbevevő a Bank fizetési értesítőjét a 
határidő leteltéig nem vette kézhez, a Lízingbevevő az utoljára kézhez vett fizetési értesítőben megjelölt összeget köteles a 
Banknak, a korábbi fizetési értesítőben megjelölt fizetési számlájára határidőben megfizetni és a fizetési értesítő kézhez vételét 
követően köteles az esetleges különbözetet haladéktalanul rendezni.  
A havi lízingdíj azon a napon minősül megfizetettnek, amikor a befizetett összeg a fizetési értesítőben megjelölt számlán jóváíródik. 
A Lízingbevevő a fizetési kötelezettségét – választása szerint – a Bank pénztárába készpénzben, készpénz átutalási 
postautalványon vagy banki átutalás útján teljesítheti. 
Lízingbevevő a lízingszerződés hatálya alatt a Törlesztési terv szerint esedékessé váló lízingdíj fizetési kötelezettsége alól 
csak a Bank előzetes írásbeli hozzájárulása vagy a Felek külön megállapodása esetén mentesül abban az esetben is, ha a 
Lízingbevevő a járművet saját érdekkörén kívül felmerült okból nem használhatja.  
Amennyiben a Lízingbevevőnek egyidőben több hatályos lízingszerződése áll fenn, a Bank  összevont fizetési értesítőt küld a 
Lízingbevevő részére. Összevont fizetési értesítő esetén egy fizetési értesítő tartalmazza Lízingbevevő valamennyi hatályos 
Lízingszerződése szerinti fizetési kötelezettségét, a bankszámlaszámot, a közlemény rovatban feltüntetendő tranzakció azonosítót 
és a fizetési határidőt. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy összevont fizetési értesítő esetén a fizetési kötelezettség kizárólag 
banki átutalással teljesíthető. 
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2.2. Törlesztési terv  
A Bank a jármű átadás-átvételét követően törlesztési tervet bocsát a Lízingbevevő rendelkezésére. A törlesztési terv is tartalmazza 
a lízingszerződésben rögzített kamatlábat, teljes hiteldíj mutató, a finanszírozott összeget és az Első lízingdíj összegét. A törlesztési 
terv táblázatos formában tartalmazza a havi lízingdíjak összegét, és az egyes havi lízingdíjak megfizetése után fennálló 
tőketartozás pontos összegét, valamint a havi lízingdíjak számát és a havi lízingdíj kamatperiódusának utolsó napját.  
 
2.3. Befizetések jóváírási sorrendje 
A Bank a lízingügylet számláján jóváírt befizetéseket költségek, díjak, késedelmi kamat, esedékessé vált kamat- és tőketartozás 
sorrendben számolja el azzal, hogy több lejárt azonos típusú tartozás esetén a hitelintézetek éves beszámoló és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló mindenkor hatályos jogszabály rendelkezéseit veszi figyelembe. 
 
3. Kamat  
A lízingszerződés alapján nyújtott finanszírozás fix kamatozású, így a kamatláb mértéke a futamidő alatt nem változik.  
 
4. Késedelmi kamat, behajtási költségátalány  
Késedelmes fizetés esetén a Bank jogosult valamennyi lejárt követelése után késedelmi kamatot felszámítani, amelynek mértéke a 
tőke, a lejárt ügyleti kamat, és a díjak, valamint az egyéb költségek összege után egyaránt a késedelembe eséskor, illetve a 
lízingszerződés megszűnésekor érvényes kamatláb 6 %-kal növelt összege, de legalább a késedelemmel érintett naptári félév 
első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke.. 
A felszámított késedelmi kamat elszámolását a Bank az írásbeli fizetési felszólításával egyidejűleg küldi meg Lízingbevevőnek, aki a 
fizetési felszólításban megjelölt határidőig köteles megfizetni. Amennyiben a Lízingbevevő késedelembe esik, de írásbeli felszólítás 
megküldésére nem kerül sor, a felszámított késedelmi kamat elszámolása félévenként, külön értesítés alapján történik.  
Ha a Lízingbevevő késedelembe esik, a késedelmi kamaton túl köteles a Banknak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei 
fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdő napján érvényes hivatalos 
deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget a Bank felszólítására 8 napon belül megfizetni. E kötelezettség 
teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól. 
 
5. Szerződésmódosítási díj, teljes és részleges előtörlesztés költsége 
Ha a lízingszerződést a felek a III.A/2. pont szerint együttes akaratuknak megfelelően módosítják, vagy a Lízingbevevő a Teljes 
tartozást részlegesen, illetve a III.B/2. pont szerint teljes összegében előtörleszti, a Bank a szerződésmódosítási díjat, illetve az 
előtörlesztés után lezárási díjat jogosult felszámítani.  
A III.A/4. pont szerinti egyoldalú módosítás esetén a Bank nem jogosult a szerződésmódosítás díját a Lízingbevevővel szemben 
érvényesíteni.   
A szerződésmódosítási díj és az előtörlesztés után járó lezárási díj a még fennálló, esedékessé nem vált tőketartozás 5 %-a, de 
minimum 50.000,-Ft.  
 
6. Szerződésszegés folytán keletkező költségek 
A Lízingbevevő fizetési késedelme, illetve a lízingszerződés feltételeinek megsértése esetén köteles a Banknak a lejárt követelés 
érvényesítésével, illetve a jármű birtokba vételével és értékbecslésével kapcsolatban felmerülő költségeit, valamint az esetleges 
perköltséget is viselni. 
Az igényérvényesítés keretében a Bank a Lízingbevevővel szemben az alábbi költségeket érvényesíti: 
- felmondás költsége: 30.000,-Ft+ÁFA, 
- jármű értékbecslésének igazolt költsége 
- forgalomból kivonás költsége, a mindenkori jogszabályi feltételeknek megfelelően,  
- a jármű birtokbavételével és birtokba vett jármű szállításával kapcsolatban felmerülő esetleges igazolt költségek, pl.: tréler, 

üzemanyag, autópálya-díj. 
A Bank a szerződésszegés következményeként szükségessé váló közigazgatási eljárások díjait költség címén az általa teljesített 
összegben terheli ki a Lízingbevevőre.  
 
7. Túlfizetés 
A Bank a szerződés megszűnésekor elszámolást készít. Ha a Lízingbevevő teljesítése meghaladja a tartozás összegét (túlfizetés), 
az elszámolásban a Bank kéri megjelölni a különbözet visszafizetéshez szükséges adatokat. A Bank a túlfizetés összegét a 
Lízingbevevő rendelkezése szerint, a rendelkezés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül visszafizeti.  
 
8. Adók és járulékok. 
Lízingbevevőt terhelik a lízing- és adásvételi szerződéssel, a szerződésekhez kapcsolódó biztosítéki szerződésekkel és 
nyilatkozatokkal kapcsolatos valamennyi költség és díj (ügyvédi, közjegyzői díj, eljárási költségek stb.) illetve a járművel 
összefüggő, a jármű beszerzésével, tulajdonban tartásával, üzemeltetésével fennálló és a jövőben keletkező adó, illeték, díj, vám, 
úthasználati díj.  
 

III. A szerződés módosítása, megszűnésének esetei 
 

A/  A szerződés módosításának esetei: 
 
1. A lízingszerződést érvényesen csak írásban lehet kiegészíteni vagy módosítani.  
 
2. A Lízingbevevő a lízingszerződésből eredő tartozását jogosult a futamidő alatt a havi lízingdíj összegét meghaladó összeg 
teljesítésével csökkenteni (részleges előtörlesztés) feltéve, hogy a Lízingbevevő a lízingszerződésből eredő, korábban már 
esedékessé vált valamennyi kötelezettségét - különös tekintettel a fizetési kötelezettségekre - szerződésszerűen teljesítette és a 
részleges előtörlesztés II.5. pontja szerinti lezárási díját megfizette. 
A részleges előtörlesztés bejelentése, amennyiben az a jelen pontban előírt feltételeknek megfelel a Lízingbevevő részéről 
egyoldalú szerződésmódosításnak minősül, melynek következtében a lízingszerződés érintett finanszírozási adatai a bejelentés 
hónapjára vonatkozó kamatperiódus első napjától kezdve az alábbiak szerint módosulnak.  
A Bank részleges előtörlesztés összegét a tőketartozás törlesztésére írja jóvá, mely jóváírást követően a kérelem kézhezvételének 
hónapjára és a hátralévő futamidőre eső havi lízingdíjak mértékét – a futamidő módosítása nélkül - újra megállapítja. A kérelem 
kézhezvételének hónapjára eső havi lízingdíj az előtörlesztés összegével megemelt összegű havi lízingdíjnak minősül.  
A részleges előtörlesztésre vonatkozó bejelentés a Bankhoz írásban vagy az Ügyfélszolgálaton személyesen nyújtható be minden 
hónap 15. napjáig. A hónap 15. napját követően kézhez vett valamint a nem megfelelő tartalommal rendelkező részleges 
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előtörlesztés bejelentése joghatás kiváltására nem alkalmas. A Lízingbevevő köteles a bejelentésben megjelölni az előtörlesztés 
pontos összegét magyar forintban.  
Abban az esetben, ha a Lízingbevevő a részleges előtörlesztést a hátralévő futamidő rövidítésével jelenti be, köteles a részleges 
előtörlesztésre vonatkozó bejelentésben a módosítással rövidített, hátralévő futamidő hosszát hónapokban (hátralévő futamidő első 
hónapja a kérelem Bank általi kézhezvételének napja) megadni. Ilyen adat hiányában a bejelentés futamidő változtatása nélküli 
részleges előtörlesztésnek minősül. Futamidő változtatás igényével előterjesztett részleges előtörlesztés bejelentése esetén a Bank 
a bejelentés kézhezvételének hónapjára és a hátralévő futamidőre eső havi lízingdíjak mértékét a kért, rövidített futamidőre állapítja 
meg. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a részleges előtörlesztéssel egyidejűleg futamidő hosszabbítására a jelen pontban 
szabályozott módon nincs lehetőség. 
 
A fenti feltételeknek megfelelő részleges előtörlesztés iránti bejelentés a Lízingbevevő részéről történő egyoldalú 
szerződésmódosításnak minősül, így az előtörleszteni kívánt összeg megfizetésének elmulasztása sem a szerződésmódosítást, 
sem a módosult lízingszerződést hatályon kívül nem helyezi, az eredeti Törlesztési terv szerinti ütemezés helyreállítására nincs 
lehetőség. A Bank az új Törlesztési tervet, amely tartalmazza a még fennálló tőketartozás összegét, illetve a módosult futamidőt, 
és/vagy a megváltozott havi lízingdíjak összegét a Lízingbevevőnek megküldi.  
 
3. A futamidő, illetve egyéb szerződéses feltétel módosítása a Lízingbevevő kérelmének Bank általi elfogadása és a módosítást 
tartalmazó megállapodás felek általi aláírása esetén jön létre, feltéve, hogy a Lízingbevevő a II.5. pont szerinti szerződésmódosítási 
díjat megfizette.  
A szerződésmódosítás iránti kérelem a Bankhoz írásban vagy az Ügyfélszolgálaton személyesen nyújtható be. A Bank a kérelem 
elfogadása esetén a kérelem kézhez vételét követő hónap 8. napjáig megküldi a Lízingbevevőnek a lízingszerződés írásbeli 
módosításáról szóló megállapodást. A megállapodás alapján a szerződésmódosítás a kérelem kézhez vételét követő hónaptól lép 
hatályba feltéve, hogy a Bank a Lízingbevevő és Kezes valamint a tanúk általi aláírt megállapodást a hónap 20. napjáig kézhez 
veszi. A határidőt lejártát követően kézhez vett vagy a nem megfelelő módon vagy nem valamennyi fél aláírt megállapodás joghatás 
kiváltására nem alkalmas. 
A futamidő módosítása esetén a Bank a szerződésmódosítást követően megküldi a Bank által is aláírt megállapodást, és a 
módosított törlesztési tervet, amely tartalmazza a még fennálló tőketartozás összegét, illetve a módosult futamidőt, és/vagy a 
megváltozott havi lízingdíjak összegét. 
 
4. A Bank a törvény rendelkezése alapján a Lízingbevevő számára nem kedvezőtlenül egyoldalúan módosíthatja a Lízingbevevővel 
kötött lízingszerződés feltételeit.  
 
B/  A szerződés megszűnésének esetei: 
 
1. A lízingszerződés a felek szerződésszerű teljesítése esetén a lízingszerződésben meghatározott időtartam lejártával 
megszűnik.   
 
2. A Lízingbevevő jogosult a szerződést írásban bármikor 5 munkanapra felmondani, s a fennálló teljes tartozást egy összegben 
visszafizetni (teljes előtörlesztés).  
A Lízingbevevő a teljes előtörlesztésre irányuló szándékát a Bankhoz írásban vagy az Ügyfélszolgálaton személyesen nyújthatja 
be. A Lízingbevevő 5 munkanappal a tervezett teljesítési időpont előtt köteles előtörlesztési szándékát írásban jelezni. A Bank a 
teljes előtörlesztéskor a Lízingbevevő tartozásáról tájékoztató elszámolást készít, mely tartalmazza a fizetendő teljes tartozás 
összegét. 
Lízingbevevő jogosult a lízingszerződést a jelen pont szerint felmondani, ha a Bank szavatossági elállási jogának érvényesítésére 
vonatkozó kötelezettségének felhívás ellenére nem tesz eleget. 
 
3. A Bank jogosult a lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani, ha  
a, a Lízingbevevő legalább kéthavi lízingdíjnak megfelelő összegű fizetési kötelezettségével fizetési késedelembe esik és tartozását 

a Bank írásbeli, a következményekre való figyelmeztetéssel ellátott felszólítása ellenére sem rendezi a 15 napos fizetési határidőn 
belül; 

b, a jármű részben károsodik, és a Lízingbevevő a jármű javíttatását 5 munkanapon belül nem kezdi meg, vagy saját hibájából nem 
fejezi be a lehető legrövidebb időn belül;  

c, a Lízingbevevő a Bankot a finanszírozott összeg vagy a lízingszerződés megkötése során valótlan tények közlésével, adatok 
eltitkolásával vagy más módon megtévesztette, amennyiben ez a Lízingbevevő ajánlatának elbírálását befolyásolta; 

d, a Lízingbevevő a fizetőképességére vonatkozó, a lízing fedezetével vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot 
akadályozza, ideértve azt az esetet is, ha a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét 
megszegi; 

e, a Lízingbevevő a járművet nem rendeltetésszerűen használja, vagy a Bank előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik személy 
használatba adja, azt átengedi, illetve bármilyen jogcímen megterheli; 

f, ha felmerül a gyanú, hogy a járművet a rendeltetésszerű használat során bűncselekmény elkövetéséhez használják, vagy 
Lízingbevevő ellen büntető eljárás indul;  

g, a Lízingbevevő a járművel kapcsolatos karbantartási, állagmegóvási, javítási és javíttatási kötelezettségének nem tesz eleget, 
Bank engedélye nélkül átalakítja, annak műszaki paramétereit megváltoztatja vagy a szavatossági jogainak érvényesítésére 
irányuló kötelezettségének felhívás ellenére nem tesz eleget, illetve a jármű biztosítási szerződései alapján megillető jogait nem 
érvényesíti;  

h, a Lízingbevevővel szemben csőd-, felszámolási, kényszer-végelszámolási vagy törlési eljárás indul;  
i. a Lízingbevevőnek a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a lízingszerződésből eredő kötelezettségei 

teljesítésének lehetőségét; 
j, Lízingbevevő I.7. pont szerinti regisztrációs kötelezettségének – a Bank írásbeli felszólítása ellenére - határidőben nem tesz 

eleget; 
k, a Lízingbevevő más súlyos szerződésszegést követ el.  
 
A lízingszerződés azonnali hatályú felmondásával a lízingszerződés megszűnik, és a fennálló teljes tartozás egy összegben 
esedékessé válik. Teljes tartozás alatt a felek a lízingszerződés alapján fennálló, és esedékességkor meg nem fizetett, lejárt 
lízingdíjakat, a megszűnésig esedékessé nem vált lízingdíjak tőkerészét, a meg nem fizetett késedelmi kamatot, és az esetlegesen 
keletkezett, meg nem fizetett díjakat és költségeket értik. A Bank a lízingszerződés felmondásakor a Lízingbevevő teljes 
tartozásáról tájékoztató elszámolást készít Lízingbevevő köteles a teljes tartozását a késedelmi kamatokkal, valamint a felmerült 
költségekkel együtt azonnal, de legkésőbb 5 munkanapon belül megfizetni.  
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A Lízingbevevő lízingszerződésből eredő kötelezettsége akkor szűnik meg, ha valamennyi fizetési kötelezettségének eleget tett. 
 
A Bank által azonnali hatállyal felmondott lízingszerződést a felek együttes akaratukkal – a megszűnés napjára visszamenőlegesen 
- hatályába visszahelyezhetik, ha a Lízingbevevő a jármű átadását követő 5 munkanapon belül kérelmét a Banknak benyújtja és a 
felmondást megelőzően lejárt tartozásait valamint az azt követően felmerülő díjakat és költségeket teljes összegben a Banknak 
megfizeti. A Bank nem köteles a Lízingbevevő által kezdeményezett újraaktiválási kérelmet elfogadni, e kérdésben minden esetben 
a saját mérlegelése alapján jogosult dönteni. Az újraaktiválás feltétele, hogy a Lízingbevevő a felmondás költségeként a II.6. pont 
szerinti 30.000,-Ft+ÁFA összeget megfizeti.  
 
4.1. Megszűnik a lízingszerződés, ha  
a, a jármű - bármely okból - elvész, és azt az illetékes rendőrhatóság határozatában megállapítja.  
b, a jármű olyan mértékben károsodik, hogy valamely biztosító vagy a Bank által megbízott, Lízingbevevő költségére eljáró szakértő 

a totálkár vagy a jármű javításának magas költsége miatt a gazdasági totálkár bekövetkeztét megállapítja.  
A lízingszerződés azon a napon szűnik meg, amikor a Lízingbevevő írásbeli értesítése a Bankhoz beérkezik. A bejelentés 
elmulasztása esetén a lízingszerződés a Banknak a totálkárról, illetve a lopásról történt hivatalos tudomásszerzésének napján 
szűnik meg. Ha a kárt harmadik fél okozta, a lízingszerződés azon a napon szűnik meg, amikor a kárt okozó másik fél biztosítója 
a kártérítést a Bank részére átutalja, illetve a kárigény elutasításának közlésével írásban értesíti. A kártérítés kárt okozó másik fél 
biztosítója általi átutalása azon a napon minősül teljesítettnek, ha a kártérítés összegét a Bank számláján jóváírják. 
A Lízingbevevő a lízingszerződés megszűnéséig a havonta esedékessé váló lízingdíjakat, valamint a keletkező 
különbözeteket a lízingszerződésben foglaltak szerint köteles megfizetni.  

 
4.2. A lízingszerződés megszűnése esetén a Bank a Lízingbevevő írásbeli értesítése, a kárt okozó másik fél biztosítójának kárigény 
elbírálásáról szóló értesítése vagy a Bank egyéb úton történő tudomásszerzése alapján a Lízingbevevővel az V.6. pontja szerint 
számol el (ide értve a kárt okozó másik fél biztosítója által fizetett kártérítést is). 

 
IV. Eljárás a szerződés megszűnése esetén, az elszámolás rendje  

 
1. Ha a futamidő eltelt, és a Lízingbevevő a lízingszerződés szerinti fizetési kötelezettségeit határidőben maradéktalanul teljesítette, 
vagy ha a Lízingbevevő élt az előtörlesztés lehetőségével, és a Teljes tartozást megfizette, a jármű tulajdonjoga a Lízingbevevőre 
átszáll.   
Lízingbevevő köteles a tulajdonjog átszállás közúti nyilvántartásba történő átvezetéséhez szükséges dokumentumok kitöltésében 
és aláírásában a Bankkal együttműködni. Ezen kötelezettség elmulasztása az üzembentartói jog törlésének és a tulajdonjog 
átvezetésének akadályát képezheti az illetékes közlekedési hatóságnál. 
A Bank a jármű törzskönyvét, a fizetési kötelezettségek teljesítését igazoló nyilatkozatot, és a biztosítás esetében a biztosított 
pozíció megszűnésére vonatkozó nyilatkozatát a Lízingbevevő részére – levelezési címére, ennek hiányában a lakcímére - 
megküldi, illetve az Ügyfélszolgálaton keresztül részére kiadja. 
 
2. Ha a futamidő eltelt és a Lízingbevevő valamely fizetési kötelezettségének nem tesz eleget a lízingszerződés a futamidő utolsó 
napjával megszűnik és Lízingbevevő jármű feletti birtoklási és használati joga megszűnik. Lízingbevevő haladéktalanul köteles a 
járművet a Bank birtokába visszaadni és a Felek IV.4.-5. pont alapján egymással elszámolnak. 
 
3. Ha a Lízingbevevő a lízingszerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségének határidőben nem tett eleget, vagy a Bank a 
lízingszerződést a III.B/3. pontban felsorolt feltételek valamelyikének bekövetkezte miatt azonnali hatállyal fel kívánja mondani, vagy 
a lízingszerződés IV.2. pont szerint megszűnt a Bank a lejárt követelése érvényesítése érdekében vagy a Lízingbevevő 
szerződésszegő eljárásával összefüggésben jogosult a Lízingbevevő költségére harmadik személynek megbízást adni. 
A megbízáskor a Bank a megbízott részére a Lízingbevevő, a lízing és a jármű adatait tartalmazó írásbeli megbízást ad, amelynek 
birtokában jogosult a megbízott a lejárt követelés érvényesítése érdekében, illetve a Lízingbevevő szerződésszegő magatartása 
kapcsán a Lízingbevevővel a kapcsolatot közvetlenül felvenni. A Bank által igénybevett megbízottak megnevezését „A Pénzügyi 
Lízingügyletek Üzletszabályzata” tartalmazza.  
 
4. Ha a Bank a III.B/3. pontban felsorolt feltételek valamelyikének bekövetkezte miatt a jelen szerződést azonnali hatállyal 
felmondja, vagy a III.B/4. pontban illetve IV.2. pontban felsorolt feltételek valamelyikének bekövetkezte miatt a szerződés 
megszűnik, a Bank a tulajdonát képező járművet jogosult a Lízingbevevőtől birtokba  venni.  
 
Ha a Bank a lízingszerződést azonnali hatállyal felmondja, a Lízingbevevő járművön fennálló birtoklási és használati joga 
megszűnik.  
A Lízingbevevő a Bank felmondása - a jármű ellopása, megsemmisülése kivételével - köteles a járművet, illetve a roncsot 
okmányaival és eredeti kulcsaival együtt a Bank megbízottjának birtokába adni.  
 
 
A Bank a birtokba vételt követően a jármű piaci értékét meghatározza.  
A piaci érték a jármű visszaszolgáltatásának napján számított, EUROTAX katalógus szerinti, hivatalosan jegyzett piaci vételi ára, 
amelyet a jármű műszaki, esztétikai állapota alapján készült, Bank által megbízott független szakértő értékbecslése alapján korrigál. 
A szakértő a Lízingbevevő költségére jár el. 
A Bank hirdetményben teszi közzé mindazon szakértők névsorát, akik a visszaszolgáltatott jármű piaci vételárának 
meghatározásához szakértőként felkérhetőek. A szakértő kizárólag olyan természetes személy vagy cégjegyzékbe bejegyzett 
gazdasági társaság, illetve e célra létesített igazságügyi szakértői intézmény lehet, aki az igazságügyi szakértői tevékenységről 
szóló 2005. évi XLVII. törvény értelmében igazságügyi szakértői tevékenység végzésére jogosult vagy olyan cégjegyzékbe 
bejegyzett gazdasági társaság, aki a hivatkozott törvény szerinti igazságügyi szakértői tevékenység végzésére jogosult személyt 
vesz igényben teljesítési segédként. 
 
A Lízingbevevő a jármű Bank által történő birtokba vételét követő 8 napon belül jogosult a hirdetményben közzétett szakértők közül 
az eljáró szakértőt kiválasztani és annak személyéről a Bankot írásban értesíteni. Amennyiben a Lízingbevevő ezen határidőn belül 
írásban a Bankot a kiválasztott szakértő személyéről nem tájékoztatja, a Lízingbevevő a kiválasztás jogát elveszti és a Bank 
jogosult a hirdetményben szereplő szakértők közül az eljáró szakértőt kiválasztani. A Bank a Lízingbevevőt a jelen pont szerinti 
aktuális szakértőkről – a hirdetményként történő közzététel mellett – a felmondó levélben is értesíti. 
 
5. A Bank a jármű birtokba vételétől számított 15 munkanapon belül elkészíti a megszűnt lízingszerződés elszámolását.  



 
Porsche Bank Zrt. 

1139 Budapest, Fáy u. 27 

Tel:.465-4700, 350-5060 

Fax: 350-5066 

…………………………. ………………………………  
Lízingbevevő Kezes  

9 

Az elszámolás tartalmazza a Lízingbevevőnek a lízingszerződés megszűnése folytán egy összegben esedékessé vált valamennyi 
tartozásának jogcímét és összegét, valamint a visszaszolgáltatott jármű piaci értékét.  
Ha a Lízingbevevő a jármű birtokba vételekor írásban jelezte, hogy a III.B/3. pont szerint a szerződést a birtokba vételt követő 5 
munkanapon belül a hatályába vissza kívánja helyezni, az elszámolásra rendelkezésre álló időtartam az 5. munkanapot követően 
kezdődik.  
 
Ha az elszámolás szerint  
a, a piaci érték a Teljes tartozás összegét meghaladja, a Bank a különbözetet a Lízingbevevőnek a túlfizetés szabályai szerint  

visszafizeti,  
b, a piaci érték a Teljes tartozást nem fedezi teljes egészében, a Lízingbevevő a különbözetről szóló elszámolás kézbesítését 

követő 5 munkanapon belül köteles azt egy összegben megfizetni.  
 
Az elszámolás kézhezvételét követően a Lízingbevevőnek lehetősége van az elkészült értékbecslés üzleti titkot nem tartalmazó 
részének megismerésére. A Bank a Lízingbevevő írásbeli kérelmére az elkészült értékbecslés egy másolatát a Lízingbevevő 
részére – levelezési címére, ennek hiányában a lakcímére - megküldi, illetve az Ügyfélszolgálaton keresztül részére kiadja.  
 

V. Biztosítás, káresemény  
 
1. A Lízingbevevő kötelezi magát, hogy a jelen lízing tárgyát képező járműre – az általa szabadon választott biztosítótársasággal - 
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást köt, és a lízing teljes futamideje alatt érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítással 
rendelkezik.  
A Lízingbevevő a már megkötött biztosítás helyett jogosult új biztosítási szerződést kötni (biztosítóváltás), feltéve, hogy az új 
biztosítás feltételei megfelelnek jelen szerződés szerint a jármű biztosítására előírt feltételeknek. A Lízingbevevő köteles a 
biztosítóváltás tényét a váltást követő 15 napon belül a Banknak írásban bejelenteni, és az újonnan megkötött biztosítás 
kötvényének másolatát megküldeni.  
Ha a Bank a finanszírozott összeg folyósítását vagy a jármű Lízingbevevőnek történt átadását követően szerez tudomást arról, 
hogy a Lízingbevevő biztosítási ajánlatát a Biztosító elutasította, és a Lízingbevevő nem gondoskodott megfelelő másik biztosítás 
megkötéséről, eljárása súlyos szerződésszegésnek minősül, amely miatt a Bank jogosult a lízingszerződést a III.B/4. pont szerint 
azonnali hatállyal felmondani, és a járművét a Lízingbevevőtől birtokba venni. 
 
2. A Lízingbevevő köteles a biztosítási díjakat az esedékesség napján megfizetni a biztosító részére. A biztosítási szerződésben 
bekövetkező változásokat azonnal közli a Bankkal és hozzájárulását adja, hogy a biztosító a Lízingbevevő esetleges fizetési 
késedelméről, és a biztosítási szerződés esetleges megszűnéséről a Bankot értesítse. A Lízingbevevő visszavonhatatlanul 
felhatalmazza a Bankot a Lízingbevevő biztosítójánál bármely adat beszerzésére. 
A Lízingbevevő a biztosítási titok alóli felmentésként feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
járműre 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 a Banknak.  
A Lízingbevevő hozzájárulása érvényes minden olyan biztosító tekintetében, amely a lízing tárgyát képező járműben kárt okozó 
féllel kötött biztosítási szerződés alapján kártérítési felelősséggel tartozik. 
 
3.1. Káresemény bekövetkezésekor a Lízingbevevő köteles a biztosítási szerződésből származó valamennyi kötelezettségét 
betartani, különös tekintettel a kárnak a biztosító és Bank felé történő azonnali bejelentésére. A Lízingbevevő a járműben más által 
okozott kár esetén a bejelentéshez a kárfelvételi jegyzőkönyv másolatát, valamint a javítást végző által készített javítási kalkulációt, 
illetve a javítást végző által kiállított javítási számla másolatát is köteles csatolni a Banknak. Ha a kárt okozó másik fél biztosítója a 
kárfelvétel során a járművet totálkárosnak nyilvánítja, illetve más kár kapcsán megállapítják, hogy a jármű javításának magas 
költsége miatt a jármű gazdasági totálkárossá vált, e tényt a Lízingbevevő 2 munkanapon belül köteles a Banknak írásban 
bejelenteni.   
A Lízingbevevő köteles a Bankot a káresettel kapcsolatos minden körülményről részletesen és azonnal írásban tájékoztatni. 
Töréskár, elemi kár esetén a Lízingbevevő a biztosítónak megküldött kárbejelentőlap és a kárfelvételi jegyzőkönyv másolatát, 
lopáskár esetén pedig a rendőrségnél e tárgyban tett feljelentésének másolatát köteles a káreseményt követő 5 napon belül 
eljuttatni a Bankhoz. A Lízingbevevőt a tájékoztatási kötelezettségeinek teljesítése nem mentesíti az alól, hogy a biztosítóval 
szemben a biztosítási kárügyben esetlegesen szükségessé váló további igényérvényesítést (pl.: bíróság előtt) megtegye.  
  
3.2. A Lízingbevevő a jármű ellopása esetén a rendőrségnek tett feljelentés során a lízingszerződés fennállását és a Bank 
tulajdonjogát köteles hivatalosan is bejelenteni, arra a feljelentést felvevő figyelmét külön is felhívni. 
 
4. A biztosítási szerződés alapján fennálló igényeket a Lízingbevevő közvetlenül a biztosítóval szemben érvényesíti. A 
Lízingbevevő felhatalmazza a Bankot, hogy a biztosítóval folyó tárgyalásokba megítélése szerint bekapcsolódjon, illetve hogy a 
tárgyalásokat maga folytassa le.  
 
5. Töréskár és elemi kár bekövetkeztekor a Biztosító által fizetett kártérítés összegének a Lízingbevevő vagy a javítást elvégző 
harmadik személy (pl. a jármű márkájának megfelelő szakszerviz) részére történő kifizetéséhez a Bank írásos engedélye 
szükséges. Ha a Lízingbevevő a jármű helyreállításának megtörténtét hitelt érdemlően igazolta, és a kártérítés kifizetésének napjáig 
lejárt tartozása nem áll fenn, a Bank az adott kártérítés összegéről a Lízingbevevő javára lemondhat. Ha a Lízingbevevőnek lejárt 
tartozása áll fenn a Bank felé, a Bank jogosult a követelését a kártérítés összegébe beszámítani. Ez utóbbi esetben a Lízingbevevő 
köteles saját költségén a járművet helyreállítani, és annak megtörténtét a Bank felé hitelt érdemlő módon igazolni. A Bank jogosult a 
jármű helyreállítását szakértővel ellenőriztetni. 
 
6. A Bank a kárt okozó másik fél biztosítója által kifizetett kártérítési összegével az alábbiak szerint számol el:  
a, A Bank jogosult a kárt okozó másik fél biztosítója által kifizetett kártérítési összeget a Lízingbevevő esedékes tartozása erejéig a 

kötelezettség teljesítéseként elszámolni. 
 Ha a kártérítés totálkár/gazdasági totálkár esetén a Lízingbevevő teljes tartozásának törlesztésére nem elegendő, az elszámolás 

alapján még fennmaradt tartozást a Lízingbevevő köteles az elszámolás kézbesítését követő 5 munkanapon belül a Bank részére 
egy összegben megfizetni. 

 Ha a kártérítés összege meghaladja a Lízingbevevő esedékes tartozását vagy totálkár/gazdasági totálkár esetén a teljes 
tartozását, a Bank a fennmaradó összeget a túlfizetés szabályai szerint fizeti vissza a Lízingbevevőnek.  
Amennyiben a Lízingbevevő a biztosító által kifizetett kártérítés összegét nem tartja elfogadhatónak, úgy kifogását közvetlenül a 
biztosítóval szemben köteles érvényesíteni, azzal hogy eljárásáról a Bankot köteles értesíteni. 
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b, A kárigény biztosító által történt elutasítása esetén a kártérítési összeg kifizetését kizáró körülmények (pl. ittas vezetés, stb.) a 
Lízingbevevő jelen lízingszerződés szerinti fizetési kötelezettségeit nem érintik, ezért a Lízingbevevő köteles az elszámolás 
szerinti tartozását az elszámolás kézbesítését követő 5 munkanapon belül a Bank részére egy összegben kifizetni. 

 
VI. A jármű átvételével, használatával kapcsolatos rendelkezések 

 
1. A Lízingbevevő által kiválasztott, illetve megrendelt járművet a Bank kizárólag a Lízingbevevő részére történő lízingbeadás 
céljából vásárolja meg az Eladótól, ezért az adásvételi szerződés hibás teljesítéséből eredő jogok - az elállás és az árleszállításra 
vonatkozó igény kivételével - a lízingszerződés megkötésével a Lízingbevevőre szállnak át oly módon, hogy a kijavítás és a 
kicserélésre irányuló igényt a Lízingbevevő a Bank képviselőjeként köteles érvényesíteni. A dolog kicserélése esetén átvett új 
járművön a Bank szerez tulajdonjogot. A Lízingbevevő a hibás teljesítés esetén őt megillető fenti jogait, azaz a kijavításra és a 
kicserélésre vonatkozó igényét, a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül saját költségére köteles gyakorolni. Felelős 
azért a kárért, amely e kötelezettsége elmulasztásából ered. A Lízingbevevő köteles értesíteni a Bankot, ha a Kereskedő a 
kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, vagy ha a hiba miatt árleszállításnak vagy elállásnak 
van helye. A Lízingbevevő a hibás teljesítésből eredő jogok gyakorlását harmadik személynek csak a Bank előzetes írásbeli 
hozzájárulásával engedheti át.  
 
2. A lízing tárgyát képező jármű csak Európa területén használható. Európa földrajzi értelemben értendő, azaz a jármű a volt 
Szovjetunió utódállamainak ázsiai területén és Törökország ázsiai területén nem használható. Ha a Bank tudomást szerez arról, 
hogy a járművet a Lízingbevevő, illetve harmadik személy Európán kívüli országban használta, a Lízingbevevő magatartása súlyos 
szerződésszegésnek minősül, amely miatt a Bank jogosult a lízingszerződést a III.B/4. pont szerint azonnali hatállyal felmondani, és 
a járművét a Lízingbevevőtől birtokba venni. A lízing futamideje alatt a Lízingbevevő a járművet a saját költségére és kockázatára 
üzemelteti, viseli az üzemeltetéssel és a fenntartással járó valamennyi járulékos költséget. A jármű üzemeltetésével okozott kárért a 
Lízingbevevő a polgári jog szabályai szerint felel, az ilyen károkért a Bankot felelősség nem terheli. Lízingbevevő beszerzi az 
esetlegesen szükséges szakhatósági engedélyeket. 
 
3. A lízing futamideje alatt a jármű törzskönyvét az illetékes okmányiroda – a Bank írásbeli nyilatkozata alapján - a Banknak, mint 
tulajdonosnak adja ki. Ha a jármű törzskönyvét a hatóság tévesen a Lízingbevevőnek vagy más személynek küldte meg, és így 
kerül a Lízingbevevő birtokába, úgy köteles a birtokába került törzskönyvet a Banknak haladéktalanul átadni, ennek elmulasztása 
súlyos szerződésszegésnek minősül. 
A lízing futamideje alatt a Lízingbevevő a Bank előzetes engedélye alapján a közlekedési igazgatási hatóság (okmányiroda) a jármű 
forgalmi engedélyébe üzembentartóként bejegyzi.   
A jelen lízingszerződés futamideje alatt a forgalmi engedély elvesztését, eltűnését, megsemmisülését a Lízingbevevő 
haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a Banknak. A Bank meghatalmazása alapján a legrövidebb időn belül köteles 
gondoskodni az új forgalmi engedély kiállításáról, amelyet az új forgalmi engedély másolatának megküldésével köteles a Bank 
részére igazolni. Ennek elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül, amely miatt a Bank jogosult a lízingszerződést a III.B/3. 
pont szerint azonnali hatállyal felmondani, és a járművét a Lízingbevevőtől birtokba venni. 
A futamidő végén, illetve a Teljes tartozás megfizetését követően a Bank a IV.1. szerint jár el. A törzskönyv és az egyéb 
nyilatkozatok megküldésének feltétele, hogy a Lízingbevevő a futamidő végén esedékes késedelmi kamattartozását is megfizesse.  
 
4. A Lízingbevevő a lízing tárgyát képező járművet bérbe, használatba csak a Bank írásbeli hozzájárulásával adhatja, továbbá a 
járművet nem idegenítheti el, nem zálogosíthatja el, illetve egyéb módon nem terhelheti meg.  
 
5. A Lízingbevevő a járművön átalakítást kizárólag a Bank előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet, illetve végeztethet. Az 
átadást követően a Lízingbevevő által megrendelt, kifizetett és beszerelt, a jármű adásvételi szerződésében nem szereplő extra 
tartozékokat a Lízingbevevő kizárólag a Bank előzetes írásbeli hozzájárulása alapján, a saját költségére rendelheti meg, illetve 
szereltetheti be a járműbe.  
Ha a Bank a III.B/3. pontban felsorolt feltételek valamelyikének bekövetkezte miatt a jelen lízingszerződést azonnali hatállyal 
felmondja, vagy a III.B/4. pontban felsorolt feltételek valamelyikének bekövetkezte miatt a lízingszerződés megszűnik, és a Bank a 
tulajdonát képező járművet a Lízingbevevőtől birtokba  veszi, az átalakítás, illetve az így beszerelt extra tartozékok 
tulajdonjogát megszerzi. Az így megszerzett tartozékok esetleges piaci értékét a Bank a lízingszerződés elszámolásakor 
jogosult a lízingszerződés alapján a Lízingbevevővel szemben fennálló lejárt követelésébe beszámítani. 
A lízing tárgyát képező jármű felületeire, karosszériájára a lízing futamideje alatt - fóliázással, matricázással, festéssel - kizárólag a 
Bank előzetes írásbeli hozzájárulása esetén helyezhet el reklám-, illetve egyéb feliratot, ábrát, illetve köthet ilyen tartalmú használati 
és egyéb lízingszerződést harmadik személlyel. Az előzetes hozzájárulás megkérésének elmaradása a lízingszerződés feltételeinek 
súlyos megszegését jelenti, amelynek következményeként a III.B/3.f, pont alapján a Bank jogosult a lízingszerződést azonnali 
hatállyal felmondani, és a járművet birtokba venni.  
 
6. A Lízingbevevő köteles a járművet rendeltetésszerűen és gondosan kezelni. A Lízingbevevőnek különös gondossággal kell 
betartani a használati utasítás előírásait, valamint a gyártónak a jármű szervizelési időintervallumokra, illetve a mindenkor 
szükséges javítások elvégzésére vonatkozó előírásait. Köteles a kárt szenvedett járművet a márkájának megfelelő hivatalos 
márkaszervizben megjavíttatni. A Bank jogosult a jármű rendeltetésszerű használatát ellenőrizni, a jármű műszaki állapotáról, az 
üzemeltetés körülményeiről – akár megbízottja útján is - tájékozódni. 
 
7. A Lízingbevevő köteles a Banknak haladéktalanul bejelenteni, ha a járművet bíróság, bírósági végrehajtó, rendőrhatóság vagy a 
NAV zár alá veszi, vagy más módon a Lízingbevevőtől elvonja. 
 
 
 

VII. Fizetési késedelem kezelése, Ügyfélszolgálat, panaszkezelés 
 

1. Fizetési késedelem  
Ha a Lízingbevevő bármely fizetési kötelezettségét esedékességkor nem teljesíti, a Bank az esedékességet követően a 
Lízingbevevőnek fizetési felszólítást küld. Ha a Lízingbevevő a mobiltelefonja számát a Bank rendelkezésére bocsátotta, a fizetési 
felszólítást részére a Bank jogosult (de nem köteles) rövid szöveges üzenetben (sms) megküldeni, a mobilszám megadása 
hiányában illetve egyébként a felszólítást az esedékességet követően postai úton, levélben juttatja el a Lízingbevevőnek.  
Ha a Lízingbevevő késedelmes tatozásának összege meghaladja a havi lízingdíj összegét, és a lejárt tartozás 30 napja áll fenn, a 
Bank felszólítást küld a Lízingbevevő és Kezes részére postai küldeményként, amelyben a mindenkori jogszabályi előírásoknak 
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megfelelően tájékoztatja a Lízingbevevőt és Kezest többek között a teljes fennálló és a lejárt tartozás összegéről, és a szerződés 
felmondásának lehetőségéről, valamint annak következményeiről.  

 
2. Ügyfélszolgálat  
A Bank, a Lízingbevevő számára a lízinggel kapcsolatos ügyei intézésére Ügyfélszolgálatot működtet.  
Az Ügyfélszolgálaton a Lízingbevevő szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, 
postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) nyújthatja be kérelmét, illetve kérhet tájékoztatást. A Bank Ügyfélszolgálata 
valamennyi ügyfél számára a nyitvatartási idő alatt, telefonon, elektronikus eléréssel folyamatosan érhető el. Személyes ügyintézés 
esetén a Lízingbevevő vagy meghatalmazottja megkeresését a Bank – ha az lehetséges - azonnal megvizsgálja, és szükség szerint 
elintézi. Ha ez nem lehetséges, a Bank a kérelmet befogadja, és a kérelmet 30 napon belül intézi el, amelyről a Lízingbevevőt 
írásban értesíti.  
A Lízingbevevő a lízingre vonatkozó, banktitoknak minősülő adatot, tényt és információt megfelelő azonosítást követően kap. A 
Bank és a Lízingbevevő közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíti, és a hangfelvételt egy évig megőrzi. A Lízingbevevő 
írásbeli kérelme alapján a Bank biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását, és térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a 
hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet. Elektronikus levél vagy telefax útján történő ügyintézéshez szükséges a 
Lízingbevevő E-mail/fax nyilatkozata.   
 
3. Panaszkezelés 
A Bank biztosítja a Lízingbevevő számára, hogy a Bank magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát 
szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus 
levélben) közölhesse. 
A Bank  
- a szóbeli panaszt valamennyi, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben, annak nyitvatartási idejében,  
- a telefonon közölt szóbeli panaszt legalább a hét egy munkanapján, hétfőnként 8 00 órától 20 00 óráig, 
- elektronikus eléréssel - üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva - folyamatosan 
fogadja. 
A Lízingbevevő a lízingre vonatkozó, banktitoknak minősülő adatot, tényt és információt megfelelő azonosítást követően kap. A 
Bank a panaszt – amennyiben az lehetséges - azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a panasz azonnali 
kivizsgálása nem lehetséges, vagy a Lízingbevevő a panasz azonnali kezelésével nem ért egyet, a Bank a panaszról és az azzal 
kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén a 
Lízingbevevőnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek - a panaszra adott válaszával együtt megküldi. A 
Bank az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő harminc napon belül megküldi a 
Lízingbevevőnek. 
A panasz elutasítása esetén a Bank válaszában tájékoztatja a Lízingbevevőt arról, hogy a panaszával bírósághoz fordulhat.   
A Bank a Panaszkezelési Szabályzatát az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében, valamint a székhelyén kifüggeszti, és a 
http://www.porschebank.hu/uegyfelszolgalat/porsche_bank_szabalyzatok/porsche_bank_panaszkezeles/ honlapján közzéteszi. 
 

VIII. Egyéb rendelkezések 
 

1. A Bank a Lízingbevevő és a Kezes részére szóló értesítéseket, egyoldalú jognyilatkozatokat és elszámolásokat a Lízingbevevő 
és a Kezes által a lízingszerződés adatlapján meghatározott levelezési címére, ennek hiányában a lakcímére illetve székhelyére, 
posta útján, könyvelt küldeményként, Közvetítője vagy megbízottja útján személyes kézbesítéssel – és a Lízingbevevő és Kezes 
kifejezett kérelmére - elektronikus levél vagy telefax útján küldi meg, vagy a hivatalos honlapján: “porschebank.hu” teszi közzé.   
Az így elküldött értesítést a postai feladástól számított 5. napon, a megbízottól történő átvételkor, elektronikus levél vagy telefax 
útján történt közlés esetén a küldés időpontjában, illetve a honlapon történő közzétételkor kézbesítettnek kell tekinteni. A 
Lízingbevevő és a Kezes az értesítési címének megváltozását írásban köteles bejelenteni a Banknak. Az adatok pontatlan 
megjelölése vagy a változások bejelentésének elmaradása esetén a Bankot nem terheli felelősség az értesítési cím elégtelen 
megjelölése miatti eredménytelen vagy késedelmes kézbesítésből eredő következményekért. Az értesítés átvételéig a Bank a 
Lízingbevevő és a Kezes korábbi címére küldi meg értesítéseit.  
A Bank a nyilatkozatait elektronikus levél útján vagy telefaxon abban az esetben juttatja el a Lízingbevevőhöz és a Kezeshez, ha a 
Lízingbevevő és a Kezes írásban E-mail/fax nyilatkozatot tesz.  
 
2. A Lízingbevevő és a Kezes felhatalmazza a Bankot, hogy hitelképességének vizsgálata érdekében a lízingügylet elbírálása 
során a megbízható adósok védelmében kialakított Központi Hitelinformációs Rendszer által kezelt bármely adatot - ideértve a 
nyilvántartott személyazonosító adatait is – lekérdezze és a hitelképesség vizsgálat keretei között felhasználja.   
A Lízingbevevő külön nyilatkozat aláírásával felhatalmazhatja a Bankot, hogy a megbízható adósok védelmében kialakított Központi 
Hitelinformációs Rendszer számára, a Lízingbevevő törvényben meghatározott személyazonosító adatait, valamint a 
lízingszerződésben vállalt kötelezettség mibenlétére vonatkozó adatokat - más referenciaadat-szolgáltatónak történő átadás, illetve 
kezelés céljából – átadja.  
 
3.  A felek a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására irányuló jogszabályok betartása érdekében együttműködésre 
kötelesek. Ha a Banknak gyanúja támad, hogy egy tranzakció feltételezhető célja pénzmosás, a jogszabályoknak megfelelően jár 
el. A Bank és/vagy a Kereskedő a Lízingbevevővel és a Kezessel történő üzleti kapcsolat-létesítéskor személyes azonosítását a 
személyazonosságot igazoló okmányok alapján elvégzi, és rögzítette a Lízingbevevő és a Kezes törvényben meghatározott adatait, 
a jelen lízingszerződés megkötésekor a Lízingbevevő tényleges tulajdonosi nyilatkozat tételére köteles. A Bankot - összeghatártól 
függetlenül - azonosítási kötelezettség terheli továbbá abban az esetben is, ha pénzmosásra utaló adat, tény vagy körülmény merül 
fel.  
 
4. A Bank a Lízingbevevő és a Kezes adatait a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a lízingügylettel, illetve a lízing- és 
készfizető kezesi szerződéssel kapcsolatos adminisztrációs tevékenysége keretében - elektronikus formában és papír alapon – 
kezeli, feldolgozza, nyilvántartja és tárolja. A Lízingbevevő és a Kezes felhatalmazza a Bankot, hogy a lízingügylettel, illetve a 
lízing- és készfizető kezesi szerződéssel kapcsolatban rendelkezésére bocsátott adatait a Bank a kezelje, feldolgozza, nyilvántartsa 
és tárolja. Ha az adatok kezelésével, feldolgozásával vagy tárolásával kapcsolatos fenti tevékenységét a Bank kiszervezi, a 
kiszervezett tevékenység végzőjét és a kiszervezett tevékenységek körét a Porsche Bank Általános Üzletszabályzatában feltünteti.  
A Lízingbevevő és a Kezes hozzájárul ahhoz, hogy ha a Bank a IV.3. pont alapján a lejárt követelése érvényesítéséhez harmadik 
személynek ad megbízást, a Bank a megbízottja részére a Lízingbevevővel, és a Kezessel, a lízinggel és a lízing biztosítékával 
kapcsolatos valamennyi szükséges információt, tényt, adatot átadja, a megbízott pedig az így tudomására jutó adatokat kezelje, 
feldolgozza, nyilvántartsa és tárolja. E felhatalmazás a banktitok körébe tartozó adatokra is kiterjed.  
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A Lízingbevevő és a Kezes a jelen lízingszerződés fennállása alatt köteles a lízingkérelem elbírálása, illetve a Bank által végzett 
átvilágítás során megadott adatait, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintő változásokról a tudomásszerzést követő 5 
munkanapon belül a Bankot írásban értesíteni.  
 
5. A Lízingbevevő és a Kezes felhatalmazza a Bankot, hogy a lízingügylet kapcsán a GIRO Zrt.-vel kötött szolgáltatási szerződés 
alapján a Lízingbevevő és a Kezes személyazonosító okmányában szereplő adatait, a lakcímkártyáján szereplő adatait és a vezetői 
engedélyében szereplő adatait, a lízingügylettel érintett jármű-azonosító adatait, illetve a fenti adatokat tartalmazó okmányok adatait 
az adatokat kezelő szervezetek által vezetett közigazgatási nyilvántartásokból és adatbázisokból a Bank a lízingügylet fennállása 
alatt lekérdezze, és a kapott adatot feldolgozza.  
 
6. A Lízingbevevő és a Kezes felhatalmazza a Bankot, hogy a lízingügylet kapcsán a tudomására jutó valamennyi adatot, tényt, 
információt a Volkswagen AG (Berliner Ring 2, D-38440 Wolfsburg), mint anyavállalat és leányvállalatai részére –hitel- és ügyfél-
minősítési célokra történő felhasználás valamint a Bank működésének, belső folyamatainak ellenőrzése végett – továbbítsa. 
Lízingbevevő és a Kezes jelen nyilatkozata a fenti cégek tekintetében a banktitok megtartásának kötelezettsége alóli felmentésnek 
valamint személyes adatok harmadik személy számára történő továbbításához szükséges hozzájárulásnak minősül.  
 
7. A Lízingbevevő és Kezes külön nyilatkozat aláírásával hozzájárulhat ahhoz, hogy a Bank, valamint a Porsche Lízing és 
Szolgáltató Kft., a Porsche Biztosításközvetítő Kft., a Porsche Versicherungs Magyarországi Fióktelepe, az Eurent Kft., a Porsche 
Hungaria Kft. és a Porsche Inter Auto Hungaria Kft. a tevékenységével összefüggő reklámot, tájékoztatást, illetve üzleti ajánlatot 
vagy felhívást levél, telefon, e-mail, SMS, MMS vagy egyéb más kommunikációs eszköz útján részére eljuttasson, és ezzel 
kapcsolatosan személyes adatait kezelje, arról nyilvántartást vezessen.   
A hozzájárulás megadása illetve visszavonása - a nyilatkozatot tevő személy egyértelmű azonosíthatóságának biztosítása mellett - 
bármikor indoklás nélkül megváltoztatható  ill. a reklám küldésének megtiltása iránti igény bejelenthető a fent megjelölt társaságok 
címére küldött levélben, ill. elektronikus levélben.   
 
8. A lízingszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései, 
a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint a Banknak a Pénzügyi 
Lízingügyletek Üzletszabályzata az irányadó. Ha valamely kérdésre vonatkozóan a Pénzügyi Lízingügyletek Üzletszabályzata nem 
tartalmaz rendelkezést, e kérdésben a Bank Általános Üzletszabályzata az irányadó. Az üzletszabályzatok a Kereskedő és a Bank 
ügyfélforgalom részére nyitva álló helyiségeiben valamint a Bank www.porschebank.hu honlapján elérhetőek. A lízingszerződés 
részleges érvénytelensége esetén a lízingszerződés többi része érvényben marad. 
 
9. A lízingszerződésből és a biztosítéki szerződésből, valamint a készfizető kezességvállalásból következő peres és nem peres 
eljárásokban a felek előzetesen megpróbálják a vitás ügyeiket békés úton rendezni, egyebekben a Bank nem veti alá magát 
hatóság eljárásának, melynek célja a lízingszerződésből eredő jogviták peren kívüli rendezése. A peres és nem peres eljárásokban 
a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
10. A Bank pénzügyi szolgáltatásai tevékenysége felett a törvényességi felügyeletet a Magyar Nemzeti Bank  (1013 Budapest, 
Krisztina krt. 39., e-mail címe: ugyfelszolgalat@mnb.hu) látja el. 
 
A Lízingbevevő és a Készfizető kezes kijelentik, hogy a lízingszerződés aláírása időpontjában hatályos Porsche Bank Általános 
Üzletszabályzatát és a Pénzügyi Lízingügyletek Üzletszabályzatát valamint a pénzügyi lízingszerződést átolvasták, közösen 
értelmezték (különös tekintettel a késedelmes teljesítés jogkövetkezményei, a szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
érvényesítésének módját, következményeit és a központi hitelinformációs rendszerre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget) 
és magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A Lízingszerződés és a hivatkozott Üzletszabályzatok a felek közötti megállapodás 
valamennyi feltételét tartalmazza, így az azokba nem foglalt esetleges korábbi megállapodások hatályukat vesztik. Felek 
megállapodnak abban, hogy a szerződéskötés helyének a Kereskedő székhelye, visszlízing esetén a Bank székhelye 
minősül. 
Amennyiben a Lízingbevevő képviselője vagy a Kezes (képviselője) nem érti a magyar nyelvet, ezúton kijelenti, hogy a 
lízingszerződésnek a fenti szerződéses feltételeit a tanúk egyike részére megmagyarázta. 
 

Helység, dátum  Helység, dátum 
lízingbevevő aláírása  bank aláírása 

Lízingbevevő  Bank 
   
Helység, dátum   
készfizető kezes aláírása   

Készfizető kezes   
   

Kijelentjük, hogy kérelem adatai a valóságnak megfelelnek, és a Kezes a jelen okiratot előttünk, mint tanúk előtt írta alá, valamint 
amennyiben a Lízingbevevő képviselője vagy a Kezes (képviselője) nem érti a magyar nyelvet, a jelen okiratot, előttünk mint tanúk 
előtt írta alá, továbbá a Lízingbevevő képviselője vagy a Kezes (képviselője) részére jelen okiratot egyikünk megmagyarázta: 
 

tanú aláírása  tanú aláírása 

lakcím  lakcím 
név  név 

 


