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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

I.1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT 

 A Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt., székhelye: 1139 Budapest, Fáy u. 
27. (a továbbiakban: Bank) és Ügyfelei között létrejövő jogügyletek általános feltételeit az 
üzletszabályzatok tartalmazzák.  

A Bank működését az Állami Bankfelügyelet 1994. augusztus 10-én kelt 65/1994. 
számú határozatával engedélyezte. 2002. október 4. napján kelt I-2378/2002. számú 
határozatával a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyezte, hogy a Porsche 
Bank Hungaria Rt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. 
törvény 5.§ (4) bekezdésében meghatározott bankként működjön tovább. 

A Bank a pénzügyi szolgáltatásaival és azok igénybevételével kapcsolatos 
feltételeket, a Bank és az Ügyfél jogait, kötelezettségeit, valamint minden egyéb, a pénzügyi 
szolgáltatásokkal összefüggő lényeges körülményeket üzletszabályzatainak rendszerében 
szabályozza.  

Az üzletszabályzatok alkalmazása során feleknek tekintendők az Ügyfél és a Bank. 
Ügyfél az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy más 
szervezet, valamint természetes személy, aki, vagy amely részére a Bank pénzügyi 
szolgáltatást nyújt. 

 Az Általános Üzletszabályzat célja, hogy az Ügyfél és a Bank érdekében fogalmakat, 
magatartásformákat rögzítve, határozott és egyértelmű alapját adja a banki kapcsolatoknak. 

 A Bank egyes üzletágainak pénzügyi szolgáltatásaira vonatkozó általános 
szerződési feltételeket az egyes pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó különálló üzletági 
üzletszabályzatok tartalmazzák. 

 A Pénzügyi Lízingügyletek Üzletszabályzata a Bank és ügyfele, mint lízingbevevő (a 
továbbiakban: Ügyfél) között - gépjármű vételárának finanszírozása céljából kötött – zárt 
végű vagy nyílt végű pénzügyi lízingszerződések általános szerződési feltételeit 
tartalmazza. Ha valamely kérdésre vonatkozóan a Pénzügyi Lízingügyletek 
Üzletszabályzata nem tartalmaz rendelkezést, e kérdésben a Bank Általános 
Üzletszabályzata az irányadó.    

Az üzletszabályzatok rendelkezései az Ügyfél és a Bank közötti valamennyi üzleti 
kapcsolatra vonatkoznak és irányadók mindazokban a kérdésekben, amelyeket az Ügyfél és 
a Bank közötti konkrét szerződések kifejezetten nem rendeznek. A felek megállapodhatnak 
a közöttük létrejött szerződésben, hogy az üzletszabályzatok bármely pontjának 
szerződésükre való alkalmazását kizárják. 

Az üzletszabályzatokban vagy a felek megállapodásában nem szabályozott 
kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 
szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban Hpt.), valamint a bankügyletekre 
vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadók. 

 Az üzletszabályzatok nyilvánosak, azokat a Bank és a közvetítők hivatalos 
helyiségeiben közzétett hirdetményekben, valamint a Bank honlapján – „porschebank.hu” - 
bárki megtekintheti, tartalmát megismerheti. 

A Bank az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben, hirdetményben közzéteszi  

 egyes üzletágainak pénzügyi szolgáltatásaira vonatkozó általános szerződési 
feltételeit, és a kamatszámítás módszerét is tartalmazó üzletszabályzatait, 
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 az ügyfelek számára ajánlott pénzügyi szolgáltatásokkal (ügyletekkel) 
kapcsolatos szerződési feltételeket szerződésminták formájában, 

 a kamatokat és szolgáltatási díjakat, az ügyfelet terhelő egyéb költségeket, a 
késedelmi kamatokat tartalmazó kondíciós listáit. 

A Bank és a közvetítő köteles az Ügyfél kívánságára ingyenesen rendelkezésre 
bocsátani üzletszabályzatait, továbbá a jogszabály által nyilvánosságra hozni rendelt 
adatokat. 

I.2. A PÉNZÜGYI LÍZINGÜGYLETEK ÜZLETSZABÁLYZATA 

 A Pénzügyi Lízingügyletek Üzletszabályzata a Bank és ügyfelei, mint lízingbevevők 
(a továbbiakban: Ügyfél) között - gépjármű vételárának finanszírozása vagy az Ügyfél 
tulajdonát képező gépjármű visszlízingje céljából kötött – zárt végű vagy nyílt végű forint 
alapú pénzügyi lízingszerződések általános szerződési feltételeit tartalmazza.   

I.2.1. AZ ÜZLETSZABÁLYZATBAN ALKALMAZOTT FOGALMAK 
Üzletszabályzat: azon dokumentum, amely meghatározza a Bank és az Ügyfelek közötti 
jogviszony alapvető szabályait, és amelynek rendelkezéseit alkalmazni kell a Bank és 
valamennyi Ügyfél közötti minden olyan jogviszonyban, melynek során a Bank szolgáltatást 
nyújt az Ügyfelek részére, és/vagy az Ügyfelek valamely szolgáltatást vesznek igénybe a 
Banktól. 

Hirdetmény: a Bank által a Bankfiókban kifüggesztett, és az Ügyfél kérésére részére egyéb 
módon is hozzáférhetővé tett olyan tájékoztatás, amelyben a Bank az általa nyújtott 
szolgáltatások általános szerződési feltételeit, és a kamatszámítás módszerét is tartalmazó 
üzletszabályzatait, az ügyfelek számára ajánlott pénzügyi és kiegészítő pénzügyi 
szolgáltatásokkal (ügyletekkel) kapcsolatos szerződésmintákat, a kamatokat és szolgáltatási 
díjakat, az Ügyfelet terhelő egyéb költségeket és a késedelmi kamatokat tartalmazó 
kondíciós listáit közzéteszi, valamint e feltételek módosításáról ad tájékoztatást. 

Általános szerződési feltételek: Az egyes banki szolgáltatásokra vonatkozó, üzletáganként 
meghatározott termék-specifikus szabályokat tartalmazó közös rendelkezések összessége. 
Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet a Bank több 
szerződés megkötése céljából egyoldalúan, az Ügyfél közreműködése nélkül előre 
meghatároz, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg. 

Kondíciós lista: A Bank által a Hirdetmény részeként közzétett, a kamatokat és 
szolgáltatási díjakat, az Ügyfelet terhelő egyéb költségeket és a késedelmi kamatokat 
tartalmazó táblázat. 

Szolgáltatás: a Bank által nyújtott szolgáltatás, melyet szerződés alapján és annak feltételei 
szerint biztosít a Bank az Ügyfél részére. 

Zárt végű pénzügyi lízingügylet: A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 
2013. évi CCCXXVII. tv. hatálya alá tartozó, olyan pénzügyi lízingszerződés alapján létrejövő 
ügylet, amellyel a futamidő lejártakor a Lízingbevevő a lízingszerződésben foglalt 
kötelezettségeinek határidőben és maradéktalanul történő teljesítésével a dolog 
tulajdonjogát megszerzi.   

Nyílt végű pénzügyi lízingügylet: A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 
2013. évi CCCXXVII. tv. hatálya alá tartozó, olyan pénzügyi lízingszerződés alapján létrejövő 
ügylet, amellyel a lízingszerződésben kikötött időtartam lejártával a lízingdíj teljes 
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tőketörlesztő és kamattörlesztő részének, valamint a szerződésben kikötött maradványérték 
megfizetésével a dolgon a lízingbevevő vagy az általa megjelölt személy a tulajdonjogot 
megszerezheti. Ha a lízingbevevő nem él e jogával, a lízing tárgya visszakerül a lízingbeadó 
birtokába.  

Lízingszerződés: a Bank és az Ügyfél vagy Ügyfelek által aláírt szerződés, amely 
együttesen és egybehangzóan testesíti meg az Ügyfél vagy Ügyfelek és a Bank között 
létrejött pénzügyi lízing jogviszonyt. A szerződés rögzíti a Bank és a pénzügyi 
lízingszerződés Ügyfelének kapcsolatát, a pénzügyi lízing feltételeit. Elválaszthatatlan részét 
képezi a Hirdetményben közzétett Pénzügyi Lízingügyletek Üzletszabályzata, az adott 
üzletági általános szerződési feltételekkel, és a Kondíciós lista, valamint az Általános 
Üzletszabályzat. 

Zártvégű lízingszerződés: amely alapján a jármű a Bank, mint lízingbeadó tulajdonában 
marad a futamidő végéig, az utolsó lízingdíj megfizetését követően a jármű az Ügyfél, mint 
Lízingbevevő tulajdonába kerül, feltéve, hogy az Ügyfél a lízingszerződésből eredő 
valamennyi kötelezettségének határidőben és maradéktalanul eleget tett. 

Nyílt végű pénzügyi lízingszerződés: amely alapján a jármű a Bank, mint lízingbeadó 
tulajdonában marad a futamidő végéig, és a lízingszerződésben kikötött időtartam lejártával 
a lízingdíj teljes tőketörlesztő és kamattörlesztő részének, valamint a szerződésben kikötött 
maradványérték megfizetésével a dolgon a lízingbevevő vagy az általa megjelölt személy a 
tulajdonjogot megszerezheti. Ha a lízingbevevő nem él e jogával, a lízing tárgya visszakerül 
a lízingbeadó birtokába. 

Felek: a Bank és az Ügyfél - valamint a szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
tekintetében a Biztosítékot nyújtó harmadik fél - együttesen. 

Lízingbeadó: Az a pénzügyi intézmény, aki lízingbe adja a lízingtárgyat a lízingbevevőnek. 

Bank: a lízingbeadó Porsche Bank Zrt. (1139 Budapest, Fáy utca 27., Cg. 01-10-042494).  

Ügyfél: a Bank pénzügyi szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy vagy 
vállalkozás, valamint a szerződést biztosító mellékkötelezettségek tekintetében a 
Biztosítékot nyújtó harmadik fél.  

Kérelmező: Az a cselekvőképes, 18. életévét betöltött természetes személy vagy 
vállalkozás, aki, vagy amely a Bankkal pénzügyi lízingszerződést kíván kötni, és ennek 
érdekében pénzügyi lízingszerződést ír alá és nyújt be a Bankhoz.   

Lízingbevevő: Az a cselekvőképes, 18. életévét betöltött természetes személy vagy 
vállalkozás, aki vagy amely a Bankkal kötött pénzügyi lízingszerződés alapján a Bank 
ügyfelévé válik. A nyílt végű pénzügyi lízingügylet lízingbevevője csak vállalkozás lehet. 

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében 
eljáró természetes személy; 
 
Vállalkozás: a gazdasági tevékenységet folytató jogi személy, az egyéni cég és az egyéni 
vállalkozó. 
Közvetítő: az Importőrrel Márkakereskedői Szerződést kötő kereskedő, az Importőr, a jármű 
értékesítésével üzletszerűen foglalkozó vállalkozás, valamint minden olyan jármű-
értékesítéssel üzletszerűen nem foglalkozó vállalkozás, amely a Hpt. 6.§ (1) bekezdésének 
90. pontja és a 10. § (1) bekezdése ab) és bb) pontja alapján a pénzügyi lízingszerződés 
közvetítésére irányuló pénzügyi szolgáltatást a Bankkal kötött megbízási szerződése 
alapján, ügynöki tevékenységként végzi.  
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Ügynöki tevékenység: a Bankkal kötött megbízási szerződés alapján pénzügyi szolgáltatás 
nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló 
tevékenység, amelynek során az ügynök a Bank kockázatára önállóan kötelezettséget nem 
vállal, szerződést nem köt. 

Adásvételi szerződés: Az Eladó (Szállító) és a Bank között létrejött, a 
gépjárműforgalmazási-nyilvántartási előírásoknak megfelelő tartalommal létrejött írásbeli, 
gépjármű tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés, amellyel a Bank kizárólag azzal 
a céllal vásárolja meg a Lízingbevevő által meghatározott gépjárművet, hogy azt a 
Lízingbevevő részére pénzügyi lízingbe adja.    

Kereskedő: az Importőrrel Márkakereskedői Szerződést kötő márkakereskedő, az Importőr 
és a gépjármű-kereskedelemmel üzletszerűen foglalkozó vállalkozás. 

Eladó (Szállító): A Kereskedő, valamint a lízingtárgy adásvételi szerződés szerinti 
természetes személy vagy vállalkozásnak minősülő tulajdonosa, akitől a Lízingbevevő által 
kiválasztott lízingtárgyat a Bank az adásvételi szerződés alapján megvásárolja.  

Importőr: A Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. (1139 Budapest, Fáy u. 27.) 

Lízingtárgy: A Lízingbevevő által a Bank számára megvásárlásra kijelölt, a finanszírozott 
összeg és az önerő felhasználásával megvásárlásra kerülő gépjármű, amelyet a Bank a 
Lízingbevevő birtokába és használatába ad.  

Jármű: A lízing fedezeteként szolgáló, Magyarországon forgalomba helyezett 
személygépkocsi, tehergépkocsik közül azon gépjárművek, amelynek a tömege nem haladja 
meg a 3,5 T–t (kishaszon-gépjárművek), motorkerékpárok. 

Visszlízing: A pénzügyi lízing speciális, kétpólusú jogviszonyt létesítő típusa, amely során 
az Ügyfél, mint 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. Visszlízing esetében a pénzügyi lízing keretében 
finanszírozott összeget az Ügyfél, mint lízingbevevő határozza meg, amelyet a Bank a jármű 
EUROTAX katalógus szerinti, korrigált eladási árának figyelembevételével jogosult 
módosítani. A Bank a Lízingbevevő kérelmére ettől eltérően jogosult a jármű EUROTAX 
katalógus szerinti, korrigált eladási árának figyelembevételére. 

Finanszírozott összeg: A jármű vételára és az első lízingdíj (önerő) különbözete. 

Futamidő: A gépjármű átadás-átvételének napjától az utolsó havi lízingdíj 
kamatperiódusának utolsó  napjáig terjedő időtartam. 

Lízingdíj: A lízingszerződés alapján a futamidő alatt a Lízingbevevőt terhelő, havi díjfizetési 
kötelezettség, amely tőke és kamattörlesztő részből áll.  

Esedékesség: A lízingszerződésben meghatározott nap, amikor a Lízingbevevőnek a 
szerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségét teljesítenie kell. 

Első lízingdíj (önerő): A Lízingbevevő által a Bank részére megfizetett összeg, amely a 
Bank által finanszírozott összeg és a jármű vételára közötti különbözetnek felel meg.   

Kamat: az Üzletszabályzat, valamint a lízingszerződés szerinti kamatláb alapulvételével 
számított kamat összeget jelenti, számításának módját az Üzletszabályzat és a 
lízingszerződés vonatkozó rendelkezései tartalmazzák.  
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Kamatláb: A fennálló tőketartozásra vetített kamat összege %-os formában kifejezve.  

Induló kamatláb: A fennálló tőketartozásra a finanszírozott összegre a lízingszerződés 
Ügyfél által történő aláírásának napján vetített kamat összege %-os formában kifejezve.  

Kamatfelár: a referencia-kamatlábon felül - a hitelkamat részeként - fizetendő kamat, a 
hitelkamat és a referenciakamat különbségeként meghatározott kamatrész. 

Maradványérték: A nyílt végű pénzügyi lízingszerződésben, forintban meghatározott 
összeg, amelynek megfizetése esetén a Lízingbevevő vagy az általa kijelölt személy a jármű 
tulajdonjogát megszerzi. 

Teljes hiteldíj mutató (THM): A THM a különböző ajánlatok összehasonlítására, az Ügyfél 
megfelelő tájékoztatására szolgáló kamatláb. A teljes hiteldíj mutató meghatározására és 
számítására, valamint közzétételére vonatkozó szabályokat a mindenkor hatályos 
jogszabályok – így különösen a vonatkozó kormányrendelet – tartalmazzák. 

Törlesztési terv: a lízingszerződés tárgyát képező jármű átadását követően a Bank által az 
Ügyfél rendelkezésére bocsátott okirat, amely a lízingszerződés Ügyfél által történő 
aláírásának napján érvényes kamatlábat (induló kamatláb), az ennek alapján számított havi 
lízingdíjak összegét (induló lízingdíjak), és az egyes lízingdíjak megfizetése után fennálló 
tőketartozás pontos összegét, valamint a lízingdíjak számának és esedékességének 
dátumát tartalmazza.   

Referencia-kamatláb: a lízingszerződés alapján fizetendő ügyleti kamat számításának 
alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhető mindenkori kamatláb, amelynek 
mértékére a Banknak, mint lízingbeadónak nincs ráhatása. 
A lízingszerződés keretében a Referencia kamatláb a 3 havi BUBOR, amely azt a 3 
hónapos, éves százalékban kifejezett bankközi kamatlábat jelenti, amelyet a Magyar 
Nemzeti Bank az aktív kamatjegyző bankok ajánlataiból számít és tesz közzé budapesti idő 
szerint délelőtt 11:00 órakor a Reuters terminál "BUBOR" oldalán. A kamat számítása 360 
napos bázison történik. A Bank a Referencia-kamatláb változását honlapján a változás 
napján, valamint az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségeiben kifüggesztett 
hirdetményben teszi közzé.  

Késedelmi kamat: valamennyi lejárt követelés után a késedelem következményeként 
fizetendő összeg, amelynek mértéke a lízingszerződésben kikötött ügyleti kamat 
másfélszeresének a 3 százalékponttal növelt mértékével egyezik meg, de legfeljebb i) 
fogyasztók esetén a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző hónap első napján 
érvényes jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt értéke ii) vállalkozások esetén a 
késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc 
százalékponttal növelt értékével egyezik meg. 

Behajtási költségátalány: Ha az Ügyfél vállalkozásnak minősül, és fizetési késedelembe 
esik, köteles a Banknak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére 
negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség 
kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott 
forintösszeget megfizetni. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb 
jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege 
beszámít.  

Szerződésszegés: a lízingszerződésben, az adott üzletági üzletszabályzat részét képező 
általános szerződési feltételekben, a Bank és az Ügyfél által kötött egyéb szerződésekben 
vagy a jogszabályokban meghatározott olyan esemény vagy rendelkezés, amelynek 
bekövetkeztével és/vagy megszegésével a Bank jogosulttá válik a lízingszerződés vagy az 
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Ügyfél egyéb szerződéseinek felmondására, és szolgáltatásainak az Ügyfél felé történő 
megszüntetésére, valamint a késedelem jogkövetkezményeinek érvényesítésére. 

Hitelbiztosítéki nyilvántartás: A hitelbiztosítéki nyilvántartás hitelesen tanúsítja, hogy a 
hitelbiztosítéki nyilatkozatot tevő a nyilvántartásban rögzített időpontban és a 
nyilvántartásban szereplő tartalommal, a Polgári Törvénykönyv és az e törvényben foglaltak 
szerint hitelbiztosítéki nyilatkozatot tett. A nyilvántartás a fentieken túlmenően semmilyen jog, 
tény vagy szerződés fennállását nem tanúsítja vagy bizonyítja, a nyilvántartás adatát 
sérelmesnek tartó fél igényét bírósági úton az ellen érvényesítheti, aki a nyilvántartásban 
szereplő tartalom feltüntetése érdekében a hitelbiztosítéki nyilatkozatot tette. Az ellenkező 
bizonyításig a nyilvántartásban rögzített hitelbiztosítéki nyilatkozatról (módosításról, törlésről) 
vélelmezni kell, hogy azt a nyilatkozatot tevő tette a nyilvántartásban rögzített időpontban és 
tartalommal. 

Biztosíték: olyan dolog vagy jog, amely szerződés vagy jogszabályi rendelkezés alapján az 
Ügyfél Bank felé fennálló kötelezettségének teljesítését biztosítja. 

Biztosítékot nyújtó harmadik fél: mindazon természetes személyek és vállalkozások, akik 
vagy amelyek az Ügyfélnek a pénzügyi lízingszerződés alapján fennálló tartozásának 
biztosítására az erre irányuló, Bankkal kötött szerződés alapján a jelen Üzletszabályzatban 
meghatározottak szerint fedezetet vagy biztosítékot nyújtanak, illetve más szerződést 
biztosító mellékkötelezettséget vállalnak. A jelen Üzletszabályzat III. 3-8. pontja 
alkalmazásában a biztosítékot nyújtó harmadik személyek Ügyfélnek minősülnek, amelynek 
következtében a hivatkozott pontok személyi hatálya a biztosítékot nyújtó harmadik 
személyekre is kiterjed.  

Banktitok: minden olyan, a Lízingbevevőről és a Biztosítékot nyújtó harmadik félről a Bank 
rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely a Lízingbevevő és a 
Biztosítékot nyújtó harmadik fél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti 
tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a Bank által 
nyilvántartott tartozásokra, továbbá a Bankkal kötött szerződéseire vonatkozik. 

GIRINFO: Adatfeldolgozási Szolgáltatás, amely a pénzügyi intézmények számára, 
különböző adatbázis-kezelők által működtetett adatbázisok biztonságos elérését teszi 
lehetővé, segítve a hitelezési kockázatok és az ebből eredő veszteségek csökkentését, a 
hitelezési döntések gyors támogatását, az ügyfelek megbízható beazonosítását, természetes 
személyek lakcímének és legfontosabb okmányainak ellenőrzését, a lehető legfrissebb, 
széleskörű céginformációk elérését, a pénzmosás elleni küzdelmet. 

II. PÉNZÜGYI LÍZINGMŰVELETEK ÁLTALÁBAN 

II.1. ESETI PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS 

A Bank lízingműveletet eseti zárt végű vagy nyílt végű pénzügyi lízingszerződés alapján 
végez. 

Eseti pénzügyi lízingszerződés alapján a Bank a lízing tárgyát képező jármű tulajdonjogát  

 az Importőrrel Márkakereskedői Szerződést kötő márkakereskedővel,  

 az Importőrrel, valamint  

 gépjármű értékesítésével fő-tevékenységként foglalkozó gazdálkodó szervezettel 
(mindhárom a továbbiakban: Kereskedő), illetve  
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 a jármű tulajdonosával 

kötött gépjármű adásvételi, illetve szállítási szerződés alapján, a hitelintézetekről és a 
pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, 
az Ügyfél megbízása szerint abból a célból szerzi meg, hogy azt az Ügyfél határozott idejű 
használatába adja oly módon, hogy a használatba adással az Ügyfél  

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), 

da) zárt végű pénzügyi lízing esetén a lízingszerződésben kikötött időtartam lejártával a 
lízingdíj teljes tőketörlesztő és kamattörlesztő részének határidőben történő 
megfizetésével a jármű az Ügyfél tulajdonába kerül. Az Ügyfél a jármű tulajdonjoga 
megszerzésének jogát nem jogosult a Bank előzetes hozzájárulása nélkül harmadik 
személyre átruházni 

db) nyílt végű pénzügyi lízing esetén a lízingszerződésben kikötött időtartam lejártával a 
lízingdíj teljes tőketörlesztő és kamattörlesztő részének és a szerződésben kikötött 
Maradványérték határidőben történő megfizetésével a járművön az Ügyfél vagy az általa 
megjelölt személy tulajdont szerez. 

Visszlízing esetén a Bank az Ügyféllel kötött adásvételi szerződés alapján szerzi be a 
Lízingszerződés tárgyát képező járművet abból a célból, hogy azt az Ügyfél határozott idejű 
használatába adja a fent leírtak szerint. 

A Bank a lízingszerződés alapján a lízingszerződés tárgyát képező jármű Kereskedő és 
Ügyfél (visszlízing esetén Bank és Ügyfél) által közösen megállapodott bruttó vételár Első 
lízingdíjjal (önerővel) csökkentett összegét (a továbbiakban: finanszírozott összeg) 
finanszírozza az Ügyfél részére.    

A finanszírozás nem terjed ki a jármű adásvételi szerződésben nem szereplő tartozékokra és 
extra felszerelésekre, valamint a jármű átvételét követően az Ügyfél részéről felmerülő 
további igények teljesítésére.    

Használt jármű megvásárlása és lízingbe adása esetén a jármű bruttó vételárát az Ügyfél 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.   

II.1.2. KÖZVETÍTŐ SZEMÉLYE, TEVÉKENYSÉGE: 
 Az Importőrrel Márkakereskedői Szerződést kötő kereskedő, az Importőr, valamint a 
jármű értékesítésével főtevékenységként foglalkozó vállalkozás , illetve más vállalkozás, 
mint közvetítő, a pénzügyi lízingszerződés közvetítésére irányuló pénzügyi szolgáltatást a 
Bankkal kötött megbízási szerződése alapján, ügynöki tevékenységként végzi.  

A Bank által megbízott közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítését 

 függő ügynökként kizárólag a Bank vonatkozásában, vagy a Bank mellett más 
pénzügyi intézmény egymással nem versengő pénzügyi szolgáltatása 
vonatkozásában végzi, vagy 

 több pénzügyi intézmény – köztük a Bank - egymással versengő pénzügyi 
szolgáltatása vonatkozásában, mint független közvetítő, ezen belül többes 
ügynökként végzi.  
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A közvetítő az ügynöki tevékenysége keretén belül elősegíti a pénzügyi 
lízingszerződés megkötését, valamint a létrejött lízingszerződés futamideje alatt, és a 
szerződés megszűnése kapcsán a Bank és az Ügyfél felhatalmazása alapján jogosult eljárni 
a felek szerződésszerű teljesítésének előmozdítása érdekében.  

A közvetítők, mint a Bank pénzügyi ügynökei, részt vesznek a tájékoztatásban, a 
lízingszerződés kitöltésében, és Bankhoz történő eljuttatásában. A Bank a befogadott 
kérelem teljesítésére vonatkozó döntés esetén a lízingszerződést cégszerűen aláírja, és 
arról a Kérelmezőt írásban értesíti. Ha a Bank a lízingkérelmet elutasítja, arról a Kérelmezőt 
szintén írásban értesíti. 

A közvetítő nem jogosult a Bank nevében, javára és kockázatára történő 
kötelezettségvállalásra vagy a lízingszerződés megkötésére. 

A függő közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért kizárólag a megbízó Banktól 
jogosult közvetítői díjra. E rendelkezés nem érinti a függő közvetítő azon jogosultságát, hogy 
a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő ügyfele számára más - a pénzügyi 
szolgáltatás közvetítésének nem minősülő - szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson fel. 

A többes ügynök és az általa az e tevékenységre igénybe vett, vele megbízási, illetve 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy által e tevékenysége során 
okozott kárért a többes ügynök felel. 

A többes ügynök a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a 
Banktól fogadhat el. E rendelkezés nem érinti a többes ügynök azon jogosultságát, hogy a 
pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő ügyfele számára más - a pénzügyi 
szolgáltatás közvetítésének nem minősülő - szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson fel. 

A többes ügynök a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése 
során köteles az ügyfélnek kielégítő mennyiségű, de - ha a piacon hozzáférhető - legalább 
három szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemezni és átadni. Ha 
kizárólag kettő versengő szolgáltatatást közvetít, akkor a kettő ajánlatot kell elemeznie és 
átadnia. 

A pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a többes ügynök köteles az Ügyfél 
tájékoztatása alapján felmérni az Ügyfél igényeit és szükségleteit, valamint azokat az 
indokokat, amelyek a többes ügynök által e tevékenységével összefüggésben adott tanácsot 
alátámasztják. 

A többes ügynök felelős a téves tanácsadásért, az iratok és a nyilatkozatok 
késedelmes továbbításáért. 

A pénzügyi lízingszerződés közvetítésével a Bank által megbízott közvetítő 
személyét, cégnevét és székhelyét, valamint közvetítői minőségét a lízingszerződés 
tartalmazza.  

II.1.3. SZERZŐDÉSKÖTÉS ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS: 

A Kérelmező - a Bank írásos ajánlatának ismeretében – a Bank által rendelkezésére 
bocsátott, és a Bank közvetítője által kitöltött pénzügyi lízingszerződés-mintát aláírja, az alá 
nem írt oldalakat pedig kézjegyével látja el. A kitöltött és a Kérelmező által aláírt 
lízingszerződés a pénzügyi lízingügylet valamennyi kondícióját tartalmazza. A 
lízingszerződés aláírásával a Kérelmező pénzügyi lízingszerződés megkötését 
kezdeményezi a Banknál. A Bank képviselői a pénzügyi lízingszerződés megkötése iránti 
ajánlat elfogadása esetén a lízingszerződést cégszerűen aláírják.  A Bank a pénzügyi 
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lízingszerződés aláírása előtt hivatalos helyiségeiben biztosítja, hogy a Kérelmező 
megismerhesse, és tanulmányozhassa a pénzügyi lízingszerződéssel összefüggő alábbi 
adatokat: 

a) a pénzügyi lízingszerződés tervezetét; 

b) a szerződés prolongálásának várható költségét; 

c) az ügyfél nem teljesítése esetén a késedelmi kamat mértékét, és a szerződés 
felmondásának feltételeit; 

d) az éves százalékban kifejezett teljes hiteldíj mutatót; 

e) az összes - Bank részére fizetendő, a pénzügyi lízingügylettel összefüggő - 
költséget, díjat, valamint 

f) a Bank által a lízingszerződés alapján finanszírozott összeg folyósításához 
megkívánt egyéb feltételeket, a biztosítékok körét, a biztosítékok érvényesítésének 
feltételeit; 

g) a Bank által a lízingszerződés kamatának meghatározásánál irányadó referencia- 
kamatát. 

A lízingszerződés aláírását megelőzően a Bank, a közvetítőjén keresztül a 
fogyasztónak minősülő Ügyféllel - a megalapozott döntés érdekében - megismerteti a KHR-
ből átvett adatokat, és az abból a természetes személy hitelképességére vonatkozóan 
megállapítható következtetéseit, valamint szükség esetén figyelmezteti a természetes 
személy Ügyfelet a hitelfelvétel kockázataira. 

A Kérelmező a pénzügyi lízingügylet feltételeit a Bank és a közvetítők hivatalos 
helyiségeiben, valamint a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. márkakereskedői hálózatának 
tagjainál ismerheti meg.  

II.1.4.  SZERZŐDÉSKÖTÉSHEZ SZÜKSÉGES LÉNYEGES FELTÉTELEK 

A pénzügyi lízingszerződés megkötéséhez az Ügyfélnek meg kell felelnie mindazon 
feltételeknek, amelyeket a Bank az Ügyfél személyének azonosítása, továbbá az Ügyfél 
pénzügyi, jövedelmi helyzetének, hitelezhetőségének, illetve hitelképességének vizsgálata 
céljából lefolytatott ügyfélminősítési eljárásának eredményeképpen az adott ügylet 
megkötéséhez meghatároz.  

II.1.4.1. A PÉNZÜGYI LÍZING TÁRGYÁT KÉPEZŐ JÁRMŰVEK 

Magyarországon forgalomba helyezett új és használt járművek: 

- személygépkocsik, 

- tehergépkocsik közül azon járművek, amelynek a tömege nem haladja meg a 

3,5 T–t (kishaszon-gépjárművek), 

- motorkerékpárok a Bank egyedi elbírálásának eredménye alapján. 

 A pénzügyi lízing tárgyát képező használt járművek életkora a zárt végű pénzügyi 
lízing esetén a lízingszerződés megkötésekor legfeljebb 10 év, a futamidő végén legfeljebb 
11 év, nyílt végű pénzügyi lízing esetén a lízingszerződés megkötésekor legfeljebb 13 év, a 
futamidő végén legfeljebb 15 év lehet. 
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II.1.4.2. A KÉRELMEZŐ, ILLETVE - A LÍZINGSZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ESETÉN - A 

LÍZINGBEVEVŐ SZEMÉLYE 

 a 18. életévüket betöltött, cselekvőképes devizabelföldi és devizakülföldi természetes 

személyek, akiknek  

 a KHR szerint nincs lejárt tartozásuk,  

 nem szerepelnek a nemzetközi terrorista és embargo-s listán,  

 a munkáltatójuk nem áll felszámolás, csődeljárás, végrehajtás, végelszámolás 

vagy kényszer-végelszámolás alatt, 

 a hitelezhetőségi limit vizsgálata során a jövedelemarányos törlesztőrészlet 

mutató hitelkérelem elbíráláskori értéke nem haladja meg a jogszabályban írt 

mértéket,  

 25 év alattiak esetében készfizető kezes állítása mellett. 

 Magyarországon bejegyzett vállalkozások, amelyek nem állnak végrehajtási, 

felszámolási vagy csődeljárás, továbbá végelszámolási vagy kényszer-

végelszámolási eljárás alatt, és nincs köztartozásuk.   

 Ha a fenti esetek valamelyike fennáll, abban az esetben a Bank az ügyfélminősítés 
pozitív eredménye ellenére sem köt a Kérelmezővel pénzügyi lízingszerződést.  

 A Bank a pénzmosás megelőzésére vonatkozó hatályos magyar szabályozás szerinti 
ügyfél-átvilágítási eljárást elvégzi. 

 Ha a Kérelmező az ügyfél-átvilágításhoz szükséges jogszabály által kötelezően előírt 
adatok szolgáltatását megtagadja vagy arra nem hajlandó, a Bank a Kérelmezővel pénzügyi 
lízingszerződést nem köt.  

 A Bank az ügyfél-átvilágítás keretében a Kérelmezőt azonosítja. Az azonosítás a 
Kérelmezőre, annak az ügylet kapcsán eljáró meghatalmazottjára, a rendelkezésre 
jogosultra és a képviselőre terjed ki.  

A Bank az ügyfél-azonosítás során a Kérelmező adatait rögzíti, és elvégzi a 
személyazonosságot igazoló ellenőrzést.  

Az ügyfél-átvilágítás során a Kérelmező köteles tényleges tulajdonosi nyilatkozatot is 
tenni. A külföldi lakóhellyel rendelkező Kérelmező köteles továbbá a Bank részére írásbeli 
nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját országának joga szerint kiemelt 
közszereplőnek minősül-e.  

Az ügyfél-azonosításhoz szükséges okmányok, dokumentumok 

Természetes személy és egyéni vállalkozó esetében: 

Devizabelföldi állampolgár: 

- Érvényes személyazonosító okmány másolat és érvényes lakcímet igazoló 

hatósági igazolványmásolat 

Devizakülföldi állampolgár: 



 

15 / 55 

- Érvényes útlevél másolat (fényképet, illetve érvényességi időt tartalmazó 

oldalakról) és érvényes tartózkodási engedély másolat 

Vállalkozások esetében: 

- Aláírási címpéldány (másolatban) a cégjegyzésre jogosult vagy 
meghatalmazással eljáró személytől: 

Devizabelföldi állampolgár: 

 Érvényes személyazonosító okmány másolat és érvényes lakcímet 

igazoló hatósági igazolványmásolat 

Devizakülföldi állampolgár: 

 Érvényes útlevél másolat (fényképet illetve érvényességi időt tartalmazó 

oldalakról) és érvényes tartózkodási engedély másolat 

Amennyiben gyanú merül fel a Kérelmező – vagy vállalkozás esetében a képviselő -

személyazonosító okmánya kapcsán, úgy mind a Kérelmezőre, mind pedig az okmányra 

vonatkozó adatokat a Bank ellenőrzi a GIRINFO rendszerben.  

 

II.1.4.3. ELVÁRT JÖVEDELEM 

A pénzügyi lízingszerződés megkötéséhez az Ügyfélnek a Bank által az adott 
ügylethez előírt jövedelemmel kell rendelkeznie  

A Bank a jövedelem megfelelőségét az Ügyfél - természetes személy esetén a 
természetes személy vagy annak háztartása - jövedelmi helyzetére, a finanszírozás 
kockázatának fedezettségére, az önerő mértékére, a futamidő hosszára, a finanszírozandó 
jármű gyártmányára, típusára és korára, a finanszírozott összeg nagyságára, továbbá az 
Ügyfél esetleges korábbi hitel-visszafizetési magatartásáról és a más hitelnyújtóval szemben 
fennálló egyéb hiteleiről beszerezhető információkra alapítva határozza meg.   

A Bank a fenti szempontok figyelembevételére épülő ügyfélminősítési eljárásának 
eredménye függvényében dönt arról, hogy a pénzügyi lízingszerződésből eredő követelése 
biztosítására az elsődleges biztosítékként szolgáló jármű tulajdonjogán túl igényt tart-e 
másodlagos biztosíték bevonására az Ügyfél, illetve harmadik személy részéről.  

A Bank nem köt pénzügyi lízingszerződést kizárólag a jármű tulajdonjogának, mint 
elsődleges fedezetnek a figyelembevételével, a Kérelmező hitelképességét, illetve 
hitelezhetőségét minden egyes kérelem elbírálásakor megvizsgálja. 

Igazolt havi nettó jövedelmet alátámasztó, Bank által megkívánt igazolások  

Természetes személy ügyfél esetében: 

Alkalmazott esetében: 

- Munkáltató által kibocsátott jövedelemigazolás másolat vagy 

- NAV jövedelemigazolás másolat vagy 

Nyugdíjas esetében: 

- Nyugdíjas törzsszámigazolás + legutolsó nyugdíjszelvény másolatok vagy 
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- Nyugdíjfolyósító igazolása az ellátás összegéről az adott évre vonatkozóan + 

legutolsó nyugdíjszelvény másolat vagy 

Őstermelő esetében: 

- Érvényes őstermelői igazolvány másolat + értékesítési betétlap másolat vagy 

felvásárlási jegy másolat 

Külföldi munkavállaló esetében: 

- Helyi munkaügyi hivatal által kiállított munkavállalási engedély + munkáltató 

által kiállított jövedelemigazolás + utolsó kéthavi bankszámla kivonat másolat 

Külföldi munkavállalás esetén kizárólag a német nyelvű dokumentumok 
fogadhatók el fordítás nélkül. Más idegen nyelven kiállított iratok kizárólag 
hivatalos fordító iroda által készített hiteles fordítással fogadhatók be.  

Cégtulajdonos, vagy családi vállalkozásban foglalkoztatott személy esetében: 

- NAV jövedelemigazolás másolat 

A Bank elfogadja  

- az ügyfél nyilatkozatát és bankszámlakivonatot (amelyben az átutalási megbízás 
jogcíme alapján megállapítható az ügyfél fizetési számlájára érkező bére, nyugdíja, 
továbbá egyéb, a magyar vagy külföldi állam által folyósított rendszeres ellátás 
összege, amelyek után az előírt közterhek – az ügyfél tudomása szerint – levonásra 
kerültek), továbbá 

-  a bíróságnak a megállapításról, vagy jóváhagyásról szóló döntésének másolatát 
(amelyben a házastársi tartásdíjat állapították meg) , valamint az üzletszerűen 
végzett járadékszolgáltatás nyújtására irányuló tevékenységet végző szervezet által 
kiállított nyilatkozatot (amely a rendszeres járadékot igazolja). 

Valamennyi igazolásnál feltétel, hogy a hitelkérelem benyújtását megelőző 2 hónapon 
belül kiállítottak legyen, és az igazolás és egyéb okiratok alapján meghatározható 
legyen az ügyfél nettó jövedelmeinek összessége.  

A Bank a fogyasztónak minősülő kérelmezők esetén alkalmazza a jövedelemarányos 
törlesztő-részlet mutatót (továbbiakban JTM), amely az ügyfélnek a finanszírozás 
nyújtást követően fennálló havi adósságszolgálata és az igazolt havi nettó jövedelmének 
hányadosát határozza meg. 

Amennyiben az ügyfél, illetve kezes esetén az ügyfél és a kezes összesített igazolt havi 
nettó jövedelme alacsonyabb, mint négyszázezer forint, a JTM finanszírozási kérelem 
elbíráláskori értéke nem haladhatja meg forint finanszírozás nyújtása esetén az 50%-ot. 

Amennyiben az ügyfél, illetve kezes esetén az ügyfél és a kezes összesített igazolt havi 
nettó jövedelme eléri vagy meghaladja a négyszázezer forintot, a JTM finanszírozási 
kérelem elbíráláskori értéke nem haladhatja meg forint finanszírozás nyújtása esetén a 
60%-ot.  
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Vállalkozások esetében: 

- Aktuális főkönyvi kivonat (másolatban) 

- EVA-s gazdálkodó szervezet esetén NAV-nak elektronikus úton eljuttatott 

Társasági Adóbevallás (másolatban) 

A Bank a cégkivonatban és az éves beszámolóban (mérleg, 
eredménykimutatás) foglalt információkat közhiteles adatbázisokból éri el. Ha 
az adott ügyfél pénzügyi beszámolója nem érhető el az Igazságügyi és 
Rendészet Minisztérium közhiteles internetes adatbázisában, akkor azt a 
Számviteli törvény által előírt módon előzőleg fel kell töltenie.  

 

Egyéni vállalkozók esetében: 

- Vállalkozói igazolvány másolat 

- Rendszeres jövedelmet alátámasztó igazolás, beszámoló (mérleg, 

eredménykimutatás) a NAV részére benyújtott bevallás formában 

- NAV jövedelemigazolás (másolat) 

Ha a jövedelemigazolás ellenőrzése során beigazolódott, hogy a hitelbírálathoz 
benyújtott dokumentum részben hamisított vagy teljes egészében hamis, a Bank a 
Kérelmező lízingszerződés megkötésére irányuló kérelmét elutasítja.  

II.1.4.4. ÖNERŐ 

 A jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 
32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet alapján a fogyasztókkal kötött, forint-alapú gépjármű-
finanszírozásra irányuló pénzügyi lízing esetén a lízingszerződés alapján a finanszírozott 
összeg a lízingkérelem elbírálásakor nem haladhatja meg a gépjármű piaci értékének 80%-
át, vállalkozásokkal kötött forint-alapú gépjármű-finanszírozásra irányuló pénzügyi lízing 
esetén a lízingszerződés alapján a Bank által finanszírozott összeg a lízingkérelem 
elbírálásakor nem haladhatja meg a gépjármű piaci értékének 80 %-át. 

 Az önerő mértékét a Bank az ügyfélminősítési vizsgálat eredményét alapul véve 
határozza meg. 

A Bank a Kérelmező hitelképességét, illetve hitelezhetőségét minden egyes kérelem 
elbírálásakor külön megvizsgálja. Nem köt pénzügyi lízingszerződést kizárólag a jármű 
tulajdonjogának, mint elsődleges fedezetnek a figyelembevételével. 

II.1.4.5. FINANSZÍROZOTT ÖSSZEG MÉRTÉKE 

Természetes személyek esetén a lízingszerződés alapján finanszírozható összeg 
maximális mértékét a Bank az ügyfélminősítési eljárása keretében felállítandó 
hitelezhetőségi limit alapján határozza meg. A hitelezhetőségi limit a Kérelmező havi 
maximális törlesztési képességét fejezi ki. A havi lízingdíj a folyósításkor nem lehet 
magasabb, mint a hitelezhetőségi limit.  

Vállalkozások esetén a lízingszerződés alapján finanszírozható összeg megállapítása 
érdekében a Bank ügyfél-, illetve partnerminősítést végez, amelynek ki kell terjednie a 
Kérelmező jövedelmi helyzetének, ill. gazdálkodási adatainak ellenőrzésére, vizsgálatára, 
elemzésére. A Bank vizsgálja a nem számszerűsíthető, szubjektív megítélésű információkat 
is, azzal, hogy az ügyfél-, illetve partnerminősítés osztályba sorolásánál ezek aránya nem 
haladhatja meg az 50%-ot. 
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II.1.4.6. A KÉRELMEZŐT TERHELŐ RENDSZERES FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK 

A Kérelmező a más pénzügyi intézményekkel  szemben fennálló egyéb fizetési 
kötelezettségeiről az adatszolgáltató lap kitöltésével nyilatkozik, ahol, feltünteti a más 
pénzügyi intézmények felé fennálló tartozások tőkeösszegét, valamint a rendszeres 
törlesztések összegét, továbbá az egyéb fizetési kötelezettségeit.    

A Kérelmező a közüzemi költségeiről szintén az adatszolgáltató lap kitöltésével 
nyilatkozik.  

A Bank a finanszírozás körében a hitelnyújtótól elvárható körültekintéssel jár el annak 
érdekében, hogy a Kérelmező pénzügyi helyzetét feltárja, ideértve minden olyan 
hitelinformációs rendszer lekérdezést, amelyhez csatlakozott, vagy amelynek tagja. 

A Kérelmező ügyfélminősítése során figyelembe veszi a Központi Hitelinformációs 
Rendszer (KHR) adatait. A Bank mind a természetes ügyfelek, mind a vállalkozások esetén 
minden bírálat során ellenőrzi azt, hogy a Kérelmező hozzájárult-e a referencia-adatai 
megismeréséhez, valamint hogy a Kérelmező szerepel-e a KHR negatív információkat 
tartalmazó nyilvántartásában.  

Ha a Kérelmező a referencia-adatai megismeréséhez nem járul hozzá, a más 
hitelnyújtók felé fennálló kölcsöntartozásokból eredő rendszeres törlesztési kötelezettségét, 
valamint a havi közüzemi költségek megfizetését az alábbi módon igazolhatja:  

Ha a törlesztés, illetve a fizetés módja  

- csekkes fizetés: a havi részlet, illetve a havi közüzemi díj befizetését igazoló 

csekk másolata, 

- utalás: folyószámla-kivonat arról a folyószámláról, ahonnan a havi 

részletfizetés, illetve közüzemi költség megfizetése történik.  

Vállalkozás esetén – amennyiben a Kérelmező fennálló hitelállománya, vagy a 
kérelemben szereplő ügyletérték ezt indokolja – a Bank ellenőrzi az ingó zálog 
nyilvántartásadatait a GIRINFO rendszerben, valamint a hitelbiztosítéki nyilvántartást.  

II.1.4.7. A LÍZING FUTAMIDEJE 

 A fogyasztókkal kötött gépjármű-finanszírozásra irányuló pénzügyi lízing esetén a 
lízingszerződés szerződéskori futamideje nem haladhatja meg a 84 hónapot (a körültekintő 
lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009. (XII. 30.) 
Korm. rendelet alapján), vállalkozások esetében a 96 hónapot. 

II.1.4.8. BIZTOSÍTÉKOK 

A Bank az Kérelmezővel csak abban az esetben köt lízingszerződést, ha a 
Kérelmező - vagy a Bank által elfogadott harmadik személy – a lízingszerződésből eredő 
követelések biztosítására megfelelő biztosítékot nyújt. A Kérelmező fedezetállítási 
kötelezettségét a Bank az ügyfélminősítési vizsgálat eredményét alapul véve határozza 
meg. 

Ha Kérelmező által benyújtott okmányok és igazolások alapján elvégzett azonosítása 
és ügyfélminősítése alapján az állapítható meg, hogy a lízingszerződésből eredő fizetési 
kötelezettségeinek képes eleget tenni, a lízingszerződésből eredő követelés biztosítására a 
gépjármű tulajdonjoga, mint elsődleges biztosíték szolgál. 
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Ha a Kérelmező által benyújtott okmányok és igazolások alapján elvégzett 
azonosításának eredménye szerint az adatközlése megalapozottnak minősül, de a 
lízingszerződés alapján finanszírozandó összeg kihelyezése az ügyfélminősítés valamely 
tényezője –így különösen:  

- a tényleges jövedelem nagysága,  

- az önerő mértéke,  

- a finanszírozandó összeg nagysága,  

- a futamidő hossza,  

- a jármű típusa vagy kora, vagy  

- a Kérelmező esetleges korábbi hitel-visszafizetési magatartásáról és a más 
hitelnyújtóval szemben fennálló egyéb hiteleiről beszerzett információk 

miatt kockázatosnak minősül, a Bank a Kérelmező által teljesítendő önerőt magasabb 
mértékben határozza meg, továbbá a jelen Üzletszabályzat II. 2.9.1. pontja szerinti 
másodlagos fedezet (kezes, óvadék) nyújtását írja elő a finanszírozás feltételeként. Ebben 
az esetben a Bank a Kérelmezővel a megemelt önerő teljesítése esetén is csak másodlagos 
biztosíték nyújtása mellett köt lízingszerződést. 

Ha a benyújtott okmányok és igazolások alapján elvégzett azonosításának és 
ügyfélminősítésének eredménye szerint a Kérelmező jövedelmi viszonyai a finanszírozott 
összeg törlesztésére nem nyújtanak kellő fedezetet, a finanszírozás kockázatosnak minősül, 
ezért ezen személy részére pénzügyi lízingszolgáltatás nem nyújtható. 

Új alapítású vállalkozás részére finanszírozás kizárólag másodlagos biztosíték 
kikötése mellett nyújtható.  

II.2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

II.2.1. A LÍZINGSZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE 

A Bank pénzügyi lízingügyletre vonatkozó finanszírozási ajánlata a kiállításától 
számított 10 munkanapon belül érvényes. 

A lízingszerződés aláírásával az Ügyfél a pénzügyi lízingszerződés megkötését 
kezdeményezi a Banknál. A lízingszerződés Ügyfél általi aláírása ajánlatnak minősül, de a 
Bank részéről szerződéskötési kötelezettséget nem jelent.  

A lízingszerződés aláírásával egyidejűleg az Ügyfél a lízing tárgyát képező járműre 
vonatkozó adásvételi szerződést átolvassa és az abban foglaltakat tudomásul véve és azt 
megerősítve a szerződés minden oldalát aláírásával ellátja.  

Az Ügyfél az adásvételi szerződés aláírásával igazolja, hogy a járművet az Ügyfél 
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 az Ügyfél a lízingszerződés aláírásával egyidejűleg az 
adásvételi szerződést eladóként aláírja. 
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A lízingkérelem érdemi elbírálásának feltétele, hogy a Kérelmező a Bank által kért 
információkat a tőle telhető gyorsasággal és minőségben, dokumentációval alátámasztva 
biztosítsa. 

A Bank az Ügyfél pénzügyi lízingszerződés megkötésére irányuló írásbeli 
kezdeményezésére az adott körülmények között lehetséges legrövidebb időn belül válaszol. 

A pénzügyi lízingszerződés megkötése iránti ajánlat elfogadása esetén a Bank az 
ajánlat elfogadásáról és a Lízingszerződés aláírásáról az Ügyfelet írásban értesíti. Ha a 
Lízingszerződés Bank általi elfogadásáról és aláírásáról szóló értesítés elküldését 
megelőzően a Bank az Ügyfél ajánlat visszavonásáról szóló írásbeli nyilatkozatát kézhez 
veszi, a Lízingszerződés nem jön létre. Az ajánlat elfogadásáról és a Lízingszerződés 
aláírásáról szóló banki értesítés megküldését követően az Ügyfél 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. Az Ügyfél 
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 az Ügyfél és a Bank aláírásával is 
létrejön. A Bank és a pénzügyi lízingszerződés Ügyfelének kapcsolatát a pénzügyi 
lízingszerződés rögzíti. A lízingszerződés tartalmazza a lízingdíjak és az esetleges kezelési 
költség mértékét, illetve számításának módját, esedékességét, változásuk módját. A jelen 
Üzletszabályzat rendelkezései irányadók mindazokban a kérdésekben, amelyekről a 
lízingszerződés kifejezetten nem rendelkezik.  

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 az Ügyfelet valamint a Kereskedőt 
értesíti.  

A Bank a Kereskedővel (visszlízing esetében az Ügyféllel), mint eladóval az adásvételi 
szerződést kizárólag abból a célból köti meg, hogy a járművet lízingbe adja az Ügyfélnek. A 
Bank a jármű és a Kereskedő Ügyfél általi kiválasztásában semmilyen módon nem működik 
közre. Az adásvételi szerződés a lízingszerződés elválaszthatatlan része, kizárólag azzal 
együtt érvényes és hatályos. Az előzőekre tekintettel Felek a lízingszerződésben rögzítik, 
hogy amennyiben a Bank az Ügyfél ajánlatát nem fogadja el és a lízingszerződést nem írja 
alá a Kereskedő és az Ügyfél a Bankkal szemben polgári jogi igényt nem érvényesíthetnek 
és az adásvételi szerződés létre nem jött szerződésnek minősül. 

Ügyfél a lízingszerződés aláírásával jelenti ki, hogy a Kereskedő személyét és a jármű 
gyártmányát, típusát, felszereltségét az Ügyfél egyedül és kizárólagosan a Bank által 
gyakorolt bármilyen befolyásolás nélkül választotta ki. Az Ügyfél önállóan állapodik 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 az Ügyfél a Kereskedővel nem rögzíti az adásvételi 
szerződésben az összes lényeges feltételt vagy azt saját maga számára hátrányos 
feltételekkel állapítja meg. Az Ügyfél a lízingszerződés aláírásával igazolja továbbá azt is, 
hogy az adásvételi szerződésben foglaltak a szándékával mindenben megegyeznek. 

A Bank és az Ügyfél a lízingszerződés aláírásával hatalmazza meg 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, az Ügyfél üzembentartói minőségének feltüntetésével. Az 
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adásvételi szerződés alapján bekövetkező tulajdonos változással és a lízingszerződés 
szerinti használati joggal kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget az Ügyfél viseli. 

II.2.2. A JÁRMŰ ÁTVÉTELÉVEL (BIRTOKÁTRUHÁZÁSÁVAL) KAPCSOLATOS 

RENDELKEZÉSEK 

 A járművet a Kereskedő az alábbiakban meghatározott valamennyi feltétel együttes 
teljesülése esetén közvetlenül az Ügyfélnek adja át:   

a) a lízingszerződést a szerződő felek aláírták és annak egy-egy eredeti példányát az 
Ügyfél és a Kezes átvette; 

b) a Kereskedő (visszlízing esetében az Ügyfél) a Bank részére átadta, illetve megküldte 
az alábbi iratokat:    

-  a szerződő felek az Ügyfél által aláírt és az Ügyfél, mint Lízingbevevő aláírásával is 
ellátott adásvételi szerződés három eredeti példánya,  

-  új, illetve vállalkozás által eladott használt jármű esetén a lízing tárgyát képező jármű 

bruttó vételáráról kiállított végszámla egy eredeti példánya, 

-  az Ügyfél, 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, 

az Ügyfél- egy biztosítótársaság igazolása a lízingszerződés szerinti feltételeknek 
megfelelő kárbiztosítás megkötéséről;  

c) a lízingszerződésben meghatározott biztosítékok (pl. készfizető kezesség stb.) 
létrejöttek, a biztosítéki szerződések és nyilatkozatok eredeti példányát a Bank kézhez 
vette;   

d) a 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; 

e) az Ügyfélnek 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, azonban új feltételt, kötelezettséget az Ügyféllel szemben nem támaszthat.  

Az Ügyfél 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. Az 
Ügyfél 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 az Ügyfél közös, a jármű birtokának átruházásra 
irányuló átadás-átvételi jegyzőkönyvet (megállapodást) vesz fel, amelynek egy eredeti 
példányát a Kereskedő juttatja el a Bank részére. 
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II.2.3. 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, az Ügyfél által 
teljesített Első lízingdíjjal (önerővel) csökkentett összeget a Bank a jármű átadás-átvételi 
jegyzőkönyvének birtokában a lízingszerződésben meghatározott valamennyi feltétel 
együttes teljesülésének igazolása, illetve a lízingszerződésben meghatározott okiratok 
eredeti példányának kézhez vétele esetén, valamint a Hitelbiztosítéki nyilvántartásba a 
lízingbeadás tényének és a Lízingbevevő személyének bejegyzését követően fizeti meg a 
Kereskedőnek (visszlízing esetén az Ügyfélnek). 

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 a lízingszerződésben meghatározott feltételek teljesülése 
előtt folyósítja. 

Egyébként a Bank jogosult egyedi esetekben, egyedi elbírálás alapján a 

vételár/finanszírozott összeg átutalásának feltételeitől eltérni azonban új feltételt, 

kötelezettséget az Ügyféllel szemben nem támaszthat.  

Ha a lízingszerződés vagy az adásvételi szerződés Bank által történt aláírása és a 
jármű tervezett átadása közötti időszakban a Banknak tudomására jut, hogy az Ügyfél 
körülményeiben olyan lényeges változás állt be, amely miatt a pénzügyi 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 az Ügyfélhez   és a Kereskedőhöz 
intézett egyoldalú nyilatkozattal elállhat, és a vételár/finanszírozott összeg átutalását 
megtagadhatja. 

II.2.4. A JÁRMŰ HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 

Az Ügyfél által kiválasztott, illetve megrendelt járművet a Bank kizárólag az Ügyfél 
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 az Ügyfélre szállnak át oly módon, hogy a 
kijavítás és a kicserélésre irányuló igényt az Ügyfél a Bank képviselőjeként köteles 
érvényesíteni. 

 A dolog kicserélése esetén átvett új járművön a Bank szerez tulajdonjogot. Az Ügyfél 
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.  

Az Ügyfél 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. Az Ügyfél a hibás teljesítésből eredő jogok gyakorlását harmadik 
személynek csak a Bank előzetes írásbeli hozzájárulásával engedheti át.  

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.  
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Amennyiben a lízingszerződés alapján kárbiztosítás megkötésére az Ügyfél nem 
köteles, 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 az Ügyfél, illetve harmadik 
személy olyan országban használta, amelynek területén való használatra a lízingszerződés 
nem jogosítja fel az Ügyfél magatartása súlyos szerződésszegésnek minősül, amely miatt a 
Bank jogosult a lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani.  

Fogyasztónak minősülő Ügyfél esetében a fenti szerződésszegő magatartás 
bekövetkeztekor a Bank jogosult írásban felszólítani az Ügyfelet a szerződésszegő 
magatartás 15 napon belül történő megszűntetésére illetve az újabb szerződésszegés 
elkövetésétől való tartózkodásra. Amennyiben az Ügyfél a felszólító levélben foglaltak 
ellenére a szerződésszegő magatartását fenntartja, illetve azt újra elköveti a Bank jogosult a 
lízingszerződést a azonnali hatállyal felmondani. 

A lízing futamideje alatt az Ügyfél a járművet a saját költségére és kockázatára 
üzemelteti, viseli az üzemeltetéssel és a fenntartással járó valamennyi járulékos költséget.  

A jármű üzemeltetésével okozott kárért az Ügyfél a polgári jog szabályai szerint felel, 
az ilyen károkért a Bankot felelősség nem terheli. Az Ügyfél beszerzi az esetlegesen 
szükséges szakhatósági engedélyeket. 

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 az Ügyfélnek vagy más személynek küldte meg, és így 
kerül az Ügyfél birtokába, úgy köteles a birtokába került törzskönyvet a Banknak 
haladéktalanul átadni, ennek elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül. 

A lízing futamideje alatt az Ügyfél 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 az Ügyfél 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 azonnali hatállyal felmondani  

Fogyasztónak minősülő Ügyfél esetében a fenti szerződésszegő magatartás 
bekövetkeztekor a Bank jogosult írásban felszólítani az Ügyfelet ezen kötelezettségének 15 
napon belül történő teljesítésére. Amennyiben az Ügyfél a felszólító levélben foglaltak 
ellenére a jelen pont szerinti kötelezettségének nem tesz eleget a Bank jogosult a 
lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani 

Az Ügyfél a lízing tárgyát képező járművet bérbe, használatba csak a Bank írásbeli 
hozzájárulásával adhatja, nem idegenítheti el, nem zálogosíthatja el, illetve egyéb módon 
nem terhelheti meg.  

Az Ügyfél a járművön átalakítást kizárólag a Bank előzetes írásbeli hozzájárulásával 
végezhet, illetve végeztethet.  
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Az átadást követően az Ügyfél által megrendelt, kifizetett és beszerelt, a jármű adásvételi 

szerződésében nem szereplő extra tartozékokat az Ügyfél kizárólag a Bank előzetes írásbeli 

hozzájárulása alapján, a saját költségére rendelheti meg, illetve szereltetheti be a járműbe. 

Ha a Bank a pénzügyi lízingszerződés a lízingszerződésben felsorolt feltételek 

valamelyikének bekövetkezte miatt azonnali hatállyal felmondja, vagy a lízingszerződésben 

felsorolt feltételek valamelyikének bekövetkezte miatt a szerződés megszűnik, és a Bank a 

tulajdonát képező járművet az Ügyféltől birtokba veszi, 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 az Ügyféllel szemben fennálló lejárt 

követelésébe beszámítani, lejárt követelés hiányában pedig az Ügyfélnek 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 szerződést harmadik személlyel. 

Az előzetes hozzájárulás megkérésének elmaradása a lízingszerződés feltételeinek 
súlyos megszegését jelenti, amelynek következményeként a Bank jogosult a 
lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani.  

Az Ügyfél köteles a gépjárművet rendeltetésszerűen és gondosan kezelni. Az Ügyfél 
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. 

Az Ügyfél köteles a Banknak haladéktalanul bejelenteni, ha a járművet bíróság, 
bírósági végrehajtó, rendőrhatóság vagy a NAV zár alá veszi, vagy más módon az Ügyféltől 
elvonja. 

II.2.5. 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 az Ügyfél a futamidő lejártát követő hónap 15. napjáig köteles megfizetni. 

II.2.6. HITELBIZTOSÍTÉKI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL 

Az Ügyfél köteles a lízingszerződés aláírását követően a járműre vonatkozó 
birtokátruházást megelőzően és annak egyik feltételeként a Hitelbiztosítéki nyilvántartásba a 
2013. évi CCXXI. törvény szerint 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 az Ügyfél személyét a Hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyezni 
köteles, melyre az Ügyfél jelen pont szerinti regisztrációját követően kerülhet sor. 
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Amennyiben a Hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzés Lízingbevevő mulasztása 
miatt hiúsul meg, az Ügyfél 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.2.7. A BANK EGYOLDALÚ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSA 

A szerződést érvényesen csak írásban lehet kiegészíteni vagy módosítani.  

A Bank a Hpt. rendelkezése alapján az Ügyfél számára nem kedvezőtlenül 
egyoldalúan módosíthatja az Ügyféllel kötött pénzügyi lízingszerződés feltételeit. A Bank az 
Ügyfél számára kedvezőtlenül a lízingszerződésben tételesen meghatározott költségeket és 
díjakat módosíthatja a lízingszerződésben meghatározott feltételek fennállása esetén, 
egyéb szerződéses feltétel az Ügyfél számára kedvezőtlenül a Bank által egyoldalúan nem 
módosítható  

II.2.8. KAMATSZÁMÍTÁS MÓDJA 
A finanszírozott összeg után az Ügyfél a lízingszerződés feltételei szerint a jármű 

átadás-átvételének napját követő hónap első napjától az utolsó lízingdíj esedékességéig 
kamatot köteles fizetni. 

A lízingszerződés alapján finanszírozott összeg után járó kamatot a következő képlet 
alapján számolja ki a Bank: 

kamat = Tőkeösszeg * ((1+napi kamatláb)ˆ(naptári napok száma)-1) 

ahol napi kamatláb =((1+éves belső megtérülési ráta/12)^(12/360))-1 

A teljes hiteldíj mutató (THM) a különböző ajánlatok összehasonlítására, a 
fogyasztónak minősülő Ügyfél megfelelő tájékoztatására szolgál. Számítása során a Bank 
az ügylettel kapcsolatos - kamaton túli egyéb - költségeket is beszámítja, ezért a THM az 
ügylet tényleges terheit mutatja százalékos arányban. A Bank a THM kiszámításakor az 
alábbi képletet használja: 

  H =  

ahol H: a lízingszerződés alapján finanszírozott összeg, csökkentve a finanszírozással 
összefüggő - a Banknak fizetendő - költségekkel, 

 Ak: a k-adik lízingdíj összege, 

 m: a lízingdíjak száma, 

 tk: a k-adik lízingdíj, években vagy töredék években kifejezett időpontja, 

 i: a THM századrésze. 

A THM kiszámítása az Ügyfél által forintban teljesített fizetések alapján történik. A 
THM mutató értéke nem tükrözi a lízing kamatkockázatát. A THM meghatározása az aktuális 
feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történik, és a feltételek 
változása esetén a mértéke módosulhat. 
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II.2.9. KAMATOZÁS JELLEGE 

A pénzügyi lízingszerződés - a felek megállapodása alapján – a Magyar Nemzeti 
Bank honlapján közzétett referencia-kamatlábhoz kötött, változó kamatozású vagy fix 
kamatozású. 

Fix kamatozású lízingszerződés esetén a kamatláb mértéke a futamidő alatt nem 
változik. A kamatláb mértékét a lízingszerződés tartalmazza.  

Változó kamatozású lízingszerződés esetén az induló kamatláb mértéke a 
referencia-kamatláb változásának függvényében a szerződésben meghatározott 
időpontokban és módon automatikusan változik, ezért e változás nem minősül a szerződés 
egyoldalú módosításának. Fogyasztóval kötött lízingszerződés esetében a változó 
kamatozás fix kamatfelár mellett valósul meg és finanszírozott összeg induló kamatlábának 
és a fix kamatfelárnak a mértékét a lízingszerződés tartalmazza. 

II.2.9.1. A KAMAT VÁLTOZÁSÁNAK MÓDJA VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ 

LÍZINGSZERZŐDÉS ESETÉN 

A lízingszerződés alapján finanszírozott összeg után fizetendő kamat mértéke 
változó kamatozású, fix kamatfelárú lízingszerződés esetén a referencia-kamatláb 
változásának függvényében változó.  

Referencia-kamatláb: a lízingszerződés alapján fizetendő ügyleti kamat 
változásának alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhető mindenkori kamatláb, 
amelynek mértékére a Banknak nincs ráhatása. 

A lízingszerződés alapján finanszírozott összeg referencia-kamatlábának 
meghatározását, szerződéskötéskor érvényes értékét, és változásának módját a 
lízingszerződés, valamint az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségeiben 
kifüggesztett hirdetmény részét képező Kondíciós lista tartalmazza. 

A kamat változásából eredő különbözetet az Ügyfél a tartozás fennállása alatt fizeti 
meg a Banknak.   

II.2.9.2. REFERENCIA-KAMATLÁB MEGHATÁROZÁSA 

Fogyasztónak minősülő Ügyféllel kötött lízingszerződés esetében: 

 

A lízingszerződés Referencia-kamatlába a 3 havi BUBOR (Budapest Interbank Offer 
Rate), amely azt a 3 hónapos, éves százalékban kifejezett bankközi kamatlábat jelenti, 
amelyet a Magyar Nemzeti Bank az aktív kamatjegyző bankok ajánlataiból számít és tesz 
közzé budapesti idő szerint délelőtt 11:00 órakor a Reuters terminál "BUBOR" oldalán.  

A Referencia-kamatláb induló mértéke megegyezik a 3 havi BUBOR-nak az adott 
naptári negyedévet megelőző hónap utolsó munkanapját megelőző 2 nappal korábban 
közzétett értékével. 

A Referencia-kamatláb mértékét a Bank 3 havonta, a fordulónapot megelőző hónap 
utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes 3 havi BUBOR-hoz igazítja. 

Amennyiben a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtti 2. nap nem 
banki nap, akkor a 2. napot megelőző legkorábbi banki napon közzétett értékhez igazítja a 
Bank a Referencia-kamatlábat. 

A Felek fordulónapnak a 3 havi BUBOR futamidejének megfelelően, minden naptári 
negyedév utolsó napját tekintik.  

A kamat számítása 360 napos bázison történik. 
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A Bank a Referencia-kamatláb változását a honlapján a változás napján, valamint 
az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségeiben kifüggesztett hirdetményben teszi 
közzé.  

A Referencia-kamatláb változásán alapuló kamatváltozás nem jelenti a szerződés 
egyoldalú módosítását. 

A finanszírozott összeg aktuális kamatlábát a Bank a Referencia-kamatláb 
figyelembe vételével az alábbi képlet alapján határozza meg: 

 

 

ahol  

IR  induló kamatláb 

REFIR  kötéskori Referencia-kamatláb 

IRakt  az aktuális (mindenkori) kamatláb 

  REFIRakt  az aktuális (mindenkori) Referencia-kamatláb 

Amennyiben a fenti képlet számítása következtében az aktuális kamatláb (IRakt) értéke a 

fenti képlet számítás alapján 0,00% vagy negatív tartományba kerül, a Bank a havi lízingdíj 

összegének megállapítása során aktuális kamatlábként (IRakt) a 0,01% értéket veszi 

figyelembe. 

 

Fogyasztónak nem minősülő Ügyféllel kötött lízingszerződés esetén. 

 

A lízingszerződés Referencia-kamatlába a 3 havi BUBOR, mely Referencia kamatláb 

alkalmazása során a 3 havi "BUBOR" minden naptári negyedév kamatperiódusaira nézve 

azt a 3 hónapos, éves százalékban kifejezett bankközi kamatlábat jelenti (Budapest 

Interbank Offer Rate), amelyet az adott naptári negyedév első banki napján a Magyar 

Nemzeti Bank az aktív kamatjegyző bankok ajánlataiból számít és tesz közzé budapesti idő 

szerint délelőtt 11:00 órakor a Reuters terminál "BUBOR" oldalán. A kamat számítása 360 

napos bázison történik. 

A Referencia kamatláb két tizedesre kerekített értékét a Bank a honlapján a változás napján, 

valamint az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségeiben kifüggesztett 

hirdetményben teszi közzé.  

Amennyiben a naptári negyedév első banki napján érvényes 3 havi BUBOR kamatláb eltér a 

korábbi naptári negyedév első banki napján érvényes 3 havi BUBOR kamatláb mértékétől, a 

Bank a havi lízingdíj összegét az adott naptári negyedévre érvényes 3 havi BUBOR 

kamatláb figyelembevételével újra megállapítja.   

A Referencia kamatláb változásán alapuló kamatváltozás nem jelenti a szerződés egyoldalú 

módosítását. 

A finanszírozott összeg aktuális kamatlábát a Bank a Referencia-kamatláb figyelembe 

vételével az alábbi képlet alapján határozza meg: 

 

 REFIRREFIRIRIR aktakt 

 REFIRREFIRIRIR aktakt 
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ahol 

IR  induló kamatláb 

REFIR kötéskori Referencia-kamatláb 

IRakt  az aktuális (mindenkori) kamatláb 

  REFIRakt  az aktuális (mindenkori) Referencia-kamatláb 

 

II.2.10. KÉSEDELMI KAMAT SZÁMÍTÁSÁNAK, ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK MÓDJA, 

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 lízingszerződésben kikötött ügyleti 
kamat másfélszeresének a 3 százalékponttal növelt mértékével egyezik meg, de legfeljebb  

i) fogyasztók esetén a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző hónap első 
napján érvényes jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt értéke, 

ii) vállalkozások esetén a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes 
jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. 

A késedelmi kamat felszámításának kezdő időpontja az esedékességet követő első 
nap, utolsó napja pedig a lejárt követelés megfizetésének a napja. 

A felszámított késedelmi kamat elszámolását a Bank az írásbeli fizetési 
felszólításával egyidejűleg küldi meg az Ügyfélnek, aki a fizetési felszólításban megjelölt 
határidőig köteles megfizetni. Amennyiben az Ügyfél késedelembe esik, de írásbeli 
felszólítás megküldésére nem kerül sor, a felszámított késedelmi kamat elszámolása 
félévenként, külön értesítés alapján történik. 

Az Ügyfél által késedelmesen teljesített fizetési kötelezettségek után a késedelmes 
időszakra járó késedelmi kamatot a következő képlet alapján számítja ki a Bank: 

 

                
                                           ( )                         

     
 

*  a késedelmes naptári napokat 30 napos hónappal számolva 

Ha a vállalkozásnak minősülő Ügyfél 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. 
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II.2.11. A BANK ÁLTAL FELSZÁMÍTOTT DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK, SZÁMÍTÁSUK MÓDJA 

II.2.11.1. SZERZŐDÉSKÖTÉSI DÍJ, FOLYÓSÍTÁSI DÍJ: 

Az Ügyfél a lízingszerződés aláírásával egyidejűleg a lízingszerződésben feltüntetett 

összegű szerződéskötési díjat köteles fizetni, amelynek mértéke 7.000,-Ft. A Bank 

szerződéskötési díjat csak abban az esetben számít fel, ha a lízingszerződést aláírja, 

egyébként azt a Kérelmezőnek visszafizeti. A szerződéskötési díj fedezi a Bank 

szerződéskötéssel kapcsolatosan felmerült költségeit, kiadásait így többek között a lízingbe 

adás tényének a hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzését. Az Ügyfél a 

szerződéskötési díjat az első havi lízingdíjjal együtt köteles megfizetni a Bank részére. 

A Bank a finanszírozott összeg folyósításával közvetlenül összefüggő költségei megtérítése 

érdekében a finanszírozott összeg 1%-ának megfelelő, de legfeljebb 200.000,-Ft folyósítási 

díjat jogosult felszámítani, amelyet a Lízingbevevő köteles az első havi lízingdíjjal együtt 

megfizetni. 

II.2.11.2. LÍZINGDÍJAK: 

Első lízingdíj:  

Az Első lízingdíjat az Ügyfél 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 10 napon belül. Az Első lízingdíj 
kamatot nem tartalmaz. 

Az Ügyfél a lízingszerződés aláírásával 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 az Ügyfél az ily módon 
módosított Első lízingdíj összegét köteles a Banknak, vagy ha engedményezésre került sor a 
Kereskedőnek megfizetni. Az Első lízingdíj módosulását a Felek írásbeli 
szerződésmódosításban rögzítik. Ha a szerződésmódosítás aláírását az Ügyfél elutasítja, a 
Bank jogosult a lízingszerződéstől és az adásvételi szerződéstől elállni. Ha az Ügyfél 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 az Ügyfélhez intézett írásbeli nyilatkozattal elállni. 

Havi lízingdíjak:  

Az Ügyfél a jármű átadás-átvételének 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 jármű átadás-átvételének napjától az adott hónap utolsó naptári napjáig 
terjedő időszakra (tört hónap) eső kamatösszeg (a továbbiakban: időszaki kamat) valamint 
nyílt végű pénzügyi lízingszerződés esetén amennyiben a vételi jogát gyakorolja - a 
Maradványérték megfizetésével. . 

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. 
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naptári napjáig fizetendő meg. Az időszaki kamatról szóló számviteli bizonylat a törlesztési 
tervvel egyidejűleg kerül megküldésre és a kiállításától számított 15 napon belül fizetendő 
meg. 

A Bank havonta megküldi az Ügyfélnek azt a fizetési értesítőt (számviteli 
bizonylatot), amely tartalmazza az Ügyfél fizetési kötelezettségét, a bankszámlaszámot, a 
közlemény rovatban feltüntetendő tranzakció azonosítót és a fizetési határidőt. Az Ügyfél 
fizetési kötelezettségét kizárólag a Bank fizetési értesítőben (számviteli bizonylatban) 
megjelölt fizetési számlájára teljesítheti. Az Ügyfél köteles a fizetési határidő utolsó napjáig, 
a fizetési értesítőben (számviteli bizonylatban) közölt összeget megfizetni. Amennyiben az 
Ügyfél a Bank fizetési értesítőjét (számviteli bizonylatot) a határidő leteltéig nem vette 
kézhez, az Ügyfél az utoljára kézhez vett fizetési értesítőben (számviteli bizonylatban) 
megjelölt összeget köteles a Banknak, a korábbi fizetési értesítőben (számviteli 
bizonylatban) megjelölt fizetési számlájára határidőben megfizetni és a fizetési értesítő 
(számviteli bizonylat) kézhez vételét követően köteles az esetleges különbözetet 
haladéktalanul rendezni.  

A havi lízingdíj azon a napon minősül megfizetettnek, amikor a befizetett összeg a 
fizetési értesítőben (számviteli bizonylatban) megjelölt számlán jóváíródik. Az Ügyfél a 
fizetési kötelezettségét zárt végű pénzügyi lízingszerződés esetén – választása szerint – a 
Bank pénztárába készpénzben, készpénz átutalási postautalványon vagy banki átutalás 
útján, nyílt végű pénzügyi lízingszerződés esetén a Bank pénztárába készpénzben vagy 
banki átutalás útján teljesítheti. 

Amennyiben az Ügyfélnek egyidejűleg több hatályos lízingszerződése áll fenn, a 
Bank összevont fizetési értesítőt (számviteli bizonylatot) küld a Lízingbevevő részére. 
Összevont fizetési értesítő (számviteli bizonylat) esetén egy fizetési értesítő (számviteli 
bizonylat részletezője tartalmazza az Ügyfél 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. 

A lízingszerződés alapján finanszírozott összeg után havonta fizetendő lízingdíj 
összegét a következő képlet alapján számolja ki a Bank: 

   
 

  
 

(   ) 

 

ahol: 

L: a lízingdíj havi összege 

A:   a finanszírozott összeg 

k: a lízing kamata, azaz a II.2.8. pont szerint számított kamat egy hónapra jutó 
része 

t: a futamidő hónapokban 

A lízingszerződés Ügyfél által történő aláírásának napján érvényes induló 
kamatlábat, és fogyasztónak minősülő Ügyfél esetén a változó kamatozású lízingszerződés 
induló - teljes hiteldíj mutató éves százalékban meghatározott értékét a lízingszerződés 
tartalmazza. 

 A Bank által a jármű átadás-átvételét követően az Ügyfél rendelkezésére bocsátott 
törlesztési terv is tartalmazza a lízingszerződésben rögzített induló kamatlábat, a teljes 
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hiteldíj mutatót, a finanszírozott összeget és az Első lízingdíj összegét, valamint a tényleges 
időszaki kamatot, továbbá nyílt végű pénzügyi lízing esetén a Maradványérték nettó 
összegét. A törlesztési terv táblázatos formában tartalmazza továbbá i) zárt végű pénzügyi 
lízing esetén 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 ii) nyílt végű pénzügyi lízing esetén a havi lízingdíjak nettó 
összegét, a lízingdíj tőke összegét terhelő általános forgalmi adót és az egyes havi 
lízingdíjak megfizetése után fennálló tőketartozás pontos nettó összegét, valamint a havi 
lízingdíjak számát és a havi lízingdíj kamatperiódusának utolsó napját,.  

Ügyfél a lízingszerződés hatálya alatt a Törlesztési terv szerint esedékessé váló 
lízingdíj fizetési kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha az Ügyfél 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. 

A Bank a lízingszerződés fennállása alatt az Ügyfél írásbeli kérelmére a fennálló 
tartozásról törlesztési táblázat formájában készült kivonatot díj-, költség- és egyéb fizetési 
kötelezettségmentesen az Ügyfél részére megküldi, illetve az Ügyfélszolgálaton keresztül 
részére kiadja.  

 A szerződés alapján folyósított finanszírozott összeget a Bank forint-alapon 
folyósítja, finanszírozza és tartja nyilván.  

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. 

II.2.11.3. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSI DÍJ ÉS ELŐTÖRLESZTÉSI KÖLTSÉG: 

 Ha a lízingszerződést a felek együttes akaratuknak megfelelően módosítják, vagy 
az Ügyfél a fennálló tartozást részlegesen előtörleszti, illetve a lízingtartozást a teljes 
összegében előtörleszti, a Bank a vállalkozásnak minősülő Ügyféllel szemben jogosult a 
szerződésmódosítás és az előtörlesztés után díjat, a fogyasztónak minősülő Ügyféllel 
szemben a szerződésmódosítás után díjat, az előtörlesztés után pedig költséget 
felszámítani.  

 A Bank Ügyfél számára nem kedvezőtlen egyoldalú módosítása esetén a Bank nem 
jogosult a szerződésmódosítás díját az Ügyféllel szemben érvényesíteni.    

 Zárt végű pénzügyi lízing esetén a vállalkozásnak minősülő Ügyfél által fizetendő 
szerződésmódosítási díj és az előtörlesztés után járó lezárási díj a még fennálló, 
esedékessé nem vált tőketartozás 5 %-a, de minimum 50.000,-Ft. 

Nyílt végű pénzügyi lízing esetén a vállalkozásnak minősülő Ügyfél által fizetendő a 
szerződésmódosítási díj és az előtörlesztés után járó lezárási díj a még fennálló, 
esedékessé nem vált nettó tőketartozás 5 %-a, de minimum nettó 50.000,- Ft. A Bank 
jogosult a fenti díjak összegére általános forgalmi adót érvényesíteni.  

 A fogyasztónak minősülő Ügyfél által fizetendő szerződésmódosítási díj a fennálló 
tőketartozás 5 %-a, de minimum 50.000,-Ft.  

 Ha a fogyasztónak minősülő Ügyfél a lízingszerződés alapján fennálló teljes 
tartozását részlegesen, illetve teljes összegében előtörleszti, a Bank jogosult az 
előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, méltányos és objektíve indokolt költségeinek 
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megtérítésére. A Bankot illető költségtérítés (részleges/teljes előtörlesztési költségtérítés) 
mértéke: 

 az előtörlesztett összeg 1 %-a, ha az előtörlesztés időpontja és a lízingszerződés 
szerinti futamidő lejártának időpontja közötti időtartam meghaladja az egy (1) évet, de 
maximum 25 000,-Ft; 

 az előtörlesztett összeg 0,5 %-a, ha az előtörlesztés időpontja és a lízingszerződés 
szerinti futamidő lejártának időpontja közötti időtartam nem haladja meg az egy (1) 
évet, de maximum 25 000,-Ft. 

Fogyasztónak minősülő Ügyfél esetén nem illeti meg a Bankot az előtörlesztés költsége, ha  

 tizenkét hónap alatt egy alkalommal az Ügyfél által teljesített előtörlesztés összege 
nem haladja meg a kétszázezer forintot, illetve  

 az előtörlesztés kárbiztosítási szerződés alapján történt. 

II.2.11.4. KÖLTSÉGEK ÉS DÍJAK: 

 Az Ügyfél köteles megfizetni a lízingszerződésben tételesen meghatározott, a 
lízingszerződés megkötése, módosítása és az Ügyféllel való kapcsolattartás során 
közvetlenül az Ügyfél érdekében, harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben az 
Ügyfélre áthárítható módon felmerült költségeket. 

Az Ügyfél köteles megfizetni a lízingszerződésben tételesen rögzített, a szerződéskötéssel, 
a szerződés módosításával és megszüntetésével, valamint az ügyviteli költségekkel 
összefüggésben felmerült díjakat. 

Költségek: 

- 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 ,  

 jármű értékbecslésének igazolt költsége, 

 forgalomból kivonás költsége, a mindenkori jogszabályi feltételeknek 
megfelelően,  

 a jármű birtokbavételével és a birtokba vett jármű szállításával kapcsolatban 
felmerülő igazolt költségek pl.: szállítási költség, üzemanyag, költség, 
úthasználattal kapcsolatos költség. 

A Bank a szerződésszegés következményeként szükségessé váló közigazgatási 
eljárások díjait – kártérítés címén - az általa teljesített összegben terheli tovább az Ügyfélre. 

II.2.11.5. KÖLTSÉGEK ÉS DÍJAK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA 

A Bank jogosult egyoldalúan, az Ügyfél számára hátrányosan módosítani, annak 
növekedésével arányosan azt a költséget, amelyet a lízingszerződés tételesen tartalmaz.  

A Bank jogosult egyoldalúan, az Ügyfél számára hátrányosan módosítani a 
Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével azt 
a díjat, amelyet a lízingszerződés tartalmaz. 

A Bank a költséget, annak felmerülésekor, a díjat pedig évente egy alkalommal, 
április 1. napjával hatályos időponttal módosíthatja. 

Amennyiben az egyoldalú módosítás alapjául szolgáló feltétel a díj, költség 
csökkentését teszi lehetővé, ezt a Bank az Ügyfél javára érvényesíti. 
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A Bank a díj vagy költség módosítása esetén a módosítás hatálybalépését 
megelőző legalább 30 nappal korábban közli az Ügyféllel a módosítás tényét, a díj vagy 
költség új mértékét. 

II.2.11.6. ADÓK ÉS JÁRULÉKOK: 

Ügyfelet 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 gépjárművel összefüggő, a 
gépjármű beszerzésével, tulajdonban tartásával, üzemeltetésével fennálló és a jövőben 
keletkező adó, illeték, díj, vám, úthasználati díj.  

II.2.11.7. TÚLFIZETÉS: 

A Bank a szerződés megszűnésekor elszámolást készít. Ha Az Ügyfél teljesítése 
meghaladja a tartozás összegét (túlfizetés), az elszámolásban a Bank kéri megjelölni a 
különbözet visszafizetéshez szükséges adatokat. A Bank a túlfizetés összegét az Ügyfél 
rendelkezése szerint, a rendelkezés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül visszafizeti.  

II.2.11.8. 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 az Ügyfél 

részére. A kimutatást elfogadottnak kell tekinteni, ha az Ügyfél a kézbesítéstől számított 60 

napon belül írásban nem emel kifogást, az esetleges kifogás azonban nem érinti a követelés 

érvényesíthetőségét. 

II.2.12. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

II.2.12.1. BIZTOSÍTÉKNYÚJTÁS 

A Bank az Ügyféllel csak abban az esetben köt lízingszerződést, ha az Ügyfél - 
vagy a Bank által elfogadott harmadik személy - megfelelő biztosítékot nyújt. 

A biztosítékokat a Bank az Ügyfél vagy a biztosítékot nyújtó harmadik személy által 
benyújtott okiratok és dokumentumok vizsgálata alapján fogadja el, amelyről az Ügyfelet a 
lízingszerződés aláírásáról szóló értesítés megküldésével, a biztosítékot nyújtó harmadik 
személyt pedig írásban külön levélben értesíti.  

Elsődleges fedezetként a Banknak a pénzügyi lízingszerződés alapján keletkező 
követeléseinek biztosítására a jármű tulajdonjoga szolgál, amely a futamidő alatta Bankot 
illeti meg.  

A jármű tulajdonjogát a Bank a jármű adásvételének teljesülése esetén szerzi meg. 
Ha a Bank az elsődleges fedezetet érvényesíti, az Ügyfél járművön fennálló birtoklási és 
használati joga megszűnik, és ezzel egyidejűleg köteles azt a Banknak visszaszolgáltatni.  

Másodlagos fedezetként a Bank - megítélése szerint - az alábbi szerződést 
biztosító mellékkötelezettségeket is alkalmazhatja: 

Személyi biztosítékok: 

- garanciaszerződés vagy garanciavállaló nyilatkozat, amelynek vállalásával más 
bank feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy meghatározott 
feltételek - így különösen a lízingszerződésben meghatározott események beállta 
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vagy elmaradása, illetőleg okmányok benyújtása - esetében és határidőn belül a 
Banknak, mint jogosultnak a megállapított összeghatárig fizetést fog teljesíteni; 

- készfizető kezesség, amely alapján a kezességet vállaló harmadik személy a 
lízingszerződés aláírásával az Ügyfél lízingszerződés alapján fennálló teljes 
tartozásának megfizetéséért vállal készfizető kezességet. Ha ugyanazon 
lízingtartozásért több személy vállal készfizető kezességet, a kezesek 
egyetemlegesen felelnek.  

A lízingszerződés aláírását megelőzően a Bank átadja a fogyasztónak minősülő 
Kezesnek a Tájékoztatás kezességről szóló dokumentumot, amelyben tájékoztatja a 
Kezest a kezes jogairól és kötelezettségeiről valamint megismerteti a Kezessel az 
Ügyfél 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 a kezességvállalása összegkorlátozás nélkül a 
finanszírozott összeg ás járulékai megfizetésének biztosítására vonatkozik. Kezes 
vállalja, hogy ha az Ügyfél lízingbevevőként 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. 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 az Ügyfelet, hogy a lízingszerződés 
Bank által is aláírt, Kezest illető eredeti példányát a Kezes nevében és 
képviseletében eljárva átvegye. 

Amennyiben az Ügyfél a Lízingszerződésben meghatározott futamidő alatt 
szerződésszerűen teljesít, a futamidő lejártával valamint amennyiben az Ügyfél a 
futamidő lejárta előtt a Teljes tartozását rendezi a Teljes tartozás megfizetésével, a 
Kezes szabadul a kezesi kötelezettség alól. 

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank köteles késedelem nélkül tájékoztatni a 
Kezest az Ügyfél teljesítésének elmaradásáról, a lízingszerződés szerinti fizetési 
kötelezettség határidejének változásáról és az Ügyfél helyzetében beálló minden 
olyan változásról, amely a Kezes Ügyféllel szembeni megtérítési igényét 
hátrányosan befolyásolhatja. A tájékoztatás kiterjed az Ügyfelet esetleges 
mulasztásának és a tájékoztatás keltekor fennálló Teljes tartozás összegéről. 
Amennyiben a kezesség elvállalásakor számított vagy az utolsó tájékoztatáskor 
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fennálló Teljes tartozás mértéke húsz százalékkal megnőtt a Bankot szintén 
tájékoztatási kötelezettség terheli a Kezessel szemben. 

Dologi biztosítékok: 

-  óvadék alapítható kézizálogként amelyből a Bank az Ügyféllel szemben a 
lízingszerződés alapján fennálló, esedékességkor nem teljesített pénzkövetelését 
közvetlenül kielégítheti; 

Óvadékként elfogadható készpénz, a Banknál vagy más hitelintézetnél elhelyezett 
forint- és devizabetét, illetve a Bank vagy más hitelintézet által vezetett forint- és 
devizaszámla-követelés. 

A készpénzben nyújtott óvadékot a Bank a nála elhelyezett forintbetétként fogadja el 
biztosítékként, amely felett az ügyfél önállóan nem rendelkezhet. 

Óvadékként az Ügyfél vagy az óvadékot nyújtó harmadik személy által a Banknál a 
lízingkövetelés biztosítására nyújtott óvadéki betétet a Bank elkülönítetten, óvadéki 
betétszámlán kezeli.  

Az óvadéknak a kockázatvállalási ügyletből eredő követelés fennállásáig, de 
legalább a futamidő végétől számított 90 napig kell rendelkezésre állnia. Ha a Bank 
ezen időtartam alatt a kielégítési jogával élt, és az óvadék összege a 
szerződéskötéskor meghatározott összeg alá csökken, az ügyfél köteles az óvadék 
összegét az előírt mértékig visszatölteni.  

Az óvadéki betétszerződés alapján a Bank a kielégítési joga megnyílásakor jogosult 
a lejárt lízingkövetelését a betéti összegből és annak kamataiból közvetlenül 
kielégíteni. Ha az óvadék más hitelintézetnél elhelyezett devizabetét, a kielégítési 
jogának gyakorlása során a Bank az óvadékkal biztosított követelésébe a 
devizaösszeg UniCredit Bank Zrt. által közzétett, a beszámítás napján érvényes 
magánszemélyekre megállapított, hivatalos deviza eladási árfolyamon számított 
forintösszegét számítja be. 

Az óvadéki betét óvadéki jellege megszűnik, ha a lízingszerződés alapján a 
Banknak további követelése az Ügyféllel szemben nem áll fenn, ezt követően az 
Ügyfél, illetve az óvadékot nyújtó harmadik fél a betét felett szabadon rendelkezhet; 

A Bank kielégítési joga abban az esetben nyílik meg, ha az Ügyfél esedékességkor 
valamely fizetési kötelezettségét nem teljesíti, és fizetési késedelme meghaladja a 
30 napot, illetve a futamidő lejárta vagy a Bank azonnali hatályú felmondása folytán 
megszűnt lízingszerződés elszámolásának eredményeként az Ügyfélnek a Bank 
felé a lízingszerződés alapján tartozása áll fenn.  

Kiegészítő fedezetként a Bank olyan jogosultságokat és megoldásokat is kiköthet, 
amelyek nem minősülnek biztosítéknak, illetve nem szerződést biztosító 
mellékkötelezettségként jönnek létre, de alkalmasak arra, hogy a Bank lízingköveteléseinek 
közvetlen beszedését, illetve teljesebb kielégítését szolgálják: 

- felhatalmazáson alapuló beszedési megbízással az Ügyfél a pénzforgalmi 
szolgáltatójánál bejelentett módon külön felhatalmazó levélben engedélyezi a Bank 
számára beszedési megbízás benyújtását; 

- tartozáselismerés, amelyben az Ügyfél a Bank felé a pénzügyi lízingszerződés 
alapján fennálló tartozásának jogalapját és összegszerűségét feltétel nélkül és 
visszavonhatatlanul elismeri, közokiratba foglaltan.   
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Másodlagos vagy kiegészítő biztosíték nyújtására az Ügyfél vagy az érdekében 
kötelezettséget vállaló harmadik személy abban az esetben köteles, ha a Bank által 
elvégzett ügyfélminősítés eredményeként a Bank a lízingtartozás biztosítására az 
elsődleges fedezetet nem tartja elegendőnek.  

A felek ezen túlmenően a követelés biztosításának egyéb módjaiban is 
megállapodhatnak, ha ez nem ütközik jogszabály rendelkezésébe. 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek közül  

- a garancia az erre vonatkozó kötelezettségvállalás Bankhoz történt beérkezésével,  

- a készfizető kezességvállalás a lízingszerződés biztosítékot nyújtó harmadik 

személy által történt aláírásával, míg  

- a kézizálogként nyújtott óvadék az óvadékul szolgáló betéti összeg Banknál történt 
elhelyezésével, illetve a más hitelintézetnél elhelyezett betét esetén az óvadéki 
szerződés és a betéti okirat átadásával  

jön létre. 

II.2.12.2. A BIZTOSÍTÉKOK KEZELÉSE, BIZTOSÍTÁSA 

Az Ügyfél köteles gondoskodni a Bank biztosítékául szolgáló valamennyi vagyoni 
jog és követelés fenntartásáról, értékének megőrzéséről, rendeltetésszerű használatáról. 

Az Ügyfél a lízing tárgyát képező járműre – az általa szabadon választott 
biztosítótársasággal - köteles kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kötni, és a lízing teljes 
futamideje alatt érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.  

Ha a szerződő felek úgy állapodnak meg, az Ügyfél a lízing tárgyát képező járműre 
– az általa szabadon választott biztosítótársasággal - köteles teljes körű kárbiztosítást 
(casco biztosítást) is kötni, és a lízing teljes futamideje alatt érvényes, teljes körű casco-
biztosítással is kell rendelkeznie. Ha a biztosító a teljes körű casco biztosítás érvényességét 
feltételhez köti, annak teljesítése az Ügyfél kötelezettsége és költsége. E szabály vonatkozik 
a védelmi berendezés beszerzésére és beszereltetésére is.  

A lízing tárgyát képező járműre kötött biztosítások részletes szabályait a jelen 
Üzletszabályzat II. 2.13. pontja tartalmazza. 

Az Ügyfél a már megkötött biztosítás helyett jogosult új biztosítási szerződést kötni 
(biztosítóváltás), feltéve, hogy az új biztosítás feltételei megfelelnek jelen Üzletszabályzat és 
a lízingszerződés szerint a jármű biztosítására előírt feltételeknek. Az Ügyfél köteles a 
biztosítóváltás tényét a váltást követő 15 napon belül a Banknak írásban bejelenteni, és az 
újonnan megkötött, jelen pontnak megfelelő biztosítási fedezet igazoló dokumentum 
másolatát megküldeni.  

Ha a Bank a finanszírozott összeg folyósítását vagy a jármű Lízingbevevőnek 
történt átadását követően szerez tudomást arról, hogy az Ügyfél biztosítási ajánlatát a 
Biztosító elutasította, és az Ügyfél nem gondoskodott megfelelő másik biztosítás 
megkötéséről, eljárása súlyos szerződésszegésnek minősül, amely miatt a Bank jogosult a 
lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani, és a járművét az Ügyféltől birtokba venni.  

Az Ügyfél köteles a biztosítási ajánlaton Biztosítottként/Társbiztosítottként a Bankot 
feltüntetni megjelölve, hogy kártérítés kifizetése kizárólag a Bank részére vagy a Bank 
rendelkezése alapján történhet.  

Az Ügyfél a biztosítási szerződést - amíg a vagyontárgyak biztosítékul szolgálnak - 
a Bank hozzájárulása nélkül nem módosíthatja, és nem szüntetheti meg. Az Ügyfél a Bank 
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felhívására köteles a biztosítási kötvényt részére átadni. A Bank a befolyó biztosítási 
összeget esedékesség előtt is az Ügyfél tartozásának csökkentésére fordíthatja, ha az 
Ügyfél a vagyontárgyakat nem pótolja. A kártérítési összegnek a Bank követelését 
meghaladó része az Ügyfelet illeti meg. 

A Bank jogosult beszerezni minden olyan adatot, iratot, amelyet szükségesnek vél 
megvizsgálni a biztosíték nyújtásával, kezelésével és érvényesítésével kapcsolatban. 
Közreműködőt vehet igénybe a biztosítékok megőrzéséhez és érvényesítéséhez. 

A biztosítékul lekötött vagyontárgyak mindenkori értékének az Ügyfél felé fennálló 
mindenkori tőkekövetelés összegét olyan mértékben kell fedeznie, mely a szerződéskötés 
időpontjában fennállott aránynak felel meg. Amennyiben a fedezeti arány a Bank számára 
hátrányosan megváltozik (csökken) az Ügyfél köteles legalább az eredeti fedezeti arányt – 
biztosítékok kiegészítésével vagy más módon (részleges tőke előtörlesztés) – helyreállítani. 
Az eredeti fedezeti arányt a Bank az alábbi képlet segítségével határozza meg: 

finanszírozott összeg/vagyontárgy bruttó vételára 

vagyontárgy bruttó vételára: a lízingszerződésben meghatározott bruttó vételár 
finanszírozott összeg: a lízingszerződés tárgyát képező jármű bruttó vételárának Első 
lízingdíjjal csökkentett összege.  
 

Aktuális fedezeti arány meghatározása: 

A szakértés időpontjában fennálló, még nem esedékes tőketartozás/ vagyontárgy 
igazságügyi szakértő által megállapított bruttó vételi értéke 

Amennyiben az aktuális fedezeti arány az eredeti fedezeti arányhoz képest több mint 20 %-
kal alacsonyabb, akkor a Bank az Ügyfelet írásban tájékoztatja a fedezeti arány 
csökkenéséről és 30 napos határidővel felszólítja a biztosíték kiegészítésére vagy részleges 
tőke előtörlesztésre.” 

II.2.12.3. A BIZTOSÍTÉKOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK RENDJE 

Ha az Ügyfél bármely kötelezettségét esedékességkor nem teljesíti, a Bank jogosult 
érvényesíteni bármely biztosítékból eredő jogát a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon 
úgy, ahogy az a banki követelések kielégítését a legeredményesebben szolgálja. 
Választása szerint jogosult a lízingszerződés szerinti egyéb biztosítékokból kielégítést 
keresni, vagy - csőd, felszámolási, illetve bírósági eljárást kezdeményezni. 

A Bank követelésének mielőbbi rendezése érdekében akkor is jogosult az Ügyfél 
bármely biztosítékul szolgáló vagyontárgyából kielégítést keresni, ha más biztosíték is 
rendelkezésre áll. 

A biztosítékok érvényesítéséből befolyt összegeket a Bank az Ügyfél tartozásainak 
kiegyenlítésére, illetve csökkentésére fordítja.  

Ha az Ügyfél esedékességkor valamely fizetési kötelezettségét nem teljesíti, és 
fizetési késedelme eléri a 30 napot, a Bank a készfizető kezest az Ügyféllel egyidejűleg 
írásban felszólítja a lejárt tartozás megfizetésére.  

Ha az Ügyfél egy lízingdíjjal, vagy a mindenkori kamatváltozásból eredő fizetési 
kötelezettségével több, mint 30 napos fizetési késedelembe esik, és a lejárt tartozás a 
készfizető kezes felszólítása ellenére továbbra is fennáll, a Bank jogosult – választása 
szerint – a lejárt követelését a lízingtartozás biztosítására szolgáló óvadéki betétből 
közvetlenül kielégíteni, vagy a lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani.  
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Ha a Bank a lízingszerződést a fizetési kötelezettségek teljesítésének elmulasztása 
vagy a szerződésben meghatározott más felmondási ok alapján azonnali hatállyal 
felmondja, az Ügyfél járművön fennálló birtoklási és használati joga megszűnik, és ezzel 
egyidejűleg a Bank jogosulttá válik az elsődleges fedezetül szolgáló jármű birtokba vételére. 
A Bank a megszűnt lízingszerződés elszámolását elkészíti, amely tartalmazza a 
lízingszerződés megszűnése folytán egy összegben esedékessé vált valamennyi tartozás 
jogcímét és összegét, valamint a visszaszolgáltatott jármű piaci értékét.  Az elszámolást a 
Bank az Ügyfélnek és a készfizető kezesnek egyidejűleg megküldi. Ha az elszámolás 
szerint a piaci érték a tartozást nem fedezi teljes egészében, az Ügyfél és a készfizető 
kezes a különbözet megfizetéséért egyetemlegesen felel, kötelesek a különbözetről szóló 
elszámolás kézbesítését követő 15 munkanapon belül a fennálló tartozás egy összegben 
történő megfizetésére. 

A Bank az Ügyféllel történt elszámolást követően, a fizetési felszólítás ellenére meg 
nem fizetett lejárt lízingtartozást jogosult az Ügyféllel és a készfizető kezessel, mint 
egyetemleges fizetésre kötelezettekkel szemben bírósági úton érvényesíteni.  

Ha a lízingszerződésben meghatározott események beállta vagy elmaradása, 
illetőleg okmányok benyújtásának elmaradása esetére más bank feltétlen és 
visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget vállalt, a Bank a garancialevélben meghatározott 
feltételek megvalósulása esetén jogosult a bankgaranciát a lízingszerződés felmondása 
nélkül is lehívni.  

A biztosítékok nyújtásával, fenntartásával, kezelésével és érvényesítésével 
kapcsolatos valamennyi szükséges kiadás az Ügyfelet terheli. 

II.2.12.4. TÁJÉKOZTATÁS, ELLENŐRZÉS 

Az Ügyfél és a biztosítékot nyújtó harmadik fél köteles tájékoztatni a Bankot a 
biztosítékok értékében, értékesíthetőségében, behajthatóságában beálló minden 
változásról. 

A Bank bármikor jogosult ellenőrizni - akár a helyszínen is - a biztosítékok meglétét 
és azt, hogy az Ügyfél és a biztosítékot nyújtó harmadik fél a biztosítékokkal kapcsolatos, 
valamint a Bankkal kötött szerződések alapján egyébként őt terhelő kötelezettségeknek 
eleget tesz-e. Az ellenőrzés során az Ügyfél és a biztosítékot nyújtó harmadik fél köteles a 
Bankkal mindenben együttműködni és az ellenőrzéshez szükséges minden adatot megadni. 

II.2.13. BIZTOSÍTÁSOK 
Az Ügyfél a lízing tárgyát képező járműre – az általa szabadon választott 

biztosítótársasággal teljes körű kárbiztosítást (casco biztosítás), illetve kötelező gépjármű-
felelősségbiztosítást köt, és a lízing teljes futamideje alatt érvényes teljes körű casco, illetve 
kötelező gépjármű felelősségbiztosítással rendelkezik. A casco biztosítás önrésze nem 
lépheti túl a lízingszerződésben erre vonatkozóan feltüntetett százalékot és értéket. Az 
Ügyfél köteles a biztosítási ajánlaton Biztosítottként/Társbiztosítottként a Bankot feltüntetni 
megjelölve, hogy kártérítés kifizetése kizárólag a Bank részére vagy a Bank rendelkezése 
alapján történhet.  

Ha a biztosító a teljes körű casco biztosítás érvényességét feltételhez köti, annak 
teljesítése az Ügyfél kötelezettsége és költsége. E szabály vonatkozik a védelmi 
berendezés beszerzésére és beszereltetésére is.  

A Ügyfél 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. Az Ügyfél köteles a biztosítóváltás tényét a váltást 
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követő 15 napon belül a Banknak írásban bejelenteni, és az újonnan megkötött, jelen 
pontnak megfelelő biztosítási fedezet igazoló dokumentum másolatát megküldeni.  

Ha a Bank a finanszírozott összeg folyósítását vagy a jármű Lízingbevevőnek 
történt átadását követően szerez tudomást arról, hogy az Ügyfél biztosítási ajánlatát a 
Biztosító elutasította, és az Ügyfél nem gondoskodott megfelelő másik biztosítás 
megkötéséről, eljárása súlyos szerződésszegésnek minősül, amely miatt a Bank jogosult a 
lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani..  

Az Ügyfél köteles a biztosítási díjakat az esedékesség napján megfizetni a biztosító, 
illetve biztosítók részére. A biztosítási szerződésben bekövetkező változásokat azonnal közli 
a Bankkal és hozzájárulását adja, hogy a biztosító az Ügyfél esetleges fizetési 
késedelméről, és a biztosítási szerződés esetleges megszűnéséről a Bankot értesítse. Az 
Ügyfél visszavonhatatlanul felhatalmazza a Bankot az Ügyfél biztosítójánál bármely adat 
beszerzésére. 

Az Ügyfél 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.  

Az Ügyfél hozzájárulása érvényes minden olyan biztosító tekintetében, amely a 
lízing tárgyát képező járműben kárt okozó féllel kötött biztosítási szerződés alapján 
kártérítési felelősséggel tartozik.  

Káresemény bekövetkezésekor az Ügyfél köteles a biztosítási szerződésből 
származó valamennyi kötelezettségét betartani, különös tekintettel a kárnak a biztosító és 
Bank felé történő azonnali bejelentésére. E kötelezettsége abban az esetben is fennáll, ha a 
kárt a másik fél felelősségbiztosítása fedezi.  

Az Ügyfél köteles a Bankot a káresettel kapcsolatos minden körülményről 
részletesen és azonnal írásban tájékoztatni. Töréskár, elemi kár esetén az Ügyfél 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. Az Ügyfélt a tájékoztatási 
kötelezettségeinek teljesítése nem mentesíti az alól, hogy a biztosítóval szemben a 
biztosítási kárügyben esetlegesen szükségessé váló további igényérvényesítést (pl.: bíróság 
előtt) megtegye.   

Az Ügyfél 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. 

A biztosítási szerződések alapján fennálló igényeket az Ügyfél közvetlenül a 
biztosítóval szemben érvényesíti. Az Ügyfél felhatalmazza a Bankot, hogy a Biztosítóval 
folyó tárgyalásokba megítélése szerint bekapcsolódjon, illetve hogy a tárgyalásokat maga 
folytassa le.  

Töréskár és elemi kár bekövetkeztekor a Biztosító által fizetett kártérítés 
összegének az Ügyfél vagy a javítást elvégző harmadik személy (pl. a jármű márkájának 
megfelelő szakszerviz) részére történő kifizetéséhez a Bank írásos engedélye szükséges. 
Ha az Ügyfél a jármű helyreállításának megtörténtét hitelt érdemlően igazolta, és a 
kártérítés kifizetésének napjáig lejárt tartozása nem áll fenn, a Bank az adott kártérítés 
összegéről az Ügyfél javára lemondhat. Ha az Ügyfélnek lejárt tartozása áll fenn a Bank 
felé, a Bank jogosult a követelését a kártérítés összegébe beszámítani. Ez utóbbi esetben 
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az Ügyfél köteles saját költségén a járművet helyreállítani, és annak megtörténtét a Bank 
felé hitelt érdemlő módon igazolni. A Bank jogosult a jármű helyreállítását szakértővel 
ellenőriztetni. 

A Bank a biztosító által – totálkár, lopáskár esetén - kifizetett kártérítési összegével 
az alábbiak szerint számol el:  

a, A Bank jogosult a biztosító által kifizetett kártérítési összeget az Ügyfél esedékes 
tartozása erejéig a kötelezettség teljesítéseként elszámolni. 

Ha a kártérítés az Ügyfél teljes tartozásának törlesztésére nem elegendő, az 
elszámolás alapján még fennmaradt tartozást az Ügyfél köteles az elszámolás kézbesítését 
követő 5 munkanapon belül a Bank részére egy összegben megfizetni. 

Ha a kártérítés összege meghaladja az Ügyfél tartozását, a Bank a fennmaradó 
összeget a túlfizetés szabályai szerint fizeti vissza az Ügyfélnek.  

Amennyiben az Ügyfél a biztosító által kifizetett kártérítés összegét nem tartja 
elfogadhatónak, úgy kifogását közvetlenül a biztosítóval szemben köteles érvényesíteni, 
azzal hogy eljárásáról a Bankot köteles értesíteni. 

b, A kárigény biztosító által történt elutasítása esetén a kártérítési összeg kifizetését 
kizáró körülmények (pl. ittas vezetés, stb.) az Ügyfél jelen lízingszerződés szerinti fizetési 
kötelezettségeit nem érintik, ezért az Ügyfél köteles az elszámolás szerinti tartozását az 
elszámolás kézbesítését követő 5 munkanapon belül a Bank részére egy összegben 
kifizetni.  

Amennyiben a Felek a lízingszerződésben úgy állapodtak meg, akkor az Ügyfél teljes körű 
kárbiztosítást nem köteles kötni. Ez esetben a Bank a kárt okozó másik fél biztosítója által 
kifizetett kártérítés összegével számol el a fent leírtak szerint. 

II.2.14. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI 

II.2.14.1. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK ESETEI: 

A/1. A szerződést érvényesen csak írásban lehet kiegészíteni vagy módosítani.  

A/2. Az Ügyfél a szerződésből eredő tartozását jogosult a futamidő alatt a havi 
lízingdíj összegét meghaladó összeg teljesítésével csökkenteni (részleges előtörlesztés) 
azzal, hogy amennyiben az Ügyfél 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 részleges előtörlesztés bejelentése, amennyiben az a jelen pontban előírt 
feltételeknek megfelel az Ügyfél 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.  
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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 
előtörlesztés bejelentése joghatás kiváltására nem alkalmas. Az Ügyfél köteles a 
bejelentésben megjelölni az előtörlesztés pontos összegét magyar forintban.  

Abban az esetben, ha az Ügyfél 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 az Ügyfél 
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 az 
Ügyfélnek megküldi.  

A futamidő, illetve egyéb szerződéses feltétel módosítása az Ügyfél kérelmének 
Bank általi elfogadása és a módosítást tartalmazó megállapodás felek általi aláírása esetén 
jön létre, feltéve, hogy az Ügyfél a szerződésmódosítási díjat megfizette.  

A szerződésmódosítás iránti kérelem a Bankhoz írásban vagy az Ügyfélszolgálaton 
személyesen nyújtható be. A Bank a kérelem elfogadása esetén a kérelem kézhezvételét 
követő hónap 8. napjáig megküldi az Ügyfélnek a lízingszerződés írásbeli módosításáról 
szóló megállapodást. A megállapodás alapján a szerződésmódosítás a kérelem 
kézhezvételét követő hónaptól lép hatályba feltéve, hogy a Bank az Ügyfél és Kezes 
valamint a tanúk általi aláírt megállapodást a hónap 20. napjáig kézhez veszi. A határidő 
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. 

Nyílt végű pénzügyi lízing esetén a Lízingbevevő részleges előtörlesztésre (azaz a 
lízingszerződésből eredő tartozásnak a havi lízingdíj összegét meghaladó összeggel történő 
csökkentésére) nem jogosult, a pénztartozását idő előtt csak teljes előtörlesztéssel 
teljesítheti. 

A/3.  A Bank az Ügyfél számára kedvezőtlenül a lízingszerződésben kikötött kamatot, a 
lízingszerződésben tételesen meghatározott költségeket és díjakat módosíthatja a 
lízingszerződésben meghatározott feltételek fennállása esetén, egyéb szerződéses feltétel 
az Ügyfél számára kedvezőtlenül a Bank által egyoldalúan nem módosítható.” 

Változó kamatozású lízingszerződés esetén a lízing induló kamatlábának mértéke 
a referencia-kamatláb változásának függvényében, a lízingszerződésben meghatározott 
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időpontokban és módon automatikusan változik, ezért e változás nem minősül egyoldalú 
szerződésmódosításnak.   

II.2.14.2. A LÍZINGSZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI: 

B/1. Zárt végű pénzügyi lízing esetén 

A szerződés a felek szerződésszerű teljesítése esetén a lízingszerződésben 
meghatározott időtartam lejártával megszűnik.   

 Ha a futamidő eltelt, és az Ügyfél a szerződés szerinti fizetési kötelezettségeit 
határidőben maradéktalanul teljesítette, vagy ha az Ügyfél élt az előtörlesztés 
lehetőségével, és a teljes tartozást megfizette, a gépjármű tulajdonjoga az Ügyfélre átszáll.   

Nyílt végű pénzügyi lízing esetén 

A szerződés a felek szerződésszerű teljesítése esetén a lízingszerződésben 
meghatározott időtartam lejártával megszűnik és amennyiben a Lízingbevevő a 
lízingszerződés szerinti fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett Lízingbevevő 
járműre vonatkozó vételi jog gyakorlásának joga megnyílik. Lízingbevevő az utolsó előtti 
lízingdíj fizetési határidejének lejártáig írásban jogosult nyilatkozni a Bank felé, hogy a vételi 
jogával élni kíván-e. Amennyiben a vételi jog gyakorlására a Lízingbevevő harmadik 
személyt kíván kijelölni, köteles a jelen pont szerinti nyilatkozattal egyidejűleg a kijelölt 
harmadik személy adatait és a harmadik személy Maradványérték bruttó összegének 
megfizetésére vonatkozó írásbeli nyilatkozatát megküldeni. Ha a Lízingbevevő a jármű 
megvásárlása mellett dönt, a Bank a Maradványértékről kiállított értékesítési számlát, a 
futamidő lejártát követő 5 napon belül Lízingbevevő vagy az általa kijelölt harmadik személy 
részére megküldi. A Lízingbevevő vagy az általa kijelölt harmadik személy a 
Maradványérték bruttó összegének határidőn belüli megfizetése esetén lesz a jármű 
tulajdonosa, feltéve, hogy a Lízingbevevő a Lízingszerződésből eredő valamennyi fizetési 
kötelezettségének eleget tett.  

A lízingszerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésével valamint 
a Maradványérték bruttó összegének megfizetésével a jármű tulajdonjogát a Lízingbevevő 
vagy az általa kijelölt harmadik személy megszerzi. Abban az esetben, ha Lízingbevevő 
határidőn belül nem nyilatkozik a vételi jog gyakorlásáról, köteles a futamidő utolsó napján 
a járművet a Bank által megjelölt helyen, ennek hiányában Bank székhelyén minden 
tartozékával és iratával együtt átadni Bank számára. 

Lízingbevevő vagy harmadik személy a Bankkal szemben a járműre vonatkozóan 
szavatossági vagy egyéb igényeket nem érvényesíthet. A vételi jog gyakorlására vagy a 
vételár megfizetésére nyitva álló határidő elmulasztása esetén a Lízingbevevő vételi joga 
elenyészik. Ez esetben illetve amennyiben a Maradványérték bruttó összege a számlán 
megjelölt határidőn belül nem kerül megfizetésre, a Bank jogosult a járműre – a futamidő 
lejártát követően – újabb, a jármű használatára vagy tulajdonjog átruházására vonatkozó 
szerződést kötni. 

B/2. Zárt végű pénzügyi lízing esetén 

Az Ügyfél jogosult a szerződést írásban bármikor 5 munkanapra felmondani, s a 
fennálló tartozást egy összegben visszafizetni (teljes előtörlesztés).  

Az Ügyfél a teljes előtörlesztésre irányuló szándékát a Bankhoz írásban vagy az 
Ügyfélszolgálaton személyesen nyújthatja be. Az Ügyfél 5 munkanappal a tervezett 
teljesítési időpont előtt köteles előtörlesztési szándékát bejelenteni. 
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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. 

Nyílt végű pénzügyi lízing esetén 

Az Ügyfél jogosult a szerződést írásban bármikor 5 munkanapra felmondani és a 
járműre vonatkozó vételi jogát gyakorolni, mely esetben a fennálló teljes tartozást valamint 
a Maradványérték bruttó összegét köteles egy összegben megfizetni (teljes előtörlesztés). 
A Törlesztési terv szerinti, még esedékessé nem vált tőketartozás és a Maradványérték 
együttes bruttó összegét a Lízingbevevő értékesítés jogcímén köteles megfizetni. A 
Lízingbevevő teljes előtörlesztés esetén harmadik személyt vételi jog gyakorlására nem 
jogosult kijelölni. A Lízingbevevő a teljes előtörlesztésre és a vételi jog gyakorlására 
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 és 
Maradványérték bruttó összegét.  

Lízingbevevő vagy harmadik személy a Bankkal szemben a járműre vonatkozóan 
szavatossági vagy egyéb igényeket nem érvényesíthet. 

B/3. A természetes személy Ügyfél 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 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 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 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 
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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.  

A Lízingszerződés örökös általi folytatására abban az esetben van lehetőség, ha a 
jogerős hagyatékátadó végzés a lízingszerződésből eredő jogok és kötelezettségek 
tekintetében egy örököst nevez meg, vagy több örökös esetében az örökösök együttesen 
írásban megállapodnak arról, hogy közülük mely örökös jogosult a lízingszerződés 
folytatására. 

A jelen pontban foglaltak alkalmazandóak akkor is, ha az Ügyfél egyéni vállalkozó. 

B/4. A Bank jogosult a lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani, ha  

Fogyasztóval kötött zárt végű pénzügyi lízing esetén 

a, az Ügyfél 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 póthatáridőn belül; 

b, az Ügyfél a Bankot a finanszírozott összeg vagy a lízingszerződés megkötése 
során valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával vagy más módon megtévesztette, 
amennyiben ez a lízingkérelem elbírálását befolyásolta; 

c, az Ügyfél 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; 

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

e, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság vagy a nemzeti adóhatóság az Ügyfél 
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.);  

f, az Ügyfél a járművel kapcsolatos karbantartási, állagmegóvási, javítási és 
javíttatási kötelezettségének nem tesz eleget, a Bank engedélye nélkül átalakítja, annak 
műszaki paramétereit megváltoztatja vagy a rá átszállt szavatossági jogokat, illetve a jármű 
biztosítási szerződései alapján megillető jogait nem érvényesíti;  

g, az Ügyfélnek a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a 
pénzügyi lízingszerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítésének lehetőségét,  

h, az Ügyfél a regisztrációs kötelezettségének – a Bank írásbeli felszólítása 
ellenére - határidőben nem tesz eleget; 

i, az Ügyfél más, jelen szerződési feltételekben meghatározott súlyos 
szerződésszegét követ el. 

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 
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szabályokat - írásbeli felszólító levelet küld az Ügyfélnek, és az Ügyfél a felszólítás ellenére 

30 napon belül nem szünteti meg a 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 fizetési kötelezettségre és a tartozás rendezésének elmaradása esetén a várható 

jogkövetkezményekre. 

Fogyasztónak nem minősülő Ügyféllel kötött zárt végű lízingszerződés esetén: 

A Bank jogosult a lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani, ha  

a, az Ügyfél 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 póthatáridőn 

belül; 

b, a jármű részben károsodik, és az Ügyfél a jármű javíttatását 5 munkanapon belül nem 

kezdi meg, vagy saját hibájából nem fejezi be a lehető legrövidebb időn belül;  

c, az Ügyfél a Bankot a finanszírozott összeg vagy a lízingszerződés megkötése során 

valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával vagy más módon megtévesztette, 

amennyiben ez az Ügyfél ajánlatának elbírálását befolyásolta; 

d, az Ügyfél 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, az Ügyfél 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 Ügyfél ellen büntető eljárás indul;  

g, az Ügyfél 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, az Ügyféllel szemben csőd-, felszámolási, kényszer-végelszámolási vagy törlési eljárás 

indul;  

i. az Ügyfélnek a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a lízingszerződésből 

eredő kötelezettségei teljesítésének lehetőségét; 
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j, az Ügyfél regisztrációs kötelezettségének – a Bank írásbeli felszólítása ellenére - 

határidőben nem tesz eleget; 

k, az Ügyfél más súlyos szerződésszegést követ el.  

 

A zárt végű pénzügyi lízingszerződés a fenti okok miatt azonnali hatályú 
felmondással megszűnik, és a fennálló 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 szerződés felmondásakor az Ügyfél tartozásáról tájékoztató elszámolást készít. Az 
Ügyfél köteles a teljes tartozását a késedelmi kamatokkal, valamint a felmerült költségekkel 
együtt azonnal, de legkésőbb 5 munkanapon belül megfizetni. 

Az Ügyfél 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  
az Ügyfél a gépjármű 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 az Ügyfél által kezdeményezett újraaktiválási kérelmet 
elfogadni, e kérdésben minden esetben a saját mérlegelése alapján jogosult dönteni. Az 
újraaktiválás feltétele, hogy az Ügyfél a felmondás költségeként a pénzügyi lízingszerződés 
szerinti 30.000,-Ft+ÁFA összeget megfizeti. A felmondás költsége a lízingszerződés 
egyoldalú felmondására vonatkozó banki nyilatkozat kézbesítésével, és a jármű birtokba 
vételével megbízott harmadik személy eljárásának díja, annak rész- vagy teljes összegű 
fedezete.    

 

Nyílt végű pénzügyi lízing esetén 

A lízingszerződés azonnali hatályú felmondásával a lízingszerződés megszűnik, és 
a fennálló teljes tartozás, valamint amennyiben a járművet a Bank részére nem adja át, a 
Maradványérték bruttó összege 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 tőkerészének összegét (a 
Törlesztési terv szerinti, még esedékessé nem vált tőketartozás), a megszűnésig felmerülő, 
de még esedékessé nem vált kamatot, 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 és a Maradványérték 
bruttó összegéről tájékoztató elszámolást készít. Lízingbevevő köteles a teljes tartozását a 
késedelmi kamatokkal, valamint a felmerült költségekkel együtt azonnal, de legkésőbb 5 
munkanapon belül megfizetni valamint amennyiben a vételi jogát gyakorolni kívánja a 
Maradványérték bruttó összegét megfizetni ezen határidőn belül. A Lízingbevevő azonnali 
hatályú felmondás esetén harmadik személyt vételi jog gyakorlására nem jogosult kijelölni.  
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A Lízingbevevő lízingszerződésből eredő kötelezettsége akkor szűnik meg, ha 
valamennyi fizetési kötelezettségének eleget tett és a vételi jog gyakorlása esetén a 
Maradványérték bruttó összegét megfizette. 

Amennyiben a vételi jog gyakorlására nem került sor, 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 
30.000,- Ft+ÁFA összeget megfizeti. 

 

B/5. Megszűnik a szerződés, ha  

a, a gépjármű - bármely okból - elvész, és azt az illetékes rendőrhatóság 
határozatában megállapítja. A szerződés azon a napon szűnik meg, amikor a Biztosító az 
Ügyfélnek a jármű elveszésével kapcsolatos kárigényét elbírálja, s annak eredményéről a 
Bankot a kártérítés átutalásával, illetve a kárigény elutasításának közlésével írásban értesíti.  

b, a jármű olyan mértékben károsodik, hogy a Biztosító a totálkár vagy a jármű 
javításának magas költsége miatt a gazdasági totálkár bekövetkeztét megállapítja. A 
szerződés azon a napon szűnik meg, amikor a Biztosító a kártérítést a Bank részére 
átutalja, illetve a kárigény elutasításának közlésével írásban értesíti. 

Az Ügyfél a szerződés megszűnéséig a havonta esedékessé váló lízingdíjakat, 
valamint a keletkező különbözeteket a szerződésben foglaltak szerint köteles megfizetni.  

Az Ügyfél a lízingszerződés megszűnéséig a havonta esedékessé váló 
lízingdíjakat, valamint a keletkező különbözeteket a lízingszerződésben foglaltak szerint 
köteles megfizetni.  

A kártérítés biztosító általi átutalása azon a napon minősül teljesítettnek, amikor a 
kártérítés összegét a Bank számláján jóváírják.  

 A lízingszerződés megszűnése esetén a Bank a Biztosítónak a kárigény 
elbírálásáról szóló értesítése alapján az Ügyféllel a pénzügyi lízingszerződés szerint számol 
el (ide értve a kárt okozó másik fél biztosítója által fizetett kártérítést is). 

II.2.15. ELJÁRÁS A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ESETÉN, AZ ELSZÁMOLÁS RENDJE 

Zárt végű pénzügyi lízing esetén, ha a futamidő eltelt, és az Ügyfél a szerződés 
szerinti fizetési kötelezettségeit határidőben maradéktalanul teljesítette, vagy ha az Ügyfél 
élt az előtörlesztés lehetőségével, és a teljes tartozást megfizette, a gépjármű tulajdonjoga 
az Ügyfélre átszáll.   

Nyílt végű pénzügyi lízing esetén a jármű tulajdonjoga az Ügyfélre, vagy a 
lízingszerződésben megjelölt esetekben általa kijelölt harmadik személyre átszáll, ha i) a 
futamidő eltelt, és az Ügyfél a lízingszerződés szerinti fizetési kötelezettségeit határidőben 
maradéktalanul teljesítette és a Maradványérték bruttó összege megfizetésre került; ii) az 
Ügyfél élt a teljes előtörlesztés lehetőségével, és a teljes tartozást valamint a 
Maradványérték bruttó összegét megfizette iii) a Lízingbevevő a Bank azonnali hatályú 
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felmondását követően a teljes tartozást valamint a Maradványérték bruttó összegét 
megfizette. 

Ügyfél (nyílt végű pénzügyi lízing esetén az Ügyfél által kijelölt személy is) 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, a tulajdonjog átszállás közúti nyilvántartásban történő átvezetéséhez 
szükséges esetleges egyéb, Bank által kiállítandó dokumentumokat és a biztosítási 
kártérítés kedvezményezettségének megszűnésére vonatkozó nyilatkozatát az Ügyfél (nyílt 
végű pénzügyi lízing esetén az Ügyfél által kijelölt személy) részére – levelezési címére, 
ennek hiányában a lakcímére - megküldi, illetve az Ügyfélszolgálaton keresztül részére 
kiadja. 

Ha a futamidő eltelt, és az Ügyfél valamely fizetési kötelezettségnek nem tesz 
eleget, a lízingszerződés a futamidő utolsó napján megszűnik, és az Ügyfél gépjármű feletti 
birtoklási és használati joga megszűnik. Az Ügyfél haladéktalanul köteles a gépjárművet a 
Bank birtokába visszaadni.  

Ha az Ügyfél a lízingszerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségének 
határidőben nem tett eleget, vagy a Bank a lízingszerződést azonnali hatállyal fel kívánja 
mondani, illetve a lízingszerződés a futamidő elteltével megszűnt, de az Ügyfélnek lejárt 
tartozása áll fenn a Bank felé, a Bank a lejárt követelése érvényesítése érdekében vagy az 
Ügyfél szerződésszegő eljárásával összefüggésben jogosult – az Ügyfél költségére - 
harmadik személynek megbízást adni. 

A megbízáskor a Bank a megbízott részére az Ügyfél, a lízing és a jármű adatait 
tartalmazó írásbeli megbízást ad, amelynek birtokában jogosult a megbízott a lejárt 
követelés érvényesítése érdekében, illetve az Ügyfél szerződésszegő magatartása kapcsán 
az Ügyféllel a kapcsolatot közvetlenül felvenni. 

 

A Bank által igénybevett megbízottak megnevezése:   

New Day Biztonsági Kft.  
(1118 Budapest, Sasadi út 58.fszt.3. Cg.: 01 09 715370 adószám: 13030643-2-43)  
képviselő: Szabó András 
 

 

Ha a Bank a pénzügyi lízingszerződést azonnali hatállyal felmondja, vagy a 
lízingszerződés megszűnik, az Ügyfél gépjárművön fennálló birtoklási és használati joga 
megszűnik.  

Az Ügyfél a Bank írásbeli felmondása alapján - 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.  
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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 Ügyfél 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 személyt vagy cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági 
társaságot, 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.  

Az Ügyfél 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 az Ügyfél ezen határidőn belül 
írásban a Bankot a kiválasztott szakértő személyéről nem tájékoztatja, az Ügyfél a 
kiválasztás jogát elveszti és a Bank jogosult a hirdetményben szereplő szakértők közül az 
eljáró szakértőt kiválasztani. A Bank az Ügyfelet a jelen pont szerinti aktuális szakértőkről – 
a hirdetményként történő közzététel mellett – a felmondó levélben is értesíti. 

A Bank a jármű birtokba vételétől számított 15 munkanapon belül elkészíti a 
megszűnt lízingszerződés elszámolását.  

Az elszámolás tartalmazza az Ügyfélnek a lízingszerződés megszűnése folytán egy 
összegben esedékessé vált valamennyi tartozásának (nyílt végű pénzügyi lízingszerződés 
esetén a Maradványérték) jogcímét és összegét, valamint a visszaszolgáltatott jármű piaci 
értékét. 

Ha az Ügyfél a jármű birtokba vételekor írásban jelezte, hogy a pénzügyi 
lízingszerződés 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.  

Zárt végű lízing esetén, ha az elszámolás szerint  

a, a piaci érték a Teljes tartozás összegét meghaladja, a Bank a különbözetet az 
Ügyfélnek a túlfizetés szabályai szerint  visszafizeti,  

b, a piaci érték a Teljes tartozást nem fedezi teljes egészében, az Ügyfél a 
különbözetről szóló elszámolás kézbesítését követő 5 munkanapon belül köteles azt egy 
összegben megfizetni.  

Nyílt végű pénzügyi lízing esetén, ha az elszámolás szerint  

a, a jármű nettó piaci értéke és a Maradványérték nettó összegének különbözete 
meghaladja az Ügyfél teljes tartozását, a Bank a különbözetet az Ügyfélnek a túlfizetés 
szabályai szerint  visszafizeti,  

b, a nettó piaci érték és a Maradványérték nettó összegének különbözete az Ügyfél 
teljes tartozását nem fedezi teljes egészében, az Ügyfél a különbözetről szóló elszámolás 
kézbesítését követő 5 munkanapon belül köteles azt egy összegben megfizetni.  
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Az elszámolás kézhezvételét követően az Ügyfélnek lehetősége van az elkészült 
értékbecslés üzleti titkot nem tartalmazó részének megismerésére. A Bank az Ügyfél 
írásbeli kérelmére az elkészült értékbecslés egy másolatát az Ügyfél részére – levelezési 
címére, ennek hiányában a lakcímére - megküldi, illetve az Ügyfélszolgálaton keresztül 
részére kiadja.  

II.3. KÉZBESÍTÉSI SZABÁLYOK 

A Bank az Ügyfél és a biztosítékot nyújtó harmadik személy részére szóló 
értesítéseket, egyoldalú jognyilatkozatokat és elszámolásokat az Ügyfél és a biztosítékot 
nyújtó harmadik személy által a lízingszerződés adatlapján meghatározott levelezési 
címére, ennek hiányában a lakcímére, illetve székhelyére, posta útján, könyvelt 
küldeményként, Közvetítője vagy megbízottja útján személyes kézbesítéssel – és az Ügyfél 
és a biztosítékot nyújtó harmadik személy kifejezett kérelmére - elektronikus levél vagy 
telefax útján küldi meg, vagy a hivatalos honlapján: “porschebank.hu” teszi közzé.   

Az Ügyfél 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 jön 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. Az Ügyfél és a biztosítékot 
nyújtó harmadik személy 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 az Ügyfél és a biztosítékot nyújtó harmadik személy korábbi címére küldi 
meg értesítéseit.  

A Bank a nyilatkozatait elektronikus levél útján vagy telefaxon abban az esetben 
juttatja el az Ügyfélhez és a biztosítékot nyújtó harmadik személyhez, ha az Ügyfél és a 
biztosítékot nyújtó harmadik személy írásban E-mail/fax nyilatkozatot tesz.  

II.4. PÉNZMOSÁS 

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, illetve a Közvetítő az Ügyféllel történő üzleti kapcsolat-létesítéskor az 
Ügyfél személyes azonosítását a személyazonosságot igazoló okmányok alapján elvégezi, 
és rögzíti az Ügyfél törvényben meghatározott adatait. A lízingszerződés aláírásakor az 
Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozat tételére köteles.   



 

51 / 55 

A Bankot, illetve a Közvetítőt - összeghatártól függetlenül - azonosítási 
kötelezettség terheli továbbá abban az esetben is, ha pénzmosásra utaló adat, tény vagy 
körülmény merül fel.  

II.5. ADATVÉDELEM 

A Bank az Ügyfél 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.  

Az Ügyfél a lízingszerződés aláírásával felhatalmazza a Bankot, hogy a 
lízingügylettel, illetve a lízing- és biztosítéki 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 az Általános Üzletszabályzatában feltünteti.  

Az Ügyfél a lízingszerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy ha a Bank a lejárt 
követelése érvényesítéséhez harmadik személynek ad megbízást, a Bank a megbízottja 
részére az Ügyféllel, 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.  

Az Ügyfél a jelen szerződés 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.  

Az Ügyfél a lízingszerződés aláírásával felhatalmazza a Bankot, hogy a lízingügylet 
kapcsán a GIRO Zrt.-vel kötött szolgáltatási szerződés alapján az Ügyfél 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. 

Az Ügyfél a lízingszerződés aláírásával felhatalmazza a Bankot, hogy a lízingügylet 
kapcsán a tudomására jutó valamennyi adatot, tényt, információt a Porsche Bank AG 
(Salzburg), mint anyavállalat és európai leányvállalatai részére – elsősorban hitel- és 
ügyfélminősítési célokra történő felhasználás végett – továbbítsa.  Az Ügyfél és a Kezes 
adattovábbításhoz történő hozzájárulása a felsorolt cégek tekintetében a banktitok 
megtartásának kötelezettsége alóli felmentésnek is minősül.  

Az Ügyfél 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. 
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A hozzájárulás - a nyilatkozatot tevő személy egyértelmű azonosíthatóságának 
biztosítása mellett - bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható, ill. a reklám 
küldésének megtiltása iránti igény bejelenthető a fent megjelölt társaságok címére küldött 
levélben, ill. elektronikus levélben.   

 

II.6. ÜGYFÉLPORTÁL RENDSZER 
A Bank az Ügyfél számára a lízingszerződéssel kapcsolatos egyes ügyek intézése, az 
Ügyféllel, annak ügyleteivel kapcsolatos egyes adatok, információk és iratok szolgáltatása, 
továbbá a Bank egyéb szolgáltatásaira és termékeire vonatkozó általános információk 
elérésének biztosítása céljából internet-alapú Ügyfélportál Rendszert-t működtet. 
Az Ügyfélportál Rendszeren keresztül történő szolgáltatás elektronikus úton, a Bank web-
oldalán keresztül, az „ügyfélkapu.porschebank.hu” internetes felületen lehetséges, a jelen 
szerződési feltételekben meghatározott módon. 
Az Ügyfélportál Rendszert működtetése a Bank részéről az Ügyfél jobb kiszolgálásának 
eszköze, a lízingügyletek keretében nyújtott szolgáltatásának része. Igénybevétele a 
Lízingbevevő számára nem kötelező. 

II.6.1. REGISZTRÁCIÓ 
Az Ügyfél részéről az Ügyfélportál Rendszer igénybevételének technikai feltétele, hogy 
rendelkezzen a Rendszerhez hozzáféréssel és e-mail címmel rendelkezzen. 
A Bank az Ügyfelet a lízingszerződés megkötését követően az Ügyfélportál Rendszerben 
automatikusan regisztrálja, amelyről az Ügyfelet a törlesztési terv megküldésével együtt, 
ajánlott levélben értesíti. 
Az értesítés alapján a Lízingbevevő az „ügyfélkapu.porschebank.hu” internetes felületen az 
Ügyfélportál rendszerben regisztrál. A regisztráció során elfogadja az Ügyfélportál Rendszer 
használatára szerződési feltételeket, felhasználónevet és jelszót képez, megadja a jelszó 
visszaállításához szükséges titkos kérdést és választ, továbbá megadja az e-mail címét. 
A Bank a Lízingbevevőnek a sikeres regisztrációról a megadott e-mail címre értesítést küld. 
A Lízingbevevő a sikeres regisztrációt követően tud az Ügyfélportál Rendszerhez hozzáférni. 
A felhasználónév a Lízingbevevő által meghatározott, legalább 4 karakterből álló kód, amely 
a Lízingbevevő választása szerint nagy- és kisbetűt és számjegyet is tartalmazhat.   
A jelszó a Lízingbevevő által meghatározott, legalább 8 karakterből álló kód, amely legalább 
egy-egy nagybetűt, kisbetűt, számjegyet és egy írásjelet tartalmaz 
Ha a Lízingbevevő újabb lízingszerződés létrejöttekor már rendelkezik aktív, érvényes 
regisztrációval az Ügyfélportál Rendszerben a Bankkal kötött korábbi lízingszerződése 
alapján, akkor a már meglévő hozzáférését tudja használni a később létrejövő 
lízingszerződéssel kapcsolatban is.  

II.6.2. ÜGYFÉL-AZONOSÍTÁS 

 Az Ügyfél Rendszer igénybevételére az Ügyfél felhasználóneve és a jelszava együttes 
megadásával jogosult. Az Ügyfél azonosítása a felhasználónév és a jelszó együttes 
megadásával történik. Öt sikertelen belépési kísérletet követően az Ügyfélportál Rendszer 
automatikusan letiltja a szolgáltatást.  
Az Ügyfél felelős a felhasználónév és a jelszó választásáért, biztonságos megőrzéséért, 
titokban tartásáért, valamint rendeltetés- és jogszerű használatáért.  
Ha az Ügyfél észleli, hogy a felhasználónév és a jelszó illetéktelen személy tudomására 
jutott vagy juthatott, illetve illetéktelen személy jognyilatkozatokat tett, köteles erről 
késedelem nélkül a Bankot értesíteni, és egyidejűleg a felhasználónevet és a jelszót letiltatni.  
Amennyiben illetéktelen személy a felhasználónév és a jelszó felhasználásával banktitoknak 
minősülő adat birtokába jut, jognyilatkozatokat tesz, az ebből eredő kárt az Ügyfél viseli, 
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kivéve, ha az Ügyfél letiltatta a felhasználónév és a jelszó használatát, vagy ha a kár a Bank 
súlyos gondatlanságának vagy szándékos károkozásának következménye. 
Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy ha a sikertelen belépési kísérlet 
következményeként vagy az Ügyfél kifejezett kérése alapján az Ügyfélportál Rendszer 
használata le van tiltva, az Ügyfél azt használni nem tudja.  
Az Ügyfél részéről a regisztráció során adott felhasználónevéhez új jelszó meghatározása 
szükséges. A Bank az Ügyfél kérelme alapján az e célra szolgáló kérdés és válasz 
megadását követően, a Rendszerbe történő belépéshez az Ügyfélnek e-mail-ben - 24 óráig 
érvényes - ideiglenes jelszót ad. A belépést követően az ideiglenes jelszó nem használható, 
az Ügyfélnek új jelszót kell meghatároznia, amely egy legalább 8 karakterből álló kód, 
legalább egy-egy nagybetűt, kisbetűt, számjegyet és egy írásjelet tartalmaz, és nem azonos 
a korábbi jelszóval. A felhasználónév és az új jelszó együttes megadásával a letiltott 
Ügyfélportál Rendszer az Ügyfél számára ismét elérhetővé válik.   
Az Ügyfél az új jelszóhoz szükséges kérdést és választ a regisztrációs eljárás során saját 
maga határozza meg. 

II.6.3. IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK 
Az Ügyfélportál Rendszer használatával az Ügyfél a Bankkal kötött pénzügyi 
lízingszerződése kapcsán az alábbi szolgáltatásokat tudja igénybe venni: 

- alapadatok megtekintése és kinyomtatása pdf. file formájában, 
- az aktuális – a referencia-kamat változása miatt módosult összegű lízingdíjakat 

tartalmazó - törlesztési terv megtekintése és kinyomtatása pdf. file formájában,  
- referencia-kamat és ügyleti kamat változásának követése,  
- kiállított fizetési értesítők megtekintése és kinyomtatása pdf. file formájában, 
- kiküldött fizetési felszólítások,  
- tájékoztató elszámolás készítése az adott napra (előtörleszési költség nélkül)  
- a szerződéssel kapcsolatos - általános, pénzügyi és technikai - kérdések, 

kérelmek elküldése, 
- gyakran ismételt kérdések elérése, 
- hírek, akciók, hirdetmények elérése, 
- átlinkelés más hasznos honlapokra. 

 
Az Ügyfélportál Rendszerből az Ügyfél által az ügylettel kapcsolatban lekért elszámolás 
tájékoztató jellegű. Elküldése nem eredményezi a változás hatályba lépését, ahhoz az 
Ügyfélnek az erre vonatkozó, lízingszerződésben szabályozott eljárási rend szerint kell 
eljárnia. 

II.6.4. RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS 
Az Ügyfélportál Rendszer szolgáltatása a web-lapon 0-24 óráig elérhető.  
A Bank nem köteles a Rendszerhez való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes 
biztosítására. Fenntartja magának azt a jogot, hogy banki munkanapokon – előzetes 
bejelentés nélkül – karbantartási munkálatokat végezzen. A karbantartás ideje alatt az 
elektronikus szolgáltatás nem vehető igénybe. 
A Bank megtilthatja az Ügyfél számára az Ügyfélportál Rendszer használatát, illetve törölheti 
az Ügyfél regisztrációját, ha az Ügyfél bármely tevékenysége akadályozza vagy 
veszélyezteti a Rendszer rendeltetésszerű működését. 
A Bank fenntartja magának a jogot arra, hogy az Ügyfélportál Rendszer bármely vagy 
valamennyi szolgáltatását megszakítsa vagy megszüntesse. 

II.6.5. FIZETÉSI FELTÉTELEK 
Az Ügyfélportál Rendszer elérését és igénybevételét a Bank a regisztrált Ügyfél számára díj- 

és költségmentesen biztosítja. 
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II.6.6. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 

 
Az Ügyfélportál Rendszer működésével kapcsolatban felmerülő kérdéseivel és a letiltott 
jelszó pótlása kapcsán az Ügyfél a Bank Ügyfélszolgálatánál kaphat tájékoztatást illetve 
támogatást.  
Az Ügyfélszolgálaton az Ügyfél 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. A Bank 
elérhetőségei a Bank honlapján www.porschebank.hu ismerhetők meg.  

 

II.7. ALKALMAZANDÓ JOG, BÍRÓSÁGI ILLETÉKESSÉG 

A lízingszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezései, a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény, a 
Fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvény, valamint a bankügyletekre vonatkozó hatályos 
jogszabályokban foglaltak az irányadók. 

A lízingszerződésből és a biztosítéki szerződésekből, valamint a készfizető 
kezességre vonatkozó szerződésből 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 szerződésből eredő jogviták peren 
kívüli rendezése. A Bank a Pénzügyi Békéltető Testület felé általános alávetési nyilatkozatot 
nem tett. 

A peres és nem peres eljárásokban a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki.  

II.8. TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELET 
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. 

III.1. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS A FUTAMIDŐ ALATT 
 Ha az Ügyfélnek a lízingszerződés alapján az esedékességkor meg nem fizetett, 
lejárt lízingdíj-tartozása nem áll fenn, kérheti a lízing futamidejének módosítását, azaz 
hosszabbíthatja, illetve rövidítheti a futamidőt, amely a lízingdíj összegének módosulását 
eredményezi.  

A futamidő módosítására vonatkozó kérelem a Bankhoz írásban vagy az 
Ügyfélszolgálaton személyesen nyújtható be. Az Ügyfél 5 munkanappal a tervezett 
teljesítési időpont előtt köteles részleges előtörlesztési szándékát írásban jelezni. 

A módosítási kérelem elbírálásának előfeltétele, hogy az Ügyfél a szerződésből 
eredő, korábban már esedékessé vált valamennyi kötelezettségét - különös tekintettel a 
fizetési kötelezettségekre - szerződésszerűen teljesítette. 
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IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

 Az Üzletszabályzat a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a kihirdetés 
napját követően kötött ügyletek kapcsán kell alkalmazni. 

 


