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ÉRINTETT ÜGYFÉLKÖR:   A PORSCHE BANK ZRT-VEL ZÁRTVÉŰ PÉNZÜGYI 

LÍZINGSZERZŐDÉST KÖTÖTT ÉS JELENLEG MÉG HATÁLYOS LÍZINGSZERZŐDÉSSEL 

RENDELKEZŐ FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐK ÉS KEZESEIK 

I. A Porsche Bank Zrt. (székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 27., Cg. 01-10-042494, a továbbiakban: 
Bank) annak érdekében, hogy a fogyasztókkal kötött zártvégű pénzügyi lízingszerződései 
megfeleljenek a Kúria által a Gfv.VII.30.112/2015/5. számú ítéletben megfogalmazott elveknek a 
korábban már létrejött, és jelenleg is hatályban lévő lízingszerződéseinek feltételeit áttekintette 
és, ezennel – kizárólag az Ügyfél számára nem kedvezőtlenül, a Magyar Nemzeti Bankkal 
együttműködve – egyoldalúan módosítja. A módosításhoz az Ügyfél hozzájárulása nem 
szükséges, a módosítás kapcsán Ügyfélnek nincs külön tennivalója.   

 
1. A Bank a Szerződéses feltételeket egyoldalúan, a Lízingbevevő számára kedvezően az 

alábbiak szerint módosítja illetve egészíti ki 2016.12.01. napjától: 
 

Korábbi szerződéses rendelkezés Új szerződéses rendelkezés 

Készfizető kezesség 
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. 

Kezes vállalja, hogy ha a Lízingbevevő a lízingszerződés 

alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségét 

esedékességkor nem teljesíti, a Bank első írásbeli 

felszólítására 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. 

Lízingdíj fizetési kötelezettség alóli mentesülés 

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. 

 

Lízingbevevő a lízingszerződés hatálya alatt a Törlesztési 
terv szerint esedékessé váló lízingdíj fizetési kötelezettsége 
alól csak abban az esetben mentesül, ha a Lízingbevevő 
a járművet Banknak felróható okból nem használhatja. A 
mentesülés a használatot akadályozó ok megszűnéséig 
tart, a mentesülés időszaka nem tartozik a 
Lízingszerződés futamidejébe és a futamidő lejárta a 
mentesülés időtartamával kitolódik.  

Késedelmi kamat 
Késedelmes fizetés esetén a Bank jogosult valamennyi lejárt 
követelése után késedelmi kamatot felszámítani, amely a tőke, 
a lejárt ügyleti kamat, és a díjak, valamint az egyéb költségek 
összege után egyaránt a lízingszerződésben kikötött ügyleti 
kamat másfélszeresének a 3 százalékponttal növelt 

Késedelmes fizetés esetén a Bank jogosult valamennyi lejárt 
követelése után késedelmi kamatot felszámítani, amely a 
tőke, a lejárt ügyleti kamat, és a díjak, valamint az egyéb 
költségek összege után egyaránt a lízingszerződésben 
kikötött ügyleti kamat másfélszeresének a 3 százalékponttal 



 

 

mértékével egyezik meg, de legfeljebb a  késedelemmel 
érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes 
jegybanki alapkamat 24 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. 
 

növelt mértékével egyezik meg, de legfeljebb a  
késedelemmel érintett naptári félévet megelőző hónap első 
napján érvényes jegybanki alapkamat 24 százalékponttal 
növelt értéke. 
A késedelmi kamat felszámításának kezdő időpontja az 
esedékességet követő első nap, utolsó napja pedig a 
lejárt követelés megfizetésének napja. 
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.  

Részleges előtörlesztés 

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 

költségét megfizette. 

… 

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. 

A Lízingbevevő a lízingszerződésből eredő nem esedékes 

tőketartozását jogosult a futamidő alatt a havi lízingdíj 

összegét meghaladó összeg teljesítésével csökkenteni 

(részleges előtörlesztés) azzal, hogy amennyiben a 

Lízingbevevő a lízingszerződésből eredő, korábban már 

esedékessé vált valamennyi kötelezettségét - különös 

tekintettel a fizetési kötelezettségekre – 

szerződésszerűen még nem teljesítette és/vagy a 

részleges előtörlesztés II.5. pontja szerinti 

költségtérítését nem fizette meg, az előtörlesztés 

céljából megfizetett összegből először ezen lejárt 

tartozások kerülnek rendezésre és kizárólag a 

fennmaradó összeggel kerül a tőketartozás 

csökkentésre. 

… 

A fenti feltételeknek megfelelő részleges előtörlesztés iránti 

bejelentés a Lízingbevevő részéről történő egyoldalú 

szerződésmódosításnak minősül, az eredeti Törlesztési 

terv szerinti ütemezés helyreállítására a felek közös 

írásbeli megállapodása alapján van 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. 

Bank egyoldalú módosítási joga 

A Bank a törvény rendelkezése alapján a Lízingbevevő 

számára nem kedvezőtlenül egyoldalúan módosíthatja a 

Lízingbevevővel kötött lízingszerződés feltételeit. 

A Bank a Lízingbevevő számára kedvezőtlenül a 

lízingszerződésben kikötött kamatot, a lízingszerződésben 

tételesen meghatározott költségeket és díjakat módosíthatja 

a lízingszerződésben meghatározott feltételek fennállása 

esetén, egyéb szerződéses feltétel a Lízingbevevő számára 

kedvezőtlenül a Bank által egyoldalúan nem módosítható.” 

Lízingbevevő halála esetén történő eljárás 

A természetes személy Lízingbevevő halála esetén a 
lízingszerződés a tudomásszerzéskor, a halál időpontjára 
visszamenőleges hatállyal megszűnik. A Bank jogosult a 
tulajdonát képező jármű birtokbavételéről intézkedni. Ha a 
jármű birtokosa a járművet nem adja a Bank birtokába, a Bank 
illetve megbízottja jogosult a járművet birtokba venni, illetve az 
elhunyt Lízingbevevő hagyatéki vagyonának terhére 
elszállíttatni. A Bank jogosult a jármű birtokbavételéhez 
szükségessé váló intézkedéseket megtenni, különös tekintettel 
a járműhöz tartozó második kulcs elkészítésére, a 
szervizkönyv pótlására. A Bank az illetékes közlekedési 
igazgatási hatóságnál kezdeményezheti a jármű forgalomból 
történő kivonását, továbbá a forgalmi engedély pótlása 
tárgyában eljárhat. A Bank a birtokba vételt követően a jármű 

A természetes személy Lízingbevevő halála esetén a 
lízingszerződés a tudomásszerzéskor, a halál időpontjára 
visszamenőleges hatállyal megszűnik. A jármű birtokosa 
köteles a járművet a Bank vagy a Bank megbízottja 
birtokába átadni. A Bank az illetékes közlekedési igazgatási 
hatóságnál kezdeményezheti a jármű forgalomból történő 
kivonását, továbbá a forgalmi engedély pótlása tárgyában 
eljárhat. 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 az elhunyt Lízingbevevő 



 

 

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 az elhunyt Lízingbevevő hagyatéki vagyonának 
terhére jár el. A Bank a jármű birtokba vételétől számított 15 
munkanapon belül elkészíti a megszűnt lízingszerződés 
elszámolását. A jogerős hagyatékátadó végzés Bank általi 
kézhez vételét követően a Bank az elhunyt Lízingbevevő 
jogerős hagyatékátadó végzés szerinti örökösével a IV.5. pont 
szerint elszámol. Az elszámolásból eredő jogok és 
kötelezettségek a jogerős hagyatékátadó végzésben megjelölt 
örököst illetik és terhelik. 
Bank jogosult (de nem köteles) a jármű birtokbavételétől 
eltekinteni, amennyiben a jármű birtokosa írásbeli 
nyilatkozatban kijelenti, hogy a lízingszerződésből eredő jogok 
és kötelezettségeket várhatóan ő örökli és írásbeli 
kötelezettséget vállal arra, hogy a) a járművet a jogerős 
hagyatékátadó végzés napjáig felelős őrzésben tartja, b) a 
járművet a forgalomból ideiglenesen a hagyatéki eljárás 
időtartamára kivonatja, c) ha a Lízingszerződésből eredő 
jogokat és kötelezettségek tekintetében az öröklését 
megállapítják, az elhunyt Lízingbevevő Teljes tartozását 
megfizeti vagy a Bankkal a lízingszerződés folytatásáról, a 
Lízingbevevő halálának napjára visszamenőleges hatállyal 
megállapodik d) ha a Lízingszerződésből eredő jogokat és 
kötelezettségek tekintetében az öröklését nem állapítják meg a 
járművet a Banknak haladéktalanul átadja és a jármű 
amortizációját valamint az örököst ért károkat megtéríti.  

hagyatéki vagyonának terhére jár el. A Bank a jármű 
birtokba vételétől számított 15 munkanapon belül elkészíti a 
megszűnt lízingszerződés elszámolását. A jogerős 
hagyatékátadó végzés Bank általi kézhez vételét követően a 
Bank az elhunyt Lízingbevevő jogerős hagyatékátadó 
végzés szerinti örökösével a IV.5. pont szerint elszámol. Az 
elszámolásból eredő jogok és kötelezettségek a jogerős 
hagyatékátadó végzésben megjelölt örököst illetik és 
terhelik. A jármű birtokosa nem köteles a járművet a 
Bank birtokába adni, amennyiben a jármű birtokosa 
írásbeli nyilatkozatban kijelenti, hogy a lízingszerződésből 
eredő jogok és kötelezettségeket várhatóan ő örökli és 
írásbeli kötelezettséget vállal arra, hogy a) a járművet a 
jogerős hagyatékátadó végzés napjáig felelős őrzésben 
tartja, b) a járművet a forgalomból ideiglenesen a hagyatéki 
eljárás időtartamára kivonatja, c) ha a Lízingszerződésből 
eredő jogokat és kötelezettségek tekintetében az öröklését 
megállapítják, az elhunyt Lízingbevevő Teljes tartozását 
megfizeti vagy a Bankkal a lízingszerződés folytatásáról, a 
Lízingbevevő halálának napjára visszamenőleges hatállyal 
megállapodik d) ha a Lízingszerződésből eredő jogokat és 
kötelezettségek tekintetében az öröklését nem állapítják meg 
a járművet a Banknak haladéktalanul átadja és a jármű 
amortizációját valamint az örököst ért károkat megtéríti. 

Bank általi azonnali hatályú felmondás okai 

A Bank jogosult a lízingszerződést azonnali hatállyal 
felmondani, ha  
* a Lízingbevevő egy lízingdíj összegével megegyező mértékű 
fizetési kötelezettségével több, mint 30 napos fizetési 
késedelembe esik és tartozását a Bank írásban felszólítása 
ellenére sem rendezi; 

A Bank jogosult a lízingszerződést azonnali hatállyal 
felmondani, ha  
* a Lízingbevevő legalább két havi 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 póthatáridőn belül; 

A Bank jogosult a lízingszerződést azonnali hatállyal 
felmondani, ha  
* ha felmerül a gyanú, hogy a járművet a rendeltetésszerű 
használat során bűncselekmény elkövetéséhez használják, 
vagy Lízingbevevő ellen büntető eljárás indul;  
 

A Bank jogosult a lízingszerződést azonnali hatállyal 
felmondani, ha  
* nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság vagy a nemzeti 

adóhatóság a Lízingbevevő érdekkörében felmerülő ok 
miatt a jármű használatát korlátozó és/vagy a Bank 
követelésének járműből történő megtérülési esélyét 
veszélyeztető határozatot hoz  (pl. jármű 
nyomozóhatóság, bíróság általi lefoglalása, elkobzása, 
zár alá vétele stb.);   

A Bank jogosult a lízingszerződést azonnali hatállyal 
felmondani, ha 
* 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;  

A Bank jogosult a lízingszerződést azonnali hatállyal 
felmondani, ha  
* (hatályon kívül helyezésre kerül) 

A Bank jogosult a lízingszerződést azonnali hatállyal 
felmondani, ha  
*a Lízingbevevő más súlyos szerződésszegést követ el. 

A Bank jogosult a lízingszerződést azonnali hatállyal 
felmondani, ha  
* a Lízingbevevő más, jelen szerződési feltételekben 
meghatározott súlyos szerződésszegést követ el 

Azonnali hatályú felmondás eljárásrendje 

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 

A Bank az azonnali hatályú felmondással csak akkor 
élhet, ha az azonnali hatályú felmondás előtt  – ide nem 
értve a fizetési késedelem miatti felmondásra vonatkozó 
speciális szabályokat - írásbeli felszólító levelet küld a 
Lízingbevevőnek, és a Lízingbevevő a felszólítás 
ellenére 30 napon belül nem szünteti meg a 



 

 

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.  
 
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.  
 

szerződésszegő magatartását és/vagy írásban nem 
igazolja a felmondó levélben megjelölt ok megszűnését 
vagy valótlanságát.  

 
A Bank az azonnali hatályú felmondást megelőző 
írásbeli felszólításában felhívja a Lízingbevevő és a 
Kezes figyelmét a teljes fennálló és a lejárt tartozás 
összegére, a fizetendő kamat és késedelmi kamat 
mértékére, valamint a nemfizetés esetén teljesítendő 
további kamatteherre és a tartozás rendezésének 
elmaradása esetén a várható jogkövetkezményekre. 
 
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.  
 
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.  

Gépjármű Bank általi birtokba vétele 
Ha a Bank a lízingszerződést azonnali hatállyal felmondja, 
vagy a lízingszerződés jármű tulajdonjogának átszállása nélkül 
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.  
 

Ha a Bank a lízingszerződést azonnali hatállyal felmondja, 
vagy a lízingszerződés a jármű tulajdonjogának átszállása 
nélkül megszűnik, a Lízingbevevő járművön fennálló 
birtoklási és használati joga megszűnik. A Lízingbevevő - 
a jármű ellopása, megsemmisülése kivételével - köteles a 
járművet, illetve a roncsot okmányaival és eredeti 
kulcsaival együtt a Banknak vagy a Bank megbízottjának 
birtokába adni.  
 
 

Felmondás költsége 

- felmondás költsége: 30.000,-Ft+ÁFA, 
 

- felmondás költsége: 30.000,-Ft+ÁFA, amely összeg a 
lízingszerződés egyoldalú felmondására vonatkozó 
banki nyilatkozat kézbesítésével, és a jármű 
birtokbavételével megbízott harmadik személy 
eljárásának díja, 

Magyarország határain túli használat szabályai 
A lízing tárgyát képező jármű csak azon országokban 
használható, amelyek területére a kárbiztosítás 
kockázatviselésének területi hatálya kiterjed. A biztosítás 

A lízing tárgyát képező jármű csak azon országokban 
használható, amelyek területére a kárbiztosítás 
kockázatviselésének területi hatálya kiterjed. A biztosítás 



 

 

területi hatályát a Biztosítás feltételei határozzák meg. Ha a 
Bank tudomást szerez arról, hogy a járművet a Lízingbevevő, 
illetve harmadik személy olyan országban használta, 
amelynek területére a kárbiztosítás kockázatviselésének 
területi hatálya nem terjed ki, 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. 

területi hatályát a Biztosítás feltételei határozzák meg. Ha a 
Bank tudomást szerez arról, hogy a járművet a 
Lízingbevevő, illetve harmadik személy olyan országban 
használja illetve használta, amelynek területére a 
kárbiztosítás kockázatviselésének területi hatálya nem terjed 
ki, a Bank jogosult írásban felszólítani a Lízingbevevőt a 
szerződésszegő magatartás 15 napon belül történő 
megszüntetésére illetve az újabb szerződésszegés 
elkövetésétől való tartózkodásra. Amennyiben a 
Lízingbevevő a felszólító levélben foglaltak ellenére a 
szerződésszegő magatartását fenntartja, illetve azt újra 
elköveti, a Bank jogosult a lízingszerződést azonnali 
hatállyal felmondani. 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. 

Forgalmi engedély elvesztése, eltűnése, megsemmisülése 

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/4. pont szerint azonnali hatállyal 
felmondani, és a járművét a Lízingbevevőtől birtokba venni. 
 

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 
esetén a Bank jogosult írásban felszólítani a 
Lízingbevevőt ezen kötelezettségének 15 napon belül 
történő teljesítésére. Amennyiben a Lízingbevevő a 
felszólító levélben foglaltak ellenére a jelen pont szerinti 
kötelezettségének nem tesz eleget, a Bank jogosult a 
lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani.  

Biztosító által fizetett kártérítés összegének kifizetése 

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 

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 
lemond. 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 

Biztosítási ajánlat Biztosító általi elutasítása esetén történő eljárás 

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 azonnali hatállyal felmondani, és a járművét a 
Lízingbevevőtől birtokba venni.  

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 azonnali hatállyal felmondani.  

Extra tartozékok elszámolása jármű visszavétele esetén valamint reklám ás egyéb 
felirat elhelyezése a jármű felületén  



 

 

Ha a Bank a jelen lízingszerződést azonnali hatállyal 
felmondja, vagy 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 Bank 
jogosult a lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani, és a 
járművet birtokba venni.  
 

Ha a Bank a jelen lízingszerződést azonnali hatállyal 
felmondja, vagy a lízingszerződés megszűnik, Lízingbevevő 
köteles a járművet a Bank részére átadni és a Bank az 
átalakítás, illetve az így beszerelt extra tartozékok 
tulajdonjogát megszerzi. Az így megszerzett tartozékok 
piaci értékét - feltéve hogy, az adott tartozék piaci 
értékkel rendelkezik - a Bank a lízingszerződés 
elszámolásakor köteles a lízingszerződés alapján a 
Lízingbevevővel szemben fennálló lejárt követelésébe 
beszámítani, lejárt követelés hiányában pedig a 
Lízingbevevőnek kifizetni. 
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 
a Bank jogosult a lízingszerződést azonnali hatállyal 
felmondani.  

Kézbesítési szabály 

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 

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 
postai 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.   
A Lízingbevevő részére szóló iratokat a Bank nem 
köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Az 
ellenkező bizonyításáig az elküldést megtörténtnek kell 
tekinteni, ha az elküldés ténye (postára adás) a Bank 
nyilvántartásában szerepel és az eredeti irat másolata 
vagy kézjeggyel ellátott példánya vagy pedig az 
elküldést igazoló kézjeggyel ellátott feladójegyzék vagy 
feladóvevény a Bank birtokában van. A Bank által 
küldött írásos értesítések – ide nem értve a 
hirdetményeket – közlésének időpontja az értesítés 
Lízingbevevő általi kézhezvételének napja. Abban az 
esetben, ha a Bank az értesítést postai úton, 
tértivevénnyel küldi meg és az a Bank címére „címzett 
ismeretlen”, „elköltözött”, „cím elégtelen”, „nem fogadta 
el” vagy „nem kereste” megjelöléssel érkezik vissza – 
ellenkező bizonyításig – kézbesítettnek kell tekinteni a 
kézbesítés megkísérlésének napján. 
Az elektronikus levél vagy telefax útján történt közlés esetén 
a küldés időpontjában, illetve a honlapon történő 
közzétételkor kézbesítettnek kell tekinteni. A Bank a 
nyilatkozatait – ide nem értve a lízing jogviszonyt létrehozó, 
módosító vagy megszüntető nyilatkozatokat, írásbeli fizetési 
felszólításokat - elektronikus levél útján vagy telefaxon 
abban az esetben juttatja el a Lízingbevevőhöz és a 
Kezeshez, ha a Lízingbevevő és a Kezes E-mail/fax 
nyilatkozatot tesz. 

Időszakos tájékoztatás 



 

 

- 

A lízingszerződés fennállása alatt a tárgyévben esedékessé 
vált fizetési kötelezettségekről és a jóváírt összegekről a 
Bank a tárgyévet követő évben egyszer valamint a 
lízingszerződés megszűnését követő 30 napon belül 
költségmentesen egyértelmű, közérthető (magyar nyelvű) és 
teljes körű írásbeli kimutatást ad a Lízingbevevő részére. A 
kimutatást elfogadottnak kell tekinteni, ha a Lízingbevevő a 
kézbesítéstől számított 60 napon belül írásban nem emel 
kifogást, az esetleges kifogás azonban nem érinti a 
követelés érvényesíthetőségét.  

 
2. A Bank kijelenti, hogy a jelen hirdetmény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 

szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 279. § (16) bekezdésében foglaltaknak megfelel, mert a 
Bank a fogyasztónak minősülő ügyféllel kötött szerződés egyes feltételeit az ügyfél számára 
nem kedvezőtlenül egyoldalúan módosíthatja. 
 

3. Amennyiben a jelen egyoldalú módosításban foglalt szerződési feltételek eltérnek az adott 
lízingszerződés megkötésének időpontjában érvényes üzletszabályzatban foglaltaktól, a 
jelen egyoldalú módosítás alapján fennálló rendelkezések az irányadóak a felek 
jogviszonyaiban. 

 
4. A Porsche Bank Zrt. a jelen levélben foglaltaknak megfelelő tartalmú hirdetményét a 

honlapján közzéteszi és az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségekben kifüggeszti. 
 
II. Elektronikus levél és telefonon történő kapcsolattartás   
A fent leírtakon túl tájékoztatjuk, hogy a Bank az ügyfelei részére biztosított elektronikus 
kapcsolattartás hatékonyabb alkalmazása érdekében, a korábbi papír alapú e-mail cím, fax szám 
bejelentő nyilatkozat megküldése mellett biztosítja ügyfeleinek, hogy a Bank telefonos 
ügyfélszolgálatán (tel: 36 1 4654 700) keresztül kapcsolattartásra alkalmas e-mail cím vagy fax 
szám kerülhessen megadásra.  
Az e-mail cím és fax szám megadásán túl lehetőség van a fenti telefonos elérhetőségen 
kapcsolattartásra alkalmas telefonszám megadására illetve a korábban megadott telefonszám 
módosítására is. 
A Bank nyilvántartó rendszerében egyidejűleg egy Ügyfélhez egy e-mail címet, fax számot illetve 
telefonszámot tud rögzíteni, így az új adat bejelentésével a korábbi adat törlésre kerül. 
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank kizárja felelősségét az Ügyfél által megjelölt telefax 
számra, továbbá az e-mail címen lévő elektronikus postaládába érkező levelekhez történő 
jogosulatlan hozzáférésből, az Internet vagy más számítástechnikai rendszer működésének 
rendellenességéből, vagy más számítógépes adatokkal történő visszaélésekből az Ügyfelet ért 
károk tekintetében.  
Bővebb felvilágosítást a www.porschebank.hu oldalon olvasható. Jelen tájékoztatás a szerződési 
feltételek módosítását nem eredményezi. 
 
III. Ügyfélportál használatáról 
A Bank a lízingszerződéssel kapcsolatos egyes ügyek intézésére internet alapú Ügyfélportál 
Rendszert működtet, melyhez valamennyi ügyfele hozzáfér, aki a Bankkal pénzügyi 
lízingszerződést kötött.  
Ügyfélportál elérhetősége: www.ugyfelkapu.porschebank.hu 
Az Ügyfélportál létrehozásáról és az Ön hozzáférési módjáról nemrégiben értesítő levelet kapott 
Bankunktól.  

http://www.porschebank.hu/
http://www.ugyfelkapu.porschebank.hu/


 

 

Az értesítő levélben a Bank megküldte mindazon adatokat, amelyek az Ügyfélportálon való 
regisztrációhoz szükségesek. A regisztráció során a Lízingbevevő adja meg a felhasználó nevét 
és jelszavát, mellyel a későbbiekben be tud jelentkezni az Ügyfélportálra.  
A Bank a Lízingbevevőnek a sikeres regisztrációról a megadott e-mail címre e-mail útján 
értesítést küld. A sikeres regisztrációt követően tud a Lízingbevevő az Ügyfélportál Rendszerhez 
hozzáférni.  
Az Ügyfélportál használatával a Lízingbevevő a Bankkal kötött pénzügyi lízingszerződése 
kapcsán az alábbi szolgáltatásokat tudja igénybe venni: 

 alapadatok megtekintése és kinyomtatása pdf. file formájában,  

 törlesztési terv megtekintése és kinyomtatása pdf. file formájában, 

 referencia-kamatláb és ügyleti kamatláb változásának követése,  

 kiállított fizetési értesítők megtekintése és kinyomtatása pdf. file formájában, 

 adott lízingszerződéshez kapcsolódóan kiállított fizetési felszólítások  

 tájékoztató elszámolás kérése az adott napra. (Az elszámolás tájékoztató jellegű, a 
szerződés előtörlesztésére a szerződési feltételek szerint van lehetőség. Az elszámolás 
az előtörlesztés kapcsán fizetendő költséget nem tartalmazza.) 

Az információs sáv további pontjai: 
- Írjon nekünk: lízingszerződésével kapcsolatos vagy általános kérdéseit továbbíthatja 

Bankunk részére  
- Hírek: Bankunk aktuális akciói, hírei 

- Beállítások: aktuális jelszó módosítása és elfelejtett jelszóhoz titkos kérdés megadása 

- Nyomtatványok: a gépjármű finanszírozás ügyintézését megkönnyítő általános 

nyomtatványok, pl. e-mail – fax nyilatkozat, adatváltozás bejelentő, stb. 

- GYIK: gyakran ismételt kérdések a finanszírozásról 

- Kereskedői hálózat: a Volkswagen hálózat aktualitásai, akciói 

A Bankkal kötött újabb lízingszerződés esetén a már meglévő hozzáférését tudja használni az új 
lízingszerződéssel kapcsolatban is.  
 
A Lízingbevevő felelős a felhasználónév és a jelszó választásáért, biztonságos megőrzéséért, 
titokban tartásáért, valamint rendeltetés- és jogszerű használatáért. Amennyiben illetéktelen 
személy a felhasználónév és a jelszó felhasználásával banktitoknak minősülő adat birtokába jut, 
jognyilatkozatokat tesz, az ebből eredő kárt a Lízingbevevő viseli, kivéve, ha a Lízingbevevő 
letiltotta a felhasználónév és a jelszó használatát, vagy ha a kár a Bank súlyos gondatlanságának 
vagy szándékos károkozásának következménye. Ha a Lízingbevevő észleli, hogy a 
felhasználónév és a jelszó illetéktelen személy tudomására jutott, vagy juthatott, illetve az 
illetéktelen személy jognyilatkozatokat tett, köteles erről késedelem nélkül a Bankot értesíteni, és 
egyidejűleg a felhasználónevet és a jelszót letiltani.  
A Lízingbevevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a felhasználónevet és a jelszót 
letiltatja, az Ügyfélportált addig használni nem tudja, amíg azt a Bank vissza nem állítja az a célra 
megadott kérdések és válaszok felhasználásával. 
 
Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy 2016.12.01. napjától a www.porschebank.hu oldalon az 
Ügyfélportál Rendszerhez kapcsolódó kiegészítő üzletszabályzat megtalálható és abból a 
részletesebb szabályok megismerhetőek. 
 
Tisztelettel:  
 
Porsche Bank Zrt. 
 


