PÉNZÜGYI LÍZING
GÉP, EGYÉB ESZKÖZ
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
I.

A Lízingszerződés célja

1.1.

A Lízingbeadó a Lízingszerződés III. pont szerinti lízingtárgyat a Lízingbevevő megbízása szerint a
Lízingszerződés II. pontjában meghatározott Szállítótól (a továbbiakban: Szállító) megvásárolja kizárólag
azzal a céllal, hogy azt a Lízingbevevőnek a Lízingszerződésben meghatározott feltételekkel,
rendeltetésszerű használatra lízingbe adja, illetve a Lízingszerződésben meghatározott futamidő végén a
Lízingbevevő a lízingtárgy tulajdonjogát minden további jogcselekmény nélkül megszerezze (zárt végű
lízing), vagy a maradványérték (utolsó részlet) megfizetésével a Lízingbevevő vagy az általa kijelölt
személy a lízingtárgy tulajdonjogát megszerezze (nyílt végű lízing).

1.2.

A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy a lízingtárgyat rendeltetésszerű használatba veszi, azt a
futamidő alatt rendeltetésszerűen használja, és a Lízingszerződés alapján fennálló valamennyi nevesített
fizetési kötelezettségének maradéktalanul és határidőben eleget tesz.

1.3.

Amennyiben a Lízingbevevő gazdasági társaság, úgy a Lízingszerződés aláírásával a Felek – többek között
– azon egyező szándékukat is kifejezik, miszerint a Lízingszerződés célja a lízingtárgy Lízingbevevő üzleti
és gazdasági tevékenysége végzése céljából, illetve azzal kapcsolatban történő lízingbe adása, illetve
lízingbe vétele.

II.

A Lízingszerződés hatálya, a lízing futamideje

2.1.

A Lízingszerződés a Felek aláírásával lép hatályba. Amennyiben az aláírásokra nem egy időben kerülne
sor, úgy a Lízingszerződés az utolsó aláírással lép hatályba.

2.2.

A Lízingszerződés hatálya azon a napon szűnik meg, amikor a Lízingbevevő valamennyi szerződéses
kötelezettségét maradéktalanul teljesítette.

2.3.

A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a lízing futamidejének kezdete nem minden esetben egyezik meg
a Lízingszerződés hatálybalépésének időpontjával. A Lízingbevevő kamatfizetésének kezdő időpontja
(futamidő kezdete) alapesetben a szállítói számla szerinti „Teljesítés időpontja” (a Lízingtárgy birtokba
vételének napja). Amennyiben a Lízingbeadó a Lízingtárgy Lízingbevevő általi birtokbavételét
megelőzően a szállítói számla alapján fizetést teljesít, a Lízingbeadó jogosult a szállítói számla
kifizetésének napját tekinteni a futamidő kezdetének. A lízing futamidejének a vége megegyezik a
Lízingszerződés hatályának megszűnésével.

III.

A lízingtárgy tulajdonjoga

3.1.

A lízingtárgy tulajdonjoga a Lízingszerződés teljes futamideje alatt a Lízingbeadót illeti meg. Amennyiben
a Lízingszerződés megkötését követően a Lízingbeadó nem szerzi meg a lízingtárgy tulajdonjogát, a
Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződést felmondani, ha a tulajdonjog meg nem szerzése a
Lízingbevevőnek felróható okból következett be és a felek a IX. fejezet szerint elszámolnak egymással.

3.2.

A lízingtárgyat a Lízingbevevő tartja nyilván könyveiben, és a lízingtárgy amortizációját a Lízingbevevő
számolja el.

3.3.

Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés alapján fennálló valamennyi fizetési és egyéb szerződéses
kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, a Lízingszerződésben meghatározott futamidő végén az
utolsó lízingdíj részlet megfizetésével, minden további jogcselekmény nélkül megszerzi az eszköz
tulajdonjogát (zárt végű pénzügyi lízing), vagy a maradványérték megfizetése esetén ő vagy az általa
kijelölt harmadik személy megszerezheti az eszköz tulajdonjogát (nyílt végű pénzügyi lízing).

IV.

A lízingdíj és egyéb fizetési kötelezettségek
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4.1.

Fizetési kötelezettségnek minősül minden, az eszközzel és a Lízingszerződéssel összefüggésben
felmerülő díj, költség, így különösen, de nem kizárólag a lízingdíj, a kezelési költség, a késedelmi
kamatok, az eszköz beszerzéséhez kapcsolódó közvetlen költségek, illetve az eszközzel és a
Lízingszerződéssel kapcsolatos bárminemű fizetési kötelezettség.

4.2.

A lízingdíjak (tőke, kamat) díjszámítási módja: Annuitásos egyenletes törlesztő részlet, ütemezett fizetési
kötelezettség, ami a futamidő alatt - nyílt végű pénzügyi lízing esetén - az utolsó esedékes részlet
kivételével egyenletesen oszlik el.

4.3.

A fizetési ütemezés tartalmazza a havonta fizetendő lízingdíjakat, a lízingdíjak esedékességét (a
továbbiakban: Törlesztési Terv).

4.4.

A lízingdíjakat a Lízingbevevő köteles esedékességkor, a Lízingbeadó értesítése alapján a
Lízingszerződésben és a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint megfizetni. A lízingdíjak esedékességi
időpontjait a szállítói számla Lízingbeadó által történő kifizetésének vagy a lízingtárgy átadásátvételének és a Lízingbevevő általi átvételének időpontja (amelyik korábban bekövetkezik) határozza
meg az alábbiak szerint:
•

A hónap 1. napja, illetve az azt követő első munkanap, annak figyelembevételével, hogy a folyósítás
napja és az első esedékesség között minimum 8 naptári napnak el kell telnie.

•

A Lízingbevevő fizetési kötelezettsége azon a napon minősül teljesítettnek, amikor az átutalt összeg a
Lízingbeadó bankszámláján jóváírásra kerül.

Lízingbeadó a fentiektől a Lízingbevevő javára saját hatáskörben meghozott döntésével eltérhet.
4.5.

A Lízingbeadó 1 hónapos időközönként (felülvizsgálati periódus) vizsgálja felül az irányadó kamatláb (1
havi BUBOR, LIBOR CHF, EURIBOR vagy bármely más a lízingszerződés tekintetében megvalósult
finanszírozás szerinti deviza vonatkozásában iránymutató referencia kamatláb) értékét. Amennyiben a
felülvizsgálatkori új irányadó kamatlábbal kalkulált érték a Lízingszerződés hatályba lépésének napjára
meghatározott értéktől legalább 0,5 %-al eltér, akkor a Lízingbeadó jogosult a tényleges, teljes
változásnak megfelelően módosítani a hátralévő lízingdíjakat. Amennyiben a Lízingbeadó a
Lízingszerződés hatályba lépését követő bármelyik felülvizsgálati időpontban már érvényesítette a jelen
pont szerinti kamatmódosítási jogát, úgy az azt követő felülvizsgálatok alkalmával, ha az aktuális
felülvizsgálatkori érték a legutolsó tényleges kamatmódosítás napjára meghatározott értéktől legalább
0,5 %-os mértékben eltér, akkor a Lízingbeadó jogosult a tényleges, teljes változásnak megfelelően
módosítani a hátralévő lízingdíjakat. A lízingdíjak módosításakor a Lízingbeadó írásban köteles értesíteni
a Lízingbevevőt új Törlesztési Terv megküldésével.

4.6.

Amennyiben a Lízingbevevő bármely, a Lízingszerződésen alapuló fizetési kötelezettségének
esedékességkor nem tesz eleget, a késedelem időtartamára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatot köteles a Lízingbeadó részére
fizetni. A Lízingbeadó jogosult arra, hogy amennyiben a Lízingbevevőnek lejárt tartozása áll fenn a
Lízingbeadó felé, akkor a Lízingbevevő következő, bármilyen jogcímű fizetését a Lízingbeadó először
költségre, a késedelmi kamatra és azután az esedékes lízingdíjra számolja el. A jelen pontban
meghatározott késedelmi kamaton felül a Lízingbeadót a késedelmesen vagy meg sem fizetett egyes
havi lízingdíjak tekintetében illeti meg a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti
behajtási költségátalány.

4.7.

A Lízingbevevő fizetési kötelezettségeit nem érinti, ha a Lízingbevevő az eszközt bármilyen, a
Lízingbeadónak fel nem róható okból nem használja, vagy nem használhatja.

V.

Az átadás-átvétel, üzembe helyezés

5.1.

A Szállítóval a Lízingbeadó megköti az Adásvételi Szerződést.

5.2.

Az eszköz tulajdonságait – így különösen az eszköz gyártmányát, típusát, felszereltségét, vételárát és
egyéb feltételeit – kizárólag a Lízingbevevő határozza meg.

5.3.

Az eszköz – a Felek eltérő írásos megállapodásának hiányában – közvetlenül a Lízingbevevőnek kerül
átadásra. A Lízingbevevő mindezek elmaradására az eszköz átadás-átvételét követően nem hivatkozhat.
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5.4.

A Lízingbevevő az eszköz átadás-átvételéről, illetve üzembe helyezéséről köteles a Lízingbeadó által
rendelkezésére bocsátott minta szerinti átadás-átvételi jegyzőkönyvet felvenni, és azt maga aláírni. A
Lízingbevevő köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyv egy eredeti példányát a Lízingbeadónak vagy a
Lízingszerződést a Lízingbeadó nevében aláíró személynek haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon
belül eljuttatni.

5.5.

Az átadás-átvétellel, valamint az eszköz üzemeltetésével kapcsolatos minden olyan költség és díj,
amelyet az Adásvételi szerződés alapján nem a Szállító visel, a Lízingbevevőt terheli.

5.6.

Az átadás-átvételi, illetve az üzembe helyezési eljárás során felmerült és a jegyzőkönyv aláírását gátló
körülményeket és hiányosságokat a Lízingbevevő haladéktalanul köteles a Lízingbeadóval és a Szállítóval
írásban közölni, valamint az eszköz Adásvételi Szerződés szerinti – szerződésszerű – átadásával
kapcsolatos minden intézkedést a Szállítóval szemben megtenni. Mindezen kötelezettségek
elmaradásából eredő valamennyi kárért a Lízingbevevő felel.

5.7.

A Lízingbeadó oly módon felel a Szállító nem szerződésszerű teljesítéséért, a Szállító késedelméért, nem
teljesítéséért, a teljesítés lehetetlenné válásáért, valamint hibás teljesítéséért, így különösen, de nem
kizárólagosan az eszköz származásában, műszaki állapotában, rendeltetésszerű használatra való
alkalmasságában rejlő, vagy bármely más hibájáért, hogy (i) egyrészt a Szállító késedelmes teljesítése,
hibás teljesítése, vagy nem teljesítése esetére a Lízingbevevőre engedményezi azt a jogosultságot, hogy
az Adásvételi Szerződésben rögzített feltételek szerint eljárhasson a Szállítóval szemben, (ii) másrészt a
későbbiekben érvényesítendő, az 5.8. pontban foglaltak szerinti jótállási és szavatossági jogok
gyakorlásának jogát a Lízingbevevőre engedményezi.

5.8.

Az eszközzel kapcsolatban felmerülő jótállási, szavatossági, és egyéb, az eszköz használatával
kapcsolatos igényeit a Lízingbevevő közvetlenül a Szállítóval szemben jogosult és köteles érvényesíteni.
A jog- és igényérvényesítés elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből eredő valamennyi – a
Lízingbevevőt és/vagy a Lízingbeadót ért – kár a Lízingbevevőt terheli.
A Lízingbevevő fenti jogának érvényesítése, illetve kötelezettsége teljesítése érdekében a Lízingbeadó a
Lízingszerződéssel a Lízingbevevőre ruházza át az Adásvételi Szerződésen alapuló jelen pontban
meghatározott és nevesített jogait, követeléseit – így különösen a Szállító bármely szerződésellenes
magatartása miatti kártérítési, szavatossági, valamint jótálláson, illetve termékfelelősségen alapuló
jogait, mint kifejezetten bizonytalan követeléseket – kivéve a tulajdonjogot, illetve az eszközért fizetett
vételár (vételárelőleg) esetleges visszatérítésének igénylését.
A Lízingbevevő a Szállítóval szemben fennálló jelen pont szerint megszerzett jogait a Szállító felé a
Lízingszerződéssel igazolja. Az engedményezett szavatossági és jótállási jogok körében a Lízingbevevő a
kijavítás és kicserélés iránti igényét közvetlenül a Szállítóval szemben érvényesítheti.

5.9.

A Lízingbevevőnek a Szállító teljesítésével kapcsolatos bármely kifogása a Lízingszerződést, az abból
eredő jogokat és kötelezettségeket nem érinti, kivéve, ha a Lízingszerződés kifejezetten másként
rendelkezik.

VI.

Az eszköz üzemeltetése, használata, karbantartása; a kárveszély viselése

6.1.

A Lízingbevevő a Lízingszerződés időtartama alatt – a jelen pontban foglalt kivételtől eltekintve kizárólagos joggal jogosult birtokolni és használni az eszközt anélkül, hogy azt megterhelné, vagy
harmadik személy számára akár térítés ellenében, akár térítés nélkül használatba adná, illetve bármely,
a Lízingszerződésen alapuló jogait a Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik
személyre átruházná. Amennyiben az eszközre vonatkozó biztosítási szerződés (lásd VII. fejezet)
bárminemű korlátozó rendelkezést tartalmaz az eszköz használatával összefüggésben, például, de nem
kizárólag, a használat földrajzi területének, vagy a használat módjának vonatkozásában, úgy azt a
Lízingbevevő köteles betartani.
Amennyiben a Lízingbevevő bármely fizetési kötelezettségével 30 (harminc) naptári napot meghaladóan
késedelembe esik, a Lízingbeadó írásbeli értesítésének kézhezvételét követően megszűnik az eszköz
birtoklására, használatára és hasznosítására vonatkozó jogosultsága. Ebben az esetben a Lízingbevevő
vagy meghatalmazottja haladéktalanul köteles az eszközt a Lízingbeadó birtokába adni és a saját
költségén és veszélyére a Lízingbeadó által meghatározott helyre szállítani, ahol a Lízingbeadó
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megbízottja a Lízingbevevő veszélyére és költségviselése mellett tárolja. Amennyiben a Lízingbevevő
nem tesz eleget a jelen bekezdésben meghatározott kötelezettségének, úgy azt a Lízingbeadó vagy
meghatalmazottja a Lízingbevevő költségén és kárveszélyviselése mellett jogosult megtenni.
Amennyiben a Lízingbevevő az eszköz birtokából történő kikerülését követő 30 (harminc) naptári napon
belül eleget tesz valamennyi esedékes és lejárt fizetési kötelezettségének (ideértve a szállítással,
tárolással, őrzéssel kapcsolatos költségeket, illetve a birtoklási jogának átmeneti megszűnésének ideje
alatt esedékes fizetési kötelezettségeket is) a Lízingbeadó hozzájárul ahhoz, hogy a Lízingbevevő részére
a tárolást végző személy az eszközt kiadja. Amennyiben a Lízingbevevő ezen időtartamon belül sem tesz
eleget fizetési kötelezettségének, a Lízingbeadó azonnali hatállyal felmondhatja a Lízingszerződést, és a
jelen ÁSZF vonatkozó szabályai szerint járhat el.
6.2.

A Lízingbevevő az eszközt saját költségén és kockázatára üzemelteti, gondoskodik annak
rendeltetésszerű működéséről, és fizeti az eszköz birtoklásával, használatával, üzemeltetésével és
fenntartásával járó valamennyi költséget, ideértve az ezekkel kapcsolatban felmerülő összes közterhet
is.
A Lízingbevevő köteles gondoskodni az eszköz kezelési utasításában és/vagy az Adásvételi Szerződésben
foglaltak betartásáról, és a szükséges vagyonvédelmi intézkedések megtételéről.

6.3.

A Lízingbevevő köteles az eszköz szükséges műszaki felülvizsgálatát a gyártó által meghatározott
feltételek szerint, illetve az eszköz egyéb rendszeres karbantartását (állagmegóvását) és az esetleges
meghibásodások kijavítását a szervizkönyvben feltüntetett vagy a gyártó hivatalos képviselete ilyen
irányú engedélyével rendelkező szervizek valamelyikében saját költségén elvégeztetni. A Lízingbevevő
köteles az eszköz karbantartásával és állagmegóvásával összefüggő valamennyi költséget viselni és a
kapcsolódó számlákat saját nevére kiállítatni. A Lízingbevevő a jótállás illetve a szavatosság időtartamán
kívül az eszköz rendszeres karbantartását, illetve állagmegóvását saját maga vagy az általa megbízott
társaság műszaki bázisán is elvégezheti.

6.4.

Amennyiben a Lízingbevevő karbantartási, illetve javítási kötelezettségeinek nem, vagy csak részben tesz
eleget, úgy a Lízingbeadó jogosult a Lízingbevevő költségén a karbantartásokat, illetve a javíttatásokat
elvégeztetni, és ezen költségeket a Lízingbevevő által befizetett összegek terhére érvényesíteni.

6.5.

A Lízingbeadó bármikor jogosult az eszköz állapotának és használatának ellenőrzésére. A Lízingbevevő az
eszközzel, illetve annak használatával kapcsolatban a Lízingbeadó kérésére köteles adatokat szolgáltatni.
Amennyiben az ellenőrzés hiányosságokat tár fel, a Lízingbevevő köteles a hiányosságot megszüntetni,
így különösen, de nem kizárólagosan a hibát saját költségén haladéktalanul kijavítani, illetve az eszköz
rendeltetésellenes, vagy nem a Lízingszerződésnek megfelelő használatát megszüntetni, és köteles
továbbá a Lízingbeadót a hiányosságból eredően esetlegesen ért károkat haladéktalanul megtéríteni.

6.6.

A Lízingbevevő a Lízingszerződés időtartama alatt vétkességére tekintet nélkül viseli az eszközzel
összefüggésben a kárveszélyt, amely kiterjed az eszköz által okozott, és az eszközben felmerült
valamennyi kárra. A Lízingbevevő így felel különösen, de nem kizárólag
• a külső okból származó, harmadik személynek felróható és saját érdekkörben felmerült okból eredő
dologi és következményi károkért,
• az eszköz bármely okból történő teljes, vagy részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért,
megsemmisüléséért,
• az eszköz által okozott, vagy működésével kapcsolatban bekövetkezett minden kárért és balesetért,
• az eszköz nem rendeltetésszerű használatából, nem megfelelő karbantartásából, az engedményezett
jogok gyakorlásának elmulasztásából eredő károkért,
• a harmadik személynek, illetve a harmadik személyek által okozott károkért,
• az eszköz üzemeltetőjeként a veszélyes üzem működéséből származó károkért.
Az eszközzel kapcsolatos kárveszély akkor száll át a Lízingbevevőre, amikor a kárveszély az Adásvételi
Szerződés alapján a Lízingbeadóra szállna.

6.7.

Amennyiben a lízing futamideje alatt az eszközre harmadik személy pert kezdeményezne, végrehajtást
vezetne, zár alá venné vagy a Lízingbeadó jogait bármely más módon sértené, illetve veszélyeztetné, úgy
a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadót erről haladéktalanul értesíteni, s a veszély elhárítására saját
költségén minden tőle elvárhatót megtenni.
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VII.

Az eszköz biztosítása

7.1.

A Lízingbevevő köteles a lízingtárgyat a Lízingszerződés teljes időtartamára saját költségén
vagyonbiztosítás fedezete alá vonni minimum a finanszírozott összeg értékén és így megkötött
biztosítási szerződést (a továbbiakban: Biztosítás) a Lízingszerződés teljes időtartamára hatályban
tartani.
A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az eszközre bármely okból eredően (különösen, de
nem kizárólagosan nemfizetés miatt) nem rendelkezik érvényes biztosítással, az eszközzel kapcsolatos
minden olyan kárt viselni köteles, amely a biztosítás hiánya miatt felmerül, továbbá a Lízingbeadó felé is
kártérítési kötelezettséggel tartozik a Lízingszerződés alapján fennálló tartozásai erejéig.

7.2.

A Biztosítással kapcsolatos téves, pontatlan adatszolgáltatásból származó minden következmény a
Lízingbevevőt terheli.

7.3.

A Biztosítással kapcsolatos összes költség kizárólag a Lízingbevevőt terhelik. Amennyiben a biztosítási
díjat a Lízingbeadó – a Lízingbevevőnek felróható okból – a Lízingbevevő helyett fizeti meg (különösen,
de nem kizárólag a Lízingbevevő késedelmes díjfizetése esetén), úgy a Lízingbevevő köteles a biztosítási
díjat haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 3 (három) munkanapon belül a
Lízingbeadó részére megfizetni.

7.4.

Az eszközzel összefüggő káresemény (a továbbiakban: Káresemény) bekövetkezése esetén a
Lízingbevevő a Káreseményről köteles haladéktalanul, de legkésőbb a biztosítási szerződésben
meghatározott határidőn belül tájékoztatni a biztosítót (kárbejelentés), a biztosítási szerződésben
meghatározott módon eljárni, gondoskodni a kárfelmérésről. A Lízingbevevő a Biztosítással kapcsolatos
eljárásban – ide nem értve a kárbejelentés és a kárfelmérés eseteit – a Lízingbeadó külön írásbeli
felhatalmazása alapján köteles intézkedni, de egyebekben is köteles mindent haladéktalanul megtenni a
Lízingbeadó érdekeinek érvényesítése érdekében. A Biztosítással összefüggő bárminemű, így különösen
a biztosító kártérítésével kapcsolatos vita esetén – mind a peren kívüli eljárások, egyezségek, mind a
peres eljárások során – a Lízingbevevő jogosult és köteles eljárni.
Amennyiben a Káresemény bekövetkezésének időpontjában a biztosító kockázatviselése nem áll fenn, a
Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződést felmondani, és a jelen ÁSZF X. fejezetében foglaltak szerint
eljárni.
A Káresemény miatt a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben semminemű követelést nem támaszthat,
a Káresemény következtében – így különösen a Biztosítással kapcsolatos eljárással összefüggésben –
felmerülő minden költség, hátrány és felelősség a Lízingbevevőt terheli.
A Biztosítás alapján járó kártérítés jogosultja a Lízingbeadó.

7.5.

Az eszköz javításának időtartama alatt, illetve bárminemű kár esetén a X. fejezetben meghatározott
elszámolás elkészítéséig a Lízingbevevő köteles a Lízingszerződésben megállapított fizetési
kötelezettségeinek esedékességkor és maradéktalanul eleget tenni.

7.6.

Amennyiben a biztosító a Káresemény során bekövetkezett károsodás mértékét a Biztosítás alapján
helyreállíthatónak minősíti, úgy a Lízingbevevő köteles az eszköz javíttatásáról, ennek megtörténtéig az
állag megóvásáról, haladéktalanul gondoskodni. Helyreállítható (javítható) kár bekövetkezése esetén,
amennyiben a Káresemény bekövetkezésének időpontjában a biztosító kockázatviselése nem áll fenn, a
Lízingbevevő köteles az eszközt saját költségén helyreállíttatni (javíttatni) azzal, hogy a Lízingbeadó
jogosult a Lízingszerződést felmondani, és a jelen ÁSZF X. fejezetében foglaltak szerint eljárni. (Ez utóbbi
rendelkezés irányadó a biztosító kockázatviselésével nem fedezett totálkár esetén is.)
Amennyiben a Lízingbevevőnek a Lízingbeadó felé a biztosító által történő kárkifizetés napjáig lejárt
tartozása nem áll fenn, és az eszköz fentiek szerinti helyreállításának megtörténtét a Lízingbevevő, vagy
a szerviz hitelt érdemlően igazolta, a Lízingbeadó – kizárólag az adott esetre vonatkozóan –
kárkedvezményezettségéről a Lízingbevevő javára lemond.
Amennyiben a Lízingbevevőnek a Lízingbeadó felé lejárt tartozása áll fenn, a Lízingbeadó jogosult
követelését a kártérítés összegébe beszámítani, amely esetben a Lízingbevevő részben vagy egészben
saját költségén köteles az eszköz helyreállításáról gondoskodni.
A Lízingbeadó a részére folyósított kártérítési összeget a Lízingbevevő részére átadja, amennyiben a
Lízingbevevő a kárt rendezte, és nincs a Lízingszerződésből eredő, esedékessé vált és ki nem fizetett
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tartozása.
7.7.

Amennyiben a biztosító a Káresemény során bekövetkezett károsodás mértékét a Biztosítás alapján
totálkárnak minősíti, úgy a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó haladéktalan írásbeli tájékoztatása
mellett a roncsot egy, a Lízingbeadó által megjelölt szervizbe szállítani. A roncs értékesítése a
Lízingbevevő kötelezettsége; az értékesítésből befolyó összeg a Lízingbeadót illeti meg. A biztosító által
megállapított és a Lízingbevevő által is elfogadott roncsérték és kártérítési összeg figyelembevételével a
Lízingbeadó a jelen ÁSZF X. fejezete alapján elszámolást készít. Amennyiben a Lízingbevevő a roncs
értékesítéséről a biztosító szemléjét követő 15 (tizenöt) naptári napon belül nem intézkedik, úgy a
Lízingbeadó – az értékesítést saját hatáskörébe vonva – a roncsot eladhatja, és az eladás során felmerült
költségeinek megtérítését a Lízingbevevőtől – a X. fejezet alapján készített elszámolás során –
követelheti.

7.8.

Lopáskár esetén a Lízingbevevő köteles a tettes ellen haladéktalanul, de legkésőbb a biztosítási
szerződésben meghatározott határidőn belül feljelentést tenni, és a biztosító felé a kár bejelentéséről
gondoskodni. A Lízingbevevő a feljelentés alapján készült rendőrségi jegyzőkönyv másolatát köteles
haladéktalanul, de legkésőbb a kézhezvételtől számított 2 (két) munkanapon belül eljuttatni a
Lízingbeadó részére. A feljelentés illetve a kárbejelentés elmulasztásáért, illetve az abból eredő
valamennyi kárért a Lízingbevevő felelős.
Amennyiben a biztosító a kár kifizetését bármely, a Lízingbevevőnek felróható okból megtagadja, az
ebből eredő minden következmény és felelősség a Lízingbevevőt terheli.
Amennyiben az eszköz felkutatását célzó rendőrségi nyomozás eredménytelennek bizonyul, a
Lízingbevevő köteles a rendőrségi nyomozást megszüntető határozatot a kézhezvételtől számított 2
(két) munkanapon belül a Lízingbeadónak és a biztosítónak megküldeni. A kárrendezés csak a nyomozást
megszüntető határozat biztosító általi kézhezvételével lehetséges. Az elszámolás a X. fejezet szerint
történik.

VIII.

A Lízingszerződés megszűnése

8.1.

A Lízingszerződés megszűnik
a)

a Lízingbevevő valamennyi fizetési és egyéb szerződéses kötelezettségének maradéktalan
teljesítésével,

b)

a Lízingbeadó rendkívüli felmondásával,

c)

a Lízingbeadó és a Lízingbevevő közti közös megegyezéssel

ad a) Teljesítés
Zárt végű pénzügyi lízing szerződés esetén:
A Lízingbevevő a futamidő lejártával, az összes lízingdíj teljes tőketörlesztő és kamattörlesztő részének,
valamint a Lízingszerződéssel összefüggésben minden egyéb, a Lízingbeadónak fizetendő összegek
határidőben történő, maradéktalan megfizetése után, minden további jogcselekmény nélkül a
lízingtárgy tulajdonjogát megszerzi.
Nyílt végű pénzügyi lízing szerződés esetén:
A Lízingbevevőnek joga van arra, hogy a futamidő lejártával az összes lízingdíj teljes tőketörlesztő és
kamattörlesztő részének, a Lízingszerződéssel összefüggésben a Lízingbeadónak fizetendő minden egyéb
összegnek valamint a Lízingszerződésben kikötött maradványértéknek a határidőben történő
megfizetésével a lízingtárgyon ő vagy az általa megjelölt személy tulajdonjogot szerezzen. A
Lízingbevevő erre vonatkozó döntésére, annak közlésére vonatkozó részlet-szabályokat az egyes
lízingszerződések szabályozzák.
Teljesítéssel történő megszűnést követő eljárás
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A Lízingszerződés teljesítéssel történő megszűnése esetén a tulajdonosváltás automatikus, illetve a
lízingbe vevő külön kérésére a Lízingbeadó egy Tulajdonjog átruházási szerződés elnevezésű
dokumentumot küld a Lízingbevevőnek.
ad b) Felmondás
8.2.

A Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondani,
amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződésből eredő valamely kötelezettségét nem, vagy nem
maradéktalanul teljesíti, így különösen, de nem kizárólagosan, ha
• a Lízingbevevő bármely fizetési kötelezettségének teljesítésével 30 (harminc) naptári napot
meghaladóan késedelembe esik,
• a Szállító által átvételre szerződésszerűen felajánlott eszköz átvételét a Lízingbevevő megtagadja,
elmulasztja, vagy átvétel esetén az átvétel tényének igazolását a Lízingbeadó felé elmulasztja,
• a vagyonbiztosítás a Lízingszerződés hatálya alatt bármilyen okból megszűnik, illetve a biztosítási díj
megfizetésével a Lízingbevevő, amennyiben díjfizetésre a Lízingszerződés szerint köteles, bármilyen
okból 30 (harminc) naptári napot meghaladóan késedelembe esik,
• a Lízingbevevő az eszközt nem rendeltetésszerűen használja, vagy a Lízingbeadó előzetes írásbeli
engedélye nélkül harmadik személynek használatba adja, átadja, illetve bármilyen jogcímen
megterheli,
• a Lízingbevevő az eszközzel kapcsolatos karbantartási, állagmegóvási, javítási és javíttatási
kötelezettségének nem tesz eleget,
• a Lízingbevevő a 6.5. pont szerinti ellenőrzést akadályozza, vagy a Lízingbevevő hibájából az
ellenőrzés meghiúsul,
• a kötelezően gyakorlandó jogaival a Lízingbevevő nem él, vagy azok gyakorlásával késedelmeskedik,
a) az eszköz – a Lízingbeadónak fel nem róható ok miatt – megrongálódott, megsemmisült, vagy
működésképtelenné vált, és kijavítása, eredeti állapotba történő visszaállítása nem történt meg,
vagy lopáskár következett be,
b) az eszközt bizonyíthatóan bűncselekmény elkövetésére használják és/vagy ilyen cselekménnyel
összefüggésben a hatóság azt lefoglalja.
•

•
•
•

bármilyen olyan körülmény felmerül, amely a Lízingbeadó megítélése alapján alkalmas arra,
hogy a Lízingbevevő vagy a Lízingszerződés vonatkozásában biztosítékot nyújtó személy
pénzügyi, gazdasági vagy piaci helyzetét, illetve ezek várható alakulását jelentősen
veszélyeztesse, illetve amely veszélyezteti a Lízingbevevő vagy a biztosítékot nyújtó személy
azon képességét, hogy a Lízingszerződésben, vagy a biztosítékra vonatkozó szerződésben foglalt
kötelezettségeit teljesítse,
a Lízingbevevő olyan fizetési kötelezettséget vállal, amely a Lízingbeadó megítélése szerint
veszélyezteti a Lízingbeadóval szembeni kötelezettségei teljesítését,
a Lízingbevevő vagy a biztosítékot nyújtó harmadik személy ellen végrehajtási, csőd-,
felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, vagy ezen eljárások bármelyikét kezdeményezik,
bármely egyéb, a Lízingszerződésben vagy a jelen ÁSZF-ben meghatározott olyan esetben, amelyre
az adott rendelkezés rendkívüli felmondást ír elő vagy tesz lehetővé.

8.3.

A Lízingszerződés felmondása esetén a Lízingbevevő Lízingszerződés alapján fennálló valamennyi
tartozása azonnal és egy összegben esedékessé válik.

8.4.

A Lízingbeadó a felmondásról írásban, a felmondás indoklásával és az esedékessé vált összeg
megjelölésével értesíti a Lízingbevevőt. A Lízingbevevő az esedékessé vált összeget a tájékoztatás kézhez
vételétől számított legkésőbb 30 (harminc) naptári napon belül köteles megfizetni a Lízingbeadónak.

8.5.

Amennyiben a Lízingbevevő a fenti 30 (harminc) naptári napos határidőn belül a Lízingbeadónak
megfizeti az esedékessé vált összeget, úgy megszerzi az eszköz tulajdonjogát, kivéve a lopás esetét.

8.6.

Amennyiben a Lízingbevevő a 30 (harminc) naptári napos határidőn belül nem fizeti meg az esedékessé
vált összeget, úgy a Lízingbevevőnek megszűnik a lízingtárgyra vonatkozó birtoklási és használati joga és
a Lízingbevevő köteles saját költségén és felelősségére az eszközt a Lízingbeadó által megjelölt
időpontban a Lízingbeadó által megjelölt helyre szállítani, vagy azt a Lízingbeadó igazolt megbízottjának
a tartozékokkal és az eszközre vonatkozó valamennyi dokumentummal együtt átadni. Amennyiben a
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Lízingbevevő ezen kötelezettségét nem teljesíti, a Lízingbeadó jogosult a Lízingbevevő költségére az
eszközt visszavenni, amelyet a Lízingbevevő nem akadályozhat.
A Lízingszerződés felmondását követően a Lízingbeadó a visszavett eszközt belátása szerinti módon
értékesíti, és az értékesítés költségeit (különösen, de nem kizárólagosan szállítás, tárolás, őrzés, műszaki
értékbecslés, értékesítési jutalék) a X. fejezete szerinti elszámolás keretében a Lízingbevevőre terheli.
8.7.

Amennyiben a Lízingszerződést a Lízingbeadó azért mondja fel azonnali hatállyal, mert az eszköz
megsemmisült, vagy a káreseményt követően a biztosító gazdasági totálkárt állapít meg, vagy az eszközt
ellopták (lopáskár), a Lízingbeadó nem köteles az eszközt másikkal helyettesíteni, és amennyiben a
Lízingbeadónak a jelen ÁSZF X. fejezete szerinti elszámolás szerinti követelése a biztosítási
kárrendezésből nem térül meg, úgy a fennmaradó részt a Lízingbevevő köteles megfizetni a Lízingbeadó
részére.

ad c) Közös megegyezés
8.8.

A Lízingbeadó és a Lízingbevevő a Lízingszerződést közös megegyezéssel megszüntethetik, amely
esetben a közös megegyezésben foglaltak szerint járnak el.

IX.

Egyéb pénzügyi rendelkezések

Előtörlesztés
9.1.

A Lízingbevevő a futamidő során kérheti a Törlesztési Terv szerint fennálló tartozásainak teljes vagy
részleges előtörlesztését. A Lízingbevevő előtörlesztési jogával kizárólag a Törlesztési Tervben
meghatározott esedékességi időpontokban élhet. A Lízingbevevő az előtörlesztés iránti írásbeli kérelmét
(a továbbiakban: Kérelem) az esedékesség időpontja előtt legalább 30 (harminc) naptári nappal köteles
benyújtani. A Kérelem benyújtásának előfeltétele, hogy a Lízingbevevő a Lízingszerződésből eredő
valamennyi lejárt fizetési kötelezettségének – beleértve a késedelmi kamat fizetési, behajtási
költségátalány, változó kamatozás esetén a kamatkülönbözet fizetési kötelezettségét is –
maradéktalanul eleget tett.
A Lízingbeadó a Kérelem kézhezvételét követően értesítő levélben (a továbbiakban: Értesítés)
tájékoztatja a Lízingbevevőt a következő esedékességkor megfizetendő összegről. Ezt követően a
Lízingbevevő köteles egy összegben legkésőbb az Értesítésben megjelölt időpontig megfizetni az
Értesítésben meghatározott lízingdíj (tőke- és kamat-) összegét, valamint – kezelési költségként – a
lízingjogviszony során felmerülő egyes költségeket és díjakat tartalmazó hirdetményben (a
továbbiakban: Hirdetmény) megjelölt összegben.
Amennyiben a Lízingbevevő az Értesítés szerinti kötelezettségeit az esedékességi időpontig nem teljesíti,
a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződést felmondani.

Egyéb átütemezés
9.2.

A Lízingbevevő a 9.1. pontban tárgyalt előtörlesztésen kívüli bármilyen egyéb, a Törlesztési Terv szerint
fennálló tartozásainak átütemezésére vonatkozó igényét is írásban köteles jelezni a Lízingbeadó felé.
Amennyiben a Lízingbeadó az átütemezést engedélyezi, kezelési költséget számít fel, Hirdetményben
meghatározott értékben.

X.

Elszámolás

10.1.

A Lízingszerződés azonnali hatályú felmondással történő megszűnése esetén a Lízingbeadó elszámolást
készít (amennyiben az eszközt a Lízingbeadó újraértékesíti, az újraértékesítést követően), amelyben
tételesen rögzíti a Felek egymással szembeni követeléseit, illetve tartozásait.

10.2.

A Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó részére megtéríteni
a)

A Lízingbeadó valamennyi, a Lízingbevevő szerződésszegéséből, mulasztásából, késedelméből
eredő, igazolt költségét és kárát;

b)

a lejárt késedelmi kamatokat;

c)

a ki nem egyenlített lízingdíjak összegeit;
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10.3.

d)

a felmondással esedékessé vált hátralévő teljes tőketartozások összegét;

e)

az elszámolás elkészítésével összefüggő kezelési költséget, amelynek mértékét a Hirdetmény
határozza meg;

f)

az előzőekben felsorolt fizetési kötelezettségek bármelyikének késedelmes teljesítése esetén az
azok esedékességétől számított, a 4.6. pont szerinti késedelmi kamatot; valamint

g)

a Lízingszerződés hatálya alatt felmerült, az alkalmazandó jogszabály szerinti behajtási
költségátalány(ok) összege.

A Lízingbevevő fizetési kötelezettségeit növeli
a)

a Lízingbevevőnek a Lízingszerződésen alapuló valamely költségtérítéssel kapcsolatos tartozása
(pl. biztosítási díjak, vagyonszerzési illeték, a Lízingbeadó tulajdonjogát sértő vagy veszélyeztető
eljárással kapcsolatosan felmerült illeték, díj);

b)

a Lízingbeadó követeléseinek érvényesítésével (peresítésével, illetve nem peres eljárás
kezdeményezésével) kapcsolatosan felmerült, ki nem egyenlített költségek (pl. illeték, ügyvédi
munkadíj), valamennyi szükséges és igazolt költség, így például posta- és fax-költség (a
mindenkori postai díjszabás szerint), az eszköz visszavételével kapcsolatos eljárás során felmerült
valamennyi költség, beleértve az eszköz biztosításával, a visszavétel esetleges többszöri
megkísérlésével kapcsolatos költségeket, az értékesítés költségeit (különösen, de nem
kizárólagosan az értékbecslés költségei, a hirdetések megjelentetése következtében felmerült
költségek) és a lejárt, de ki nem egyenlített tartozások helyszíni beszedésének költségei;

c)

visszavett eszköz értékesítéséig (lízingbeadásig, bérbeadásig) terjedő időszakban a Lízingbeadó
által az eszköz állagmegóvására, javítására, karbantartására, biztosítására, őrzésére és a szükséges
felújítására fordított költségek, valamint az értékesítés költségei (különösen, de nem
kizárólagosan értékbecslés költségei, értékesítési jutalék);

d)

10.4.

10.5.

a Lízingbevevő által fizetendő összes lízingdíj időarányos része + ÁFA összegű használati díj,
amennyiben az eszközt a Lízingbevevő a Lízingszerződés megszűnését követően –
szerződésellenesen – birtokában tartja és/vagy használja.

A Lízingbevevő fizetési kötelezettségét csökkenti
a)

a 10.2. pont szerint visszavett eszközeszkö értékesítéséből befolyt összeg;

b)

a Káresemény alapján a biztosító által kifizetett, és a Lízingbevevő részére át nem adott összeg;

c)

a Lízingszerződésben meghatározott biztosíték érvényesítése során befolyt összeg.

Az elszámolás alapján fizetésre köteles Fél köteles az elszámolás Lízingbevevő általi kézhezvételét követő
8 (nyolc) naptári napon belül az elszámolásban meghatározott összeget a másik Fél részére megfizetni.
A Lízingbeadó – méltányossági okból – a Lízingbevevő tartozásának megfizetésére kölcsönszerződés
formájában részletfizetési lehetőséget biztosíthat.

XI.

Egyéb rendelkezések

11.1.

Postai küldemények
Amennyiben a Lízingbeadó a Lízingbevevőnek címzett küldeményét sima, vagy ajánlott postai
küldeményként továbbítja, a küldemény a postai feladástól számított 5. (ötödik) munkanapon
kézbesítettnek minősül. Ezen rendelkezés irányadó abban az esetben is, ha a Lízingbevevő adataiban
bekövetkezett változás bejelentésének elmulasztása miatt hiúsul meg a kézbesítés. Amennyiben a
Lízingbeadó a Lízingbevevő rendelkezésére bocsátja az eszköz törzskönyvét, akkor postai úton ajánlott
küldeményként adja fel a Lízingbevevő címére, vagy a Lízingbevevő kérésének megfelelően átadja a
Lízingbevevőnek.

11.2.

Részleges érvénytelenség, eltérés, titoktartás
Amennyiben a Lízingszerződés valamely rendelkezése vagy annak része érvénytelen lenne, vagy azzá
válna, úgy ez nem érinti a Lízingszerződés többi részének érvényességét.
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A Lízingszerződés és a jelen ÁSZF közötti esetleges eltérés esetén a Lízingszerződés rendelkezései az
irányadóak.
A Lízingszerződés megkötésének tényét és annak tartalmát felek bizalmasan kezelik és azt harmadik
személyek előtt nem tárják fel, kivéve, ha a másik fél ahhoz előzetesen írásban hozzájárult vagy arra
jogszabály kötelezi valamelyik felet, vagy az információk feltárása a Lízingszerződés teljesítése
érdekében szükséges. Bármely fél jogosult továbbá a bizalmas információt tanácsadói, megbízottai,
közreműködői, illetve tulajdonosai részére átadni azzal, hogy az ilyen személyek a titoktartási
kötelezettség megtartásáért ugyanolyan módon felel, mint maga a fél.
11.3.

Adatok ellenőrzése
Lízingbevevő hozzájárul, hogy Lízingbeadó a Lízingszerződés kapcsán átadott adatokat ellenőrizze,
továbbá, hogy a Lízingbeadó a neki átadott személyes adatokat, benyújtott, bemutatott okmányokat,
illetve a nyilvántartásba való esetleges kikerülés okát és idejét, továbbá arcképét és aláírását a
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartásában és a GIRO Zrt. (1054
Budapest, Vadász út 31.; Cg.: 01-10-041159) útján ellenőrizze. Amennyiben Lízingbevevő vagy
Lízingbevevő képviselője a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi
LXVI. tv. 2.§ (1) bekezdés alapján adatletiltás jogát érvényesítette, úgy eseti engedélyt ad a tilalommal
érintett adatok kiadására is. Lízingbeadó kijelenti, hogy az átadott adatokat kizárólag a lízingszerződés
szerinti jogainak biztosítása érdekében és annak során használja fel és más illetéktelen harmadik
személynek nem adja át, valamint a biztosított jogok elévülése után az átadott adatokat törli, kivéve, ha
kötelező jogszabályi rendelkezés miatt köteles megőrizni a kérdéses adatot.

11.4.

Irányadó jog, eljáró bíróság
A Lízingszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az
irányadók.
A Lízingszerződésből eredő jogvitáik rendezésére a Lízingbevevő és a Lízingbeadó alávetik magukat a
Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint ügyre illetékességgel és hatáskörrel
rendelkező bíróságnak.

11.5.

Tájékoztatás
Lízingbeadó tájékoztatja a Lízingbevevőt, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló
2013. évi CCXXXVII. törvény alapján a Lízingbevevő alábbiakban meghatározott adatai bekerülnek a
Központi Hitelinformációs Rendszerbe (a továbbiakban: KHR) a 2011. évi CXXII. törvény (KHR tv)
rendelkezései szerint:
A KHR tv 2. § (1) bekezdésének f) pontja szerinti vállalkozások (gazdasági társaság, az európai
részvénytársaság, a szövetkezet, a lakásszövetkezet és az egyéni vállalkozó) Lízingbevevő esetén:
A pénzügyi lízingszolgáltatásra vonatkozó szerződésével kapcsolatos referenciaadatok: a) cégnév, név, b)
székhely, c) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, d) adószám.
A pénzügyi lízingszolgáltatásra vonatkozó szerződési adatok: a) a szerződés típusa és azonosítója
(száma), b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, c) a szerződés
megszűnésének módja, d) a szerződés összege a szerződéses összeg részletének összege és devizaneme,
valamint a törlesztés módja, e) a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és
összege, f) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, g) a követelés
másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés.
A Felek kijelentik, hogy a Lízingszerződésben foglaltak szerint teljesítik a hitelbiztosítéki nyilvántartásról
szóló 2013. évi CCXXI. törvény és annak végrehajtási rendelete alapján a pénzügyi lízingügyletnek a
hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges valamennyi cselekmény megtételét és
hozzájárulnak minden ehhez szükséges adat átadáshoz. A Lízingbevevő továbbá kifejezett hozzájárulását
adja ahhoz, hogy a Lízingbeadó a Ptk. 6:410. § (2) bekezdése alapján a lízingbeadás tényét és a
Lízingbevevő személyét a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyeztesse, és ennek érdekében minden
szükséges adatot a hitelbiztosítéki nyilvántartásba átvezessen. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra,
hogy megtesz a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvényben és az annak
végrehajtására kiadott közigazgatási és igazságügyi rendeletben foglaltak szerint minden szükséges
cselekményt (ideértve a MOKK felületén az elektronikus regisztrációs kérelem benyújtását, közjegyző
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előtt azonossági nyilatkozat tételét is) ahhoz, hogy maga a Lízingbevevő is a hitelbiztosítéki rendszer ún.,
regisztrált felhasználója legyen (ugyanis ez feltétele annak, hogy a Lízingbeadó a fenti bejegyzést
megtehesse). A Felek egymással mindenben kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy a
hitelbiztosítéki nyilvántartásba való bejegyzés mielőbb, de legkésőbb a jelen szerződés aláírását követő 5
(öt) munkanapon belül megtörténjen.
11.6.

Teljes megállapodás
A Lízingszerződés tárgyában a Lízingszerződés és a hozzá kapcsolódó ÁSZF képezi a felek közötti teljes
megállapodást. Az egyeztetések során a Lízingszerződés tárgyában szóban vagy írásban tett
nyilatkozatokat, felhatalmazásokat, emlékeztetőket és megállapodásokat a Lízingszerződés hatályon
kívül helyezi. Felek megállapodnak, hogy a Lízingszerződés alapján létrejövő jogviszonyra alkalmazandó
szabályok köréből kifejezetten kizárják a közöttük korábban esetlegesen létrejött szokást és gyakorlatot,
valamint az esetleges üzletági szokásokat, és tudomásul veszik továbbá, hogy a létrejövő jogviszony
tekintetében kizárólag a Lízingszerződés szabályai az irányadóak.
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