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Az Indotek Lízing Zrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének alapítási engedélye alapján jogosult
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, többször módosított 1996. évi CXII. törvény
(Hpt.) 3. § (1) bekezdésének c/ pontja alá tartozó pénzügyi lízing pénzügyi szolgáltatási
tevékenységének a végzésére. Az Indotek Lízing Zrt. pénzügyi lízing tevékenységét ingatlan pénzügyi
lízing termékkorlátozással valamint devizabelföldi gazdasági társaság, egyéb jogi személy személyi
korlátozással végzi.
Az Indotek Lízing Zrt., mint Lízingbeadó a vele szerződéses kapcsolatba lépő ügyfelekkel, mint
Lízingbevevőkkel az alábbi feltételekkel szerződik:
I.

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

A jelen Üzletszabályzatban és a Lízingszerződésben az alábbi fogalmak a jelen pontban meghatározott
jelentéssel bírnak:
„Adásvételi Szerződés”: a Lízingbeadó, mint vevő és az Eladó (visszlízing esetén a Lízingbevevő) között a
Lízingtárgy adásvétele tekintetében létrejött, az ingatlan-nyilvántartási előírásoknak megfelelő írásbeli
szerződés.
„Árfolyam”: a Lízingbeadó által alkalmazott árfolyam, amely a Hitelintézeti Partner mindenkori eladási
vagy vételi jegyzett forint/euró árfolyama.
„Banktitok”: – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – minden olyan, a Lízingbevevőről a
Lízingbeadó rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely a Lízingbevevő vagyoni
helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a Lízingbeadó
által nyilvántartott tartozásokra, továbbá a Lízingbeadóval kötött szerződéseire vonatkozik.
„Biztosíték": az ügyfélminősítés és az ügyletminősítés alapján a felek megállapodása szerint a
Lízingbevevőnek a Lízingszerződésben meghatározott kötelezettségei megfizetésének biztosításául szolgáló
fedezet.
„Biztosítéki Szerződések”: jelentik a Biztosítékokra vonatkozó szerződéseket, amelyek a Lízingszerződés
elválaszthatatlan mellékletét képezik.
„Díjértesítő”: az az értesítés, amelyben a Lízingbeadó tájékoztatja a Lízingbevevőt a Lízingszerződés
alapján fennálló esedékes fizetési kötelezettségéről. Nyílt végű lízing esetén az esedékes Lízingdíjról
kiállított számla tekintendő Díjértesítőnek. A Lízingbeadónál felmerülő, a Lízingszerződés alapján a
Lízingbevevő által megtérítendő költségekről a Lízingbeadó nem küld Díjértesítőt, hanem számlát állít ki.
„Eladó”: jelenti azt a harmadik személyt (visszlízing esetén a Lízingbevevőt), akinek a Lízingtárgy a
tulajdonát képezi, és aki a Lízingtárgyat a Lízingbeadó részére az Adásvételi Szerződés szerint eladja.
„Előtörlesztési Díj”: jelenti az előtörlesztett összeg százalékában meghatározott egyszeri díjat, amelyet a
Lízingszerződésben meghatározott mértékű és ütemezésű fizetésektől eltérő előtörlesztés esetén a
Lízingbevevő a Lízingbeadó részére a Szerződésmódosítási Díj felett köteles megfizetni. Mértékét a
Kondíciós lista rögzíti.
„Értékbecslés”: jelenti a Lízingbeadó és/vagy a Hitelintézeti Partner által elfogadott értékbecslők
értékbecslését a Lízingtárgyra vonatkozóan. A Lízingbeadó a Lízingkérelem elbírálásakor, továbbá a
Futamidő alatt 2 évente, valamint amennyiben a lízingügylet kockázata miatt azt szükségesnek tartja
készíttet Értékbecslést.
„EURIBOR”: jelenti minden Kamatperiódusra, vagy bármely más kamatozó időszakra nézve azt a
Lízingbeadó által közölt, éves százalékban kifejezett kamatlábat (az egy százalék egy nyolcadának (0,125
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%) legközelebbi egész többszörösére felkerekítve, ha egyébként nem volna az), amelyen brüsszeli idő
szerint 11:00 órakor vagy akörül az adott jegyzési napon, euróra (EUR) hitelt kínálnak, és amely a Reuters'
3000 Xtra azon oldalán jelenik meg, amely az European Banking Federation (FBE) által közzétett
EURIBOR kamatot tünteti fel („EURIBOR=„ oldal), vagy amennyiben ezen oldal vagy ez a szolgáltatás
nem áll rendelkezésre, olyan, az euróra vonatkozó ajánlati kamatlábakat feltüntető más oldal vagy más
szolgáltatás, amely az EURIBOR= oldal helyébe lépett,vagy amelyet ilyennek hiányában a Hitelintézeti
Partner meghatároz.
„Felmondási Esemény”: az Üzletszabályzatban és/vagy a Lízingszerződésben, Biztosítéki Szerződésekben
meghatározott események, amelyek bekövetkeztekor és azt követően mindaddig, amíg azok fennállnak, a
Lízingbeadó a Lízingszerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
„Fizetési Nap": jelenti a Lízingszerződésben meghatározott Lízingdíj és Kamatfizetési esedékességi
dátumokat.
„Futamidő”: jelenti a Lízingszerződésben meghatározott, a Lízingösszeg, mint tőketartozás megfizetésére
nyitva álló időtartamot, amely nem lehet rövidebb, mint 5 és nem lehet hosszabb, mint 20 év.
„Hitelintézeti Partner”: a Lízingbeadóval szerződéses jogviszonyban álló hitelintézet, amely a
Lízingbeadó finanszírozását biztosítja.
„Induló Kamatláb”: jelenti azt a Lízingszerződésben meghatározott Kamatlábat, amely a Lízingszerződés
megkötését megelőző második banki napon kerül megállapításra, és amely alapján az első kamatperiódusra
vonatkozó Kamat kiszámításra kerül.
„Kamat”: az Üzletszabályzat valamint a Lízingszerződés szerinti Kamatláb alapulvételével számított
kamat összegét jelenti.
„Kamatláb”: a Lízingszerződésen alapuló lízing ügylet Kamatlába, a Referencia Kamatlábból és a
Lízingszerződésben rögzített Kamatrésből tevődik össze.
„Kamatperiódus”: az első kamatperiódus a Vételár1 megfizetésével kezdődik és a legközelebbi Kamat
Fizetési Napon végződik, minden további Kamatperiódus a tárgyhavi Kamat Fizetési Napot követő napon
kezdődik, és a következő Kamat Fizetési Napon ér véget.
"Kamatrés": a Lízingbeadó által a Lízingszerződésben – elsősorban a Lízingbevevő és az ügylet elemzése
alapján megállapított, a kockázattól függő – saját hatáskörében meghatározott, éves százalékban kifejezett
érték, mely a Referencia Kamatlábbal együttesen alkotja a Lízingszerződésre érvényes Kamatlábat.
„Késedelmi Kamat”: jelenti a Lízingbevevő késedelmes fizetése esetén a Kondíciós Listában
meghatározott mértékű késedelmi kamatláb alapján számított, a Lízingbevevő által a késedelem idejére
fizetendő kamat összegét.
„Kezelési Költség”: jelenti a Lízingszerződésben meghatározott mértékű, a Kezelési Költség
esedékességekor fennálló Kintlévőség után felszámított, a Kamatfizetési Napokon fizetendő díjat.
„Kintlévőség”: jelenti a Lízingbeadónak a Lízingszerződés szerinti Lízingösszegből a Lízingbevevővel
szemben egy adott időpontban fennálló teljes követelését (Lízingösszeg csökkentve a teljesített
tőketörlesztésekkel).
„Kondíciós Lista”: a Lízingbeadó által a lízing ügylettel kapcsolatban felszámított díjak, valamint egyéb
adminisztrációs költségek és a Késedelmi Kamatláb mértékét határozza meg.
„Lízingbevevő”: az a devizabelföldi gazdasági társaság, egyéb jogi személy, aki a Lízingbeadóval
Lízingszerződést köt.
4

Indotek Lízing Zrt.

Ingatlan pénzügyi lízing üzletszabályzat

„Lízingbírálati díj”: a Lízingkérelemben igényelt Lízingösszeg százalékában meghatározott, a
Lízingbevevő által a Lízingbeadó részére a Lízingkérelem benyújtásakor megfizetendő egyszeri összeg,
amelynek mértékét a Kondíciós Lista rögzíti. A Lízingszerződés megkötése esetén a Lízingbírálati díj a
Szerződéskötési díjba beszámít.
„Lízingdíj”: a Lízingösszegnek, mint tőketartozásnak a Lízingszerződésben foglaltak szerinti
megfizetésére meghatározott részlete.
„Lízingkérelem”: jelenti a Lízingbeadó mintanyomtatványát és annak mellékleteit, amelyet a
Lízingbevevő köteles kitölteni a Lízingszerződés megkötéséhez szükséges adatszolgáltatás részeként és a
benne szereplő adatok, nyilatkozatok a Lízingszerződés részét képezik.
„Lízingösszeg”: jelenti a Vételár2 és az Önerő különbségét, amely nem haladhatja meg a Lízingtárgy és a
Biztosítékok összevont fedezeti értékét. Az egy ügyletre jutó Lízingösszeg nem lehet több mint 2.000.000,Euró. A Lízingösszeget a Lízingszerződés euróban rögzíti.
„Lízingszerződés”: a Lízingbevevő és a Lízingbeadó között létrejött szerződés, amely alapján a
Lízingbeadó a Lízingszerződésben meghatározott pénzügyi ingatlanlízing szolgáltatást nyújtja a
Lízingbevevőnek. A felek a Lízingszerződésben határozzák meg a lízingszolgáltatás fajtáját, amely lehet
nyílt végű, zárt végű, ezen belül visszlízing. A jelen Üzletszabályzat a Lízingszerződés részét képezi, a
Lízingszerződés eltérő rendelkezése hiányában az Üzletszabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni. A
Lízingszerződés devizaneme az euró.
„Lízingtárgy”: a Lízingbevevő által kiválasztott (visszlízing esetén a Lízingbevevő tulajdonában álló), a
Lízingszerződés alapján a Lízingbeadó által az Eladótól (visszlízing esetén a Lízingbevevőtől)
megvásárlásra kerülő ipari és kereskedelmi hasznosítású ingatlanok úgy, mint: ipari ingatlanok, csarnokok,
irodaházak, raktárak, kereskedelmi ingatlanok, ideértve üzlet-, vendéglátó ipari célú helyiségeket,
rendelőintézet, építési telek ingatlan, üzleti célra használt/hasznosított lakóingatlan (pl. ügyvédi iroda) stb.
„Maradványérték”: nyílt végi pénzügyi lízing esetén az a Lízingszerződésben meghatározott Lízingdíj,
amelynek megfizetésével a Lízingbevevő vagy az általa megjelölt harmadik személy a Lízingtárgyon
tulajdonjogot szerezhet.
„Óvadék”: jelenti a Lízingbevevő által az Adásvételi Szerződés megkötésének előfeltételeként, a
Lízingszerződésből eredő kötelezettségeinek Biztosítékául a Lízingbeadó rendelkezésre bocsátott összeget,
amelynek mértékét Lízingszerződés rögzíti.
„Önerő”: a Lízingbevevő által, a Lízingbeadó részére megfizetett, a Lízingszerződésben meghatározott
összeg, amely a Vételár2 Lízingösszeggel nem fedezett részével egyezik meg. Az Önerőt az Adásvételi
Szerződés megkötését megelőzően kell megfizetni.
„Referencia Kamatláb”: a Kamatperiódus hosszával megegyező EURIBOR éves százalékban
meghatározott mértéke, amely az Induló Kamatláb kivételével a Kamatperiódus első banki napján kerül
megállapításra.
„Szerződéskötési Díj”: a Lízingösszeg százalékában meghatározott, a Lízingbevevő által a Lízingbeadó
részére a Lízingszerződés megkötésével egyidejűleg megfizetendő egyszeri összeg, amelynek mértékét a
Kondíciós lista rögzíti
„Szerződésmódosítási Díj”: a mindenkori Kintlévőség százalékában meghatározott, és a
Lízingszerződésben meghatározott feltételek bármelyikének a Lízingbevevő által kezdeményezett
megváltoztatása esetén a Lízingbevevő által a Lízingbeadó részére a szerződésmódosításkor fizetendő
egyszeri díj, amelynek mértékét a Kondíciós Lista rögzíti.
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„Ügyintézési Díjak”: a Lízingszerződésben vállaltakon túlmenő, a Lízingbevevő kérésére a Lízingbeadó
által teljesített szolgáltatások esetén, a Lízingbevevő által az ügyintézésre vonatkozó kérelem benyújtásakor
fizetendő, a Kondíciós Listában meghatározott mértékű díjak.
„Ügyletmegszüntetési Díj”: a mindenkori Kintlévőség százalékában meghatározott egyszeri díj, amelyet
teljes előtörlesztéskor a Lízingbevevő a Lízingbeadó részére az Előtörlesztési Díj felett köteles megfizetni.
Köteles a Lízingbevevő Ügyletmegszüntetési Díjat fizetni továbbá a VIII. 1.1. b), d), e), f) pontjaiban
felsorolt esetekben is. Mértékét a Kondíciós lista rögzíti.
„Vételár1”: jelenti a Lízingtárgy tulajdonjogának megszerzése érdekében az Eladónak (visszlízing esetén a
Lízingbevevőnek) fizetendő, az Adásvételi Szerződésben a Lízingtárgy ellenértékeként meghatározásra
kerülő nettó összegeket.
„Vételár2” jelenti a Vételár1 összegét és ezen felül a Lízingtárgy Lízingbeadó által történő megszerzéséhez
kapcsolódó valamennyi közvetlen és közvetett költséget, valamint ezen ráfordítások finanszírozása miatt a
Lízingbeadónál felmerülő költségeket, díjakat, beleértve a saját és idegen tőkerendelkezésre
bocsátása/megszerzése következtében felmerülő költségeket és díjakat. A Vételár2-be beleszámítanak a
Lízingbeadónál felmerülő vagyonátruházási illeték, az ingatlan-nyilvántartási eljárás költségei, valamint az
Adásvételi Szerződéshez és a Hitelintézeti Partnerrel kötött finanszírozási szerződéshez kapcsolódóan
fizetendő egyéb közterhek, adóterhek és igazgatási költségek. A Vételár2 összege a Lízingszerződésben
kerül meghatározásra és jelenti a Lízingbevevő vagy az általa kijelölt harmadik személy tulajdonszerzése
esetén a Lízingtárgy nettó vételárát.
II.

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.

Az üzletszabályzat célja és hatálya

1.1

Az Indotek Lízing Zrt. (a „Lízingbeadó”) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2010. október
27. napján kelt, EN-I-1310/2010. számú alapítási engedélyében foglalt felhatalmazása alapján
jogosult a Hpt. 3. § (1) bekezdésének (c) pontja alá tartozó pénzügyi lízing pénzügyi szolgáltatási
tevékenység végzésére.

1.2

A jelen Üzletszabályzat célja, hogy a Lízingbeadó és a Lízingbevevő közötti lízing jogviszony
elemeit részletesen szabályozza a teljesség igényével annak érdekében, hogy a Lízingszerződésben
alapvetően az egyedi feltételek kerüljenek meghatározásra. Amennyiben az Üzletszabályzat és a
Lízingszerződés rendelkezései között eltérés található, akkor a Lízingszerződés rendelkezései az
irányadók.

1.3

A Lízingbeadó és a Lízingbevevő közötti jogügylet tartalmára elsősorban a Lízingszerződés,
másodsorban az Üzletszabályzat beleértve az annak elválaszthatatlan mellékletét képező Kondíciós
Lista, harmadsorban pedig a vonatkozó jogszabályokban – így különösen a Polgári
Törvénykönyvben, a Hpt-ben és a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos más hatályos
jogszabályokban – foglaltak az irányadók.

1.4

Az Üzletszabályzat a Lízingbeadó és a Lízingbevevő között létrejött valamennyi Lízingszerződés
vonatkozásában általános szerződési feltételnek minősül, amelyet a Lízingbeadó a Lízingszerződés
megkötése alkalmával átad Lízingbevevő részére. Ezen túlmenően a Lízingbeadó a mindenkor
hatályos Üzletszabályzatot – amely nyilvános, bárki részére hozzáférhető és megismerhető – az
ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben is elhelyezi.
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III.

A FELEK KÖZÖTTI JOGVISZONY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

1.

Általános szabályok, együttműködési kötelezettség

1.1

A Lízingbeadó Lízingszerződést kizárólag írásbeli formában köt, az értesítésekről pedig a jelen
Üzletszabályzat rendelkezik.

1.2

A Lízingbeadó a pénzügyi szolgáltatásai értékesítésének elősegítésére közvetítőket, ügynököket
nem vesz igénybe.

1.3

A Lízingbeadó és a Lízingbevevő a polgári jogi alapelveknek megfelelően egymást késedelem
nélkül értesítik a közöttük levő jogviszony vagy a kapcsolattartás szempontjából jelentős
körülményekről, tényekről, az egymáshoz intézett kérdésekre – ha az ügy jellegéből vagy a
rendelkezésre álló iratokból kitűnően más nem következik – haladéktalanul válaszolnak, valamint
haladéktalanul felhívják a figyelmet az esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra. A
Lízingbevevő köteles megadni minden, a lízingjogviszonnyal összefüggő adatot és felvilágosítást,
melynek rendelkezésre állását a Lízingbeadó a döntéséhez, az ügylet vagy a Lízingbevevő
megítéléséhez szükségesnek tart. Az e kötelezettségek elmulasztásából eredő kár a Lízingbevevőt
terheli.

1.4

A Lízingbevevőnek a Lízingbeadót haladéktalanul tájékoztatnia kell különösen az alábbi
eseményekről, eljárásokról
a) csődeljárás, végelszámolás kezdeményezésére vonatkozó döntés meghozatala (még a bírósági
beadás előtt),
b) felszámolási eljárás megindítása iránti kérelem beadásának elhatározása, illetve egyéb
hitelezők ilyen irányú szándéka esetén az arról történt tudomásszerzést követően
haladéktalanul, végelszámolási, felszámolási illetve csődeljárás megindulása,
c) bármilyen, a szokásos üzletmeneten kívül eső bírósági vagy hatósági kötelezés (jogerős
voltától függetlenül), mely a Lízingbevevő 1 millió Ft-ot meghaladó fizetési kötelezettségét
írja elő,
d) a Lízingbevevővel szemben indult végrehajtási eljárás,
e) a Lízingbevevő bármely harmadik személlyel szemben fennálló, 30 napon túli lejárt fizetési
kötelezettsége,
f) a Lízingbevevő tulajdonosi struktúrájában, vezetésének személyi összetételében
bekövetkezett bármilyen változás.

1.5.

Amennyiben Lízingbevevő a Lízingszerződéshez kapcsolódó bármely tényt vagy adatot nem a
valóságnak megfelelően ad elő, vagy elhallgat, hamis, vagy hamisított okiratot használ fel, a
mindenkori hatályos jogszabályok szerinti felelősséggel tartozik. Ezen esetek Felmondási
eseménynek minősülnek.

1.6.

Amennyiben a Lízingbevevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény alapján végrehajtott azonosítás során
megadott adataiban, vagy a tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozat tartalmában változás
következik be, a Lízingbevevő köteles a tudomásszerzéstől számított 5 (öt) munkanapon belül a
Lízingbeadóval a változást közölni.

2.

Értesítések

2.1

A Lízingbeadó a Lízingbevevő részére szóló szerződéses ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket,
okmányokat arra a címre küldi, amelyet a Lízingbevevő e célból megadott a részére. Ilyen cím
hiányában a Lízingbeadó a Lízingbevevő általa ismert székhelyére, illetve telephelyére küldi az
iratokat. A Lízingbevevő által közölt hibás cím miatti téves postázásából eredő károk és
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többletköltségek a Lízingbevevőt terhelik, és azonnal esedékessé válnak. A Lízingbevevő köteles
bejelenteni címének megváltozását. Az ennek elmulasztásából eredő kár a Lízingbevevőt terheli.
2.2

Amennyiben a jelen Üzletszabályzat másképp nem rendelkezik, a Lízingbeadó azon
dokumentumokat vagy iratokat, amelyek a felek közötti jogviszony hatályának vagy feltételeinek
megváltoztatását eredményezhetik, vagy arra hatással vannak, a Lízingbevevő részére személyesen
átadja vagy ajánlottan, tértivevénnyel köteles postára adni. A jelen pont szerinti küldemények
személyes átadás esetén a tényleges kézhezvételkor, postai úton megküldött küldemény esetén a
Lízingbevevő III.2.1. pont szerinti címére történő megérkezésekor tekintendők kézbesítettnek,
kivéve, ha a postai úton megküldött küldemény a Lízingbeadóhoz „nem kereste” jelzéssel érkezett
vissza. Ebben az esetben a küldeményt a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő
ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

2.3

A Lízingbeadó telefonon, telefaxon vagy e-mail útján kizárólag tájékoztató jellegű információkat és
értesítéseket ad minden kötelezettségvállalás nélkül a Lízingbevevő részére, nem korlátozva ezzel a
Lízingbeadó jogát, hogy a Lízingbevevő részére esedékes adósságszolgálatáról és törlesztési
határidejéről SMS vagy e-mail útján értesítést küldjön.

2.4

A Lízingbevevő köteles 5 naptári napon belül írásban értesíteni a Lízingbeadót, ha nem érkezett
meg időben valamely általa a Lízingbeadótól várt vagy a Lízingszerződés által előírt értesítés.

2.5.

A Lízingbeadó jogosult úgy tekinti, hogy a Lízingbevevő tudomásul vette és elfogadta az
értesítésben foglaltakat, ha arra az értesítésben meghatározott határidőn belül nem érkezett írásos
észrevétel vagy kifogás.

3.

Felelősség

3.1

Lízingbeadó és Lízingbevevő a pénzügyi szolgáltatási tevékenység nyújtása és igénybevétele során
mindenkor egymás érdekeinek – az adott körülmények között lehetséges – figyelembevételével és
gondossággal járnak el.

3.2

A Lízingbeadó nem felel az olyan károkért, amelyek rajta kívülálló és el nem hárítható okból – így
különösen erőhatalom, belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély
megtagadása vagy késedelmes megadása folytán – következtek be. Ugyanez érvényes arra az esetre
is, ha a Lízingbeadó vagy a Lízingbeadó valamely szerződéses partnere (pl. Hitelintézeti Partner)
jelentős ok miatt bizonyos ideig beszünteti vagy korlátozza működését.

3.3

Nem felel a Lízingbeadó az általa vállalt szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért, ha az eljárást a
Lízingbevevő és harmadik személy közötti jogvita, vagy harmadik személy felróható magatartása
akadályozza.

3.4

A Lízingbeadó a személyazonosság, a meghatalmazás vagy egyéb tény illetve jogosultság
igazolására neki bemutatott okmányok eredetiségét, érvényességét és alkalmasságát a tőle elvárható
gondossággal megvizsgálja, idegen nyelvű okirat esetén a Lízingbevevő költségén lefordíttatja, az
ebből eredő károkért azonban csak súlyos gondatlanság esetén felel.

4.

Nyilvántartás

4.1

A Lízingbeadó a Lízingszerződés tekintetében a könyvelésében minden Lízingbevevőt illetően
nyilvántartást vezet, melyben (a) a Lízingösszeg, (b) a Lízingbevevő által a Lízingszerződés alapján
fizetendő Lízingdíj, Kamat és minden más összeg és (c) a Lízingbeadó által megkapott vagy
beszedett minden összeg nyilvántartásra kerül. A Lízingszerződéssel kapcsolatosan felmerülő
bármely vita vagy vitás eljárás során az ellenkező bizonyításáig a Lízingbeadó nyilvántartása az
irányadó a Lízingbevevő kötelezettségeinek létezésére, illetve azok összegére vonatkozóan.
Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségét
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esedékességkor nem teljesíti, a Lízingbeadó jogosult a Lízingbevevő költségére közjegyzőt felkérni
arra, hogy a Lízingbevevőnek a Lízingbeadóval szemben fennálló kötelezettsége mindenkori
összegét, annak jogcímét, a teljesítés módját és határidejét a Lízingbeadó könyveibe,
nyilvántartásába történő betekintéssel közjegyzői tanúsítványba foglaltan tanúsítsa. Ez a
ténytanúsítvány a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 21. § (1) bekezdése szerinti,
a kötelezettség tárgyát, mennyiségét, összegét, jogcímét, valamint a kötelezett és a jogosult
személyét meghatározó közokiratnak minősül.
4.2

A Lízingbevevő a rá vonatkozó nyilvántartásról tájékoztatást a Lízingbeadóhoz benyújtott kérésére
kap, továbbá arról saját költségén másolatot kaphat.

5.

A lízingszerződés tárgya, előkészítése, általános szerződési feltételek

5.1

A lízingszerződés tárgya
A Lízingbeadó a Lízingbevevő részére ingatlan pénzügyi lízing-szolgáltatást nyújt, amelynek során
a Lízingbeadó a Lízingtárgy tulajdonjogát a Lízingbevevő megbízása szerint (visszlízing esetén a
Lízingbevevőtől) abból a célból szerzi meg, hogy azt a Lízingbevevő használatába adja a Futamidő
tartamára azzal, hogy a Lízingtárgy a Lízingbevevő könyveiben kerül kimutatásra. A használatba
adással a Lízingbevevő viseli a kárveszély átszállásából származó kockázatot, jogosulttá válik a
hasznok szedésére, viseli a közvetlen terheket (ideértve a fenntartási és amortizációs költségeket is)
Nyílt végű pénzügyi lízing: esetén a Futamidő lejártával, minden a Lízingszerződésben illetve az
Üzletszabályzatban meghatározott fizetési kötelezettség teljesítésével, beleértve a Maradványérték
megfizetését, a Lízingbevevő jogosultságot szerez arra, hogy a Lízingtárgyon ő vagy az általa
megjelölt személy tulajdonjogot szerezzen. Ha a Lízingbevevő nem él e jogával, a Lízingtárgy
visszakerül a Lízingbeadó birtokába és könyveibe.
Zárt végű pénzügyi lízing: esetén a Lízingbevevő a Lízingszerződésben meghatározott Futamidő
lejártával, minden a Lízingszerződésben illetve az Üzletszabályzatban meghatározott fizetési
kötelezettség teljesítésével, a Lízingtárgy tulajdonjogát megszerzi.
Visszlízing: a zárt végű pénzügyi lízing egyik fajtája. Visszlízing esetén a Lízingbeadó a
Lízingbevevő tulajdonában lévő ingatlant vásárolja meg, ez lesz a Lízingtárgy. Visszlízing
szolgáltatás igénybe vétele során a Lízingbevevő a tulajdonában álló, a Lízingtárgy definícióban
rögzített feltételeknek megfelelő ingatlant értékesíti a Lízingbeadó részére, így a Lízingbevevő
vállalkozás szabad pénzügyi forráshoz jut saját tevékenységének a finanszírozásához. A
vagyonszerzési illetékre vonatkozó jelenleg hatályos jogszabályok alapján a visszlízing
szolgáltatást igénybe vevő Lízingbevevő mentesül a visszterhes vagyonátruházási illeték
megfizetése alól, amennyiben a Lízingszerződés 2012. december 31-ig illetékkiszabásra
bejelentésre kerül.
A Lízingbeadó a visszlízing szolgáltatást a Lízingbevevő kérésére, a jelen Üzletszabályzatban
meghatározott feltételek mellett nyújtja.

5.2

A Lízingszerződés előkészítése

5.2.1

A Lízingbeadó azt követően kezdi meg a lízingügylet vizsgálatát, hogy a Lízingbevevő a
Lízingbeadó számára elfogadható tartalommal és formában átadja az aláírt Lízingkérelmet és
megfizeti a Lízingbírálati díjat.

5.2.2

A Lízingbeadó a Lízingbevevő által benyújtott Lízingkérelem átvizsgálása alapján a
Lízingszerződés megkötését mindenfajta kártérítési kötelezettség nélkül megtagadhatja, illetve
amennyiben a szolgáltatott adatokat megfelelőnek találja, a Lízingszerződést előkészíti.
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5.3

A Lízingszerződés általános szerződési feltételei

5.3.1

A Lízingbevevő a Lízingszerződés aláírásával kijelenti, hogy az Adásvételi Szerződés tervezetét
ismeri, az abban foglaltakkal teljes mértékben egyetért. A Lízingbevevő a Lízingszerződés
aláírásával visszavonhatatlan kötelezettséget vállal, hogy azokért a kötelezettségekért, amelyeket a
Lízingbeadó a Lízingtárgy tulajdonjogának megszerzése érdekében az Adásvételi Szerződésben
tesz, a Lízingbeadó felé helyt áll.

5.3.2

A Lízingbevevő a Lízingszerződés aláírásával kijelenti, hogy a Lízingtárgyat, mint ingatlant –
különös tekintettel annak jogi, műszaki és környezeti állapotára, illetve hasznosíthatóságára –
ismeri. A Lízingbeadó az Adásvételi Szerződést kizárólag a Lízingbevevő ezen nyilatkozata alapján
köti meg.

5.3.3

A Lízingbevevő a Lízingszerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadó semmilyen
felelősséget nem vállal a Lízingtárggyal kapcsolatban a Lízingbevevő felé, akár a Lízingtárgy
állapotából, akár harmadik személynek a Lízingtárggyal kapcsolatos igényeiből eredő, a
lízingbeadást megelőzően keletkezett igényeivel kapcsolatban, és olyan igényekkel kapcsolatban
sem, amelyek később jutnak a Lízingbeadó és a Lízingbevevő tudomására, de a jogalapjuk a
lízingbeadást megelőzően keletkezett. Nem felel a Lízingbeadó a Lízingtárgyat terhelő közterhek,
többek között az általános forgalmi adó, a visszterhes vagyonátruházási illeték, építményadó,
ingatlanadó, közmű-hozzájárulás megfizetéséért, illetőleg a megfizetés elmaradásából keletkező
szankciók következményeiért. Ezen terheket a Lízingbeadó teljes mértékben a Lízingbevevőre
hárítja, amelyet a Lízingbevevő tudomásul vesz, és elfogad.

5.3.4

Felek megállapodnak, hogy a Lízingbeadó és a Lízingbevevő az Eladóval közösen végzik el a
Lízingtárgy műszaki bejárását és vizsgálatát, és a Lízingbeadó a Lízingtárgy műszaki kialakítását
csak és kizárólag a Lízingbevevő elfogadó nyilatkozata esetén, erre tekintettel fogadja el és a
műszaki jegyzőkönyvet a Lízingbevevő kérésére és általi aláírás esetén írja alá. Ezen túlmenően a
Felek közösen végzik el a Lízingtárgy Eladótól történő birtokbavételét, amely birtokbaadás során a
Lízingbeadó kizárólag a Lízingbevevő birtokbavételt elfogadó nyilatkozata esetén veszi a
Lízingtárgyat az Eladótól birtokba. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a Lízingtárgy
Lízingbeadó általi Eladótól történő birtokbavételével (amely birtokbaadási jegyzőkönyvet a
Lízingbevevő is aláír záradékban) a Lízingtárgy a Lízingbeadó által a Lízingbevevő részére
szerződésszerűen birtokba adottnak tekintendő, tekintet nélkül arra, hogy a felek egymás között
külön birtokba adási jegyzőkönyvet felvesznek-e.

5.3.5

A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Lízingtárgyat rendeltetésszerűen használatba
veszi, és a Lízingszerződés alapján fennálló kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

5.3.6

A Lízingbeadó hibás teljesítés jogcímen kizárólag a Lízingtárgynak a Lízingszerződésben
szabályozott módon történő finanszírozásával, illetve a Lízingtárgy tulajdonjogának – a
Lízingszerződésben foglalt feltételek maradéktalan teljesítése esetén – a Lízingbevevő, vagy a
Lízingbevevő által megjelölt harmadik személy által való megszerzésével kapcsolatban vonható
felelősségre.

5.3.7

A Lízingbevevő a Lízingszerződésből származó jogait és kötelezettségeit, a Lízingszerződésben
meghatározott kivétellel, harmadik személyre csak a Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával
ruházhatja át.

5.3.8

A Lízingbevevő vállalja, hogy a Lízingszerződés hatálya alatt az éves ügyfélminősítés
elkészítéséhez a 30 napnál nem régebbi cégmásolatát, hatályos alapító okiratát és köztartozás
mentes igazolásokat, a főbb partnereinek listáját, illetve amennyiben az ingatlant bérbe adással
hasznosítja, a hatályos bérleti szerződéseket és az aktualizált bérlői listát, a 3-5 évre vonatkozó
üzleti tervét, továbbá - amennyiben jogszabály előírja, konszolidált illetve auditált - éves
beszámolóját (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés és hozzá tartozó
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főkönyvi kivonatát) annak elkészülte után 10 naptári napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő
év június 10-ig a Lízingbeadó részére megküldi. Fentieken túlmenően a Lízingbevevő kötelezi
magát arra, hogy minden olyan információt a Lízingbevevő általános, gazdasági, pénzügyi és jogi
helyzetéről haladéktalanul a Lízingbeadó rendelkezésére bocsát, melyre a Lízingbeadó esetenként
ésszerűen igényt tart, így minden olyan információt, amely a Lízingbevevő pénzügyi helyzetének
értékeléséhez vagy a Biztosítékok értékének megállapításához szükséges.
5.3.9

A Lízingbevevő a Lízingszerződés hatálya alatt köteles a Lízingbeadót haladéktalanul tájékoztatni,
ha mint kölcsönvevő kölcsönszerződést, vagy egyéb kötelezettségvállalással járó szerződést (pl.
kezességvállalás, garanciavállalásra irányuló megbízás, stb.) kötött.

5.3.10 A Lízingbeadó és a Lízingbevevő megállapodnak abban, hogy a Lízingbeadót a Lízingbevevő
fizetési késedelme esetén a Lízingszerződésen alapuló, késedelemmel érintett követelései erejéig a
Lízingbeadónak a Lízingtárgy területén lévő vagyontárgyain zálogjog illeti meg. A felek
megállapodnak abban, hogy a Lízingszerződés Lízingbeadó általi felmondása esetén a felmondás
közlésével a Lízingbevevőnek a Lízingtárgy területén lévő vagyontárgyait a Ptk. 265. § (1) bek.
szerint a Lízingbeadó részére átadottnak tekintik. Zálogjoga alapján a Lízingbeadó jogosult a
zálogjoggal terhelt vagyontárgyak – beleértve a Lízingtárgy területén tárolt gépjárműveket is –
elszállítását megakadályozni. A Lízingbeadó a jelen pont alapján fennálló zálogjogát a Ptk.
rendelkezései szerint jogosult érvényesíteni. A zálogjog érvényesítésével felmerülő költségek a
Lízingbevevőt terhelik.
5.3.11 A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadó a Lízingszerződésen alapuló követeléseit és
az ahhoz kapcsolódó Biztosítékokat teljes egészében vagy részben harmadik személyre, különösen
a Hitelintézeti Partnerre jogosult engedményezni, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a Lízingbeadó
ebből a célból tárgyalásokat folytasson és a követelésekre vonatkozó valamennyi releváns
információt, adatot és dokumentumot harmadik személynek kiszolgáltassa.
5.3.12

A Lízingbevevő köteles a Lízingszerződés megkötésétől a Futamidő alatt bármikor nyitott vagy
vezetett minden fizetési számlája tekintetében átadni a Lízingbeadó részére azon felhatalmazó
leveleket, amelyek visszavonhatatlanul biztosítják a Lízingbeadó számára azt a jogot, hogy a
Lízingbeadó az őt, a Lízingszerződés alapján megillető követeléseket a Lízingbevevő fizetési
késedelme esetén, ezen fizetési számlák terhére a jogszabály szerint előnyösen rangsorolt
megbízásokat követően, de minden más fizetési kötelezettséget megelőzően azonnali beszedési
megbízással beszedje. A felhatalmazó levél mintája a Lízingszerződés mellékletét képezi.

5.3.13 Amennyiben a Lízingbevevő vagy az általa megjelölt személy a Lízingszerződés alapján
jogosultságot szerzett a Lízingtárgy tulajdonjogának a megszerzésére, a Lízingbevevő köteles a
Lízingbeadónak a Lízingbevevő illetve az általa megjelölt harmadik személy tulajdonjogának az
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését engedélyező nyilatkozatának az átadásától számított 30
napon belül saját költségére a tulajdonjog bejegyzése iránti eljárást az illetékes földhivatalnál a
tulajdonjog bejegyzésére formailag és tartalmilag alkalmas kérelemmel megindítani.
5.3.14 A Lízingbevevő a Lízingszerződésben vállalt kötelezettségeit az Adásvételi Szerződés megkötése
előtt közjegyzői okiratban köteles magára nézve kötelezőnek elismerni, amelynek költségét a
Lízingbevevő viseli.
6.

Az Adásvételi Szerződés megkötése

6.1

Az Adásvételi Szerződés megkötésének feltételei

6.1.1

A Lízingbeadó által elfogadható formában aláírt Lízing- és a Biztosítéki Szerződések, valamint a
III.5.3.14. pontban meghatározott kötelezettség teljesítése.
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6.1.2

A Lízingtárgyra vonatkozóan az Eladó tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba be van jegyezve,
vagy az Eladó tulajdonjog bejegyzési kérelme széljegyként fel van tüntetve és kétség nélkül
megállapítható az Eladó tulajdonszerzési jogosultsága.

6.1.3

Amennyiben a Lízingtárgy tekintetében az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy széljegyen
szereplő, a Lízingbeadó által jóvá nem hagyott terhek állnak fenn, illetve a Lízingtárgyat
elidegenítési és terhelési tilalom terheli, akkor amennyiben a terhek jogosultja hitelintézet, akkor az
általa írásban kiállított, a Lízingbeadó számára elfogadható formájú és tartalmú visszavonhatatlan
nyilatkozat (feltételes törlési nyilatkozat) a Lízingbeadó részére rendelkezésére álljon, amely
igazolja, hogy a Vételár1 teljes megfizetésének a napján a terhek jogosultjának mekkora összegű
követelése áll fenn és a követelés teljes kiegyenlítését követően legkésőbb 3 napon belül kiadja a
Lízingtárgy tekintetében fennálló terhek törléséhez, illetve megszüntetéséhez szükséges minden
nyilatkozatot és hozzájárulást (törlési nyilatkozat). Amennyiben a terhek jogosultja nem
hitelintézet, az Adásvételi Szerződés megkötésének a jelen pontban foglaltakon túl további feltétele,
hogy a terhek jogosultja által írásban kiállított, a Lízingbeadó számára elfogadható formájú és
tartalmú, a Lízingtárgy tekintetében fennálló terhek törléséhez, illetve megszüntetéséhez szükséges
visszavonhatatlan nyilatkozat (törlési nyilatkozat) a Lízingbeadó javára a Lízingbeadó által
elfogadott ügyvédi irodánál egyéni ügyvédnél letétbe helyezésre kerüljön, és a letét kiadásának
feltételei megegyezzenek a feltételes törlési nyilatkozatban foglaltakkal.

6.1.4

Amennyiben a Lízingtárgyra vonatkozóan harmadik személyt elővásárlási jog illeti meg, akkor a
Lízingbeadó rendelkezésére álljon az elővásárlásra jogosultnak a Lízingbeadó számára elfogadható
formájú és tartalmú visszavonhatatlan nyilatkozata, amely szerint elővásárlási jogával nem él.

6.1.5

A Lízingbevevő a III. 5.3.12. pontban meghatározott kötelezettségét a Lízingszerződésben tételesen
megjelölt fizetési számlái tekintetében teljesítse.

6.1.6

Amennyiben a Lízingszerződésben a felek a Lízingbevevő részéről Önerő fizetésében állapodnak
meg, akkor az Önerő megfizetése a Lízingbeadó, vagy Lízingbeadó engedélye alapján az Eladó
részére.

6.1.7.

Amennyiben a Lízingszerződésben a felek a Lízingbevevő részéről Óvadék nyújtásában állapodnak
meg, akkor az Óvadék átadása a Lízingbeadó részére az óvadéki szerződésben meghatározott
módon.

6.1.8

A Lízingbevevő átadja a Lízingbeadó részére a 30 napnál nem régebbi arra vonatkozó igazolásokat,
hogy köztartozása (APEH, VPOP, helyi önkormányzat) nem áll fenn.

6.1.9

A Lízingbevevő a Lízingszerződésben és a Biztosítéki Szerződésekben meghatározott, az
Adásvételi Szerződés megkötéséig teljesítendő valamennyi kötelezettségét hiánytalanul teljesítette.

6.2. Az Adásvételi Szerződés megkötésének megtagadása
A Lízingbeadó megtagadhatja az Adásvételi Szerződés megkötését és jogosult a Lízingszerződéstől
elállni, amennyiben
a III. 6.1. pontban foglalt feltételek a Lízingszerződésben illetve a Biztosítéki Szerződésekben
meghatározott határidőben nem teljesültek hiánytalanul,
a Lízingbevevő súlyos szerződésszegést követett el vagy súlyos szerződésszegés veszélye áll
fenn, vagy Felmondási Esemény következett be;
a Lízingbevevőnek a Lízingszerződésre tekintettel vagy abban tett bármely nyilatkozata
valótlan.
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7.

A Vételár1 megfizetése

7.1.

Az Adásvételi Szerződés megkötését követően a Vételár1nek az Eladó részére történő kifizetésének
feltételei

7.1.1

A Lízingtárgyra vonatkozóan a Vételár1 megfizetésének időpontjában is fennállnak a III. 6.1. pont
szerinti feltételek,

7.1.2

A Hitelintézeti Partner jelzálogjoga és/vagy vételi joga, a Lízingtárgy tulajdoni lapján legalább
széljegyként fel van tüntetve.

7.1.3

A Lízingbevevő a Lízingszerződésben és a Biztosítéki Szerződésekben meghatározott, a Vételár1
megfizetéséig teljesítendő valamennyi kötelezettségét hiánytalanul teljesítette.

7.2

A Vételár1 kifizetésének megtagadása
A Lízingbeadó megtagadhatja a Vételár1 kifizetését és jogosult a Lízingszerződést felmondani,
amennyiben
a III. 7.1. pontban foglalt feltételek a Lízingszerződésben illetve a Biztosítéki Szerződésekben
meghatározott határidőben nem teljesültek hiánytalanul,
a Lízingbevevő súlyos szerződésszegést követett el vagy súlyos szerződésszegés veszélye áll
fenn, vagy Felmondási Esemény következett be;
a Lízingbevevőnek a Lízingszerződésre tekintettel vagy abban tett bármely nyilatkozata
valótlan.

8.

Kamatok

8.1

A Lízingbevevő a Vételár1 megfizetésének napjától a Lízingösszeg teljes megfizetéséig a Kamatláb
alapján számított Kamatot köteles fizetni. A Kamat a Lízingdíjon felül fizetendő. Az egyes
Kamatperiódusokban esedékes Kamat az adott Kamatperiódus alatt fennálló Kintlévőség alapján az
alábbi képlet szerint kerül megállapításra:
Kamat összege = ((Kintlévőség x Kamatláb) x Kamatperiódusban szereplő napok száma)/ 36000
A fizetendő Kamat összegét a Lízingbeadó a Díjértesítőben tünteti fel.

8.2

A Kamat 360 napos év és 30 napos hónapok alapulvételével kerül megállapításra.

8.3

A Lízingbevevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Referencia Kamatláb mértékének
megváltozása miatt a Kamat is automatikusan változik.

8.4

Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződésből eredő bármely fizetési kötelezettségének nem
tesz határidőben eleget, a Lízingbeadó a lejárt tartozások után az esedékesség napjától a befizetés
jóváírásának a napjáig terjedő időre jogosult Késedelmi Kamatot felszámítani, és azt a
Lízingbevevővel szemben érvényesíteni. A Késedelmi Kamat mértékét a Kondíciós Lista rögzíti.

9.

Díjak, költségek

9.1

A Lízingbevevő által a Lízingbeadó részére fizetendő díjak, költségek fajtáit, fizetésük feltételeit és
esedékességüket a jelen Üzletszabályzat, a Kondíciós Lista illetve a Lízingszerződés tartalmazza.

9.2

A Lízingbeadó az alábbi, a Kondíciós Listában illetve a Lízingszerződésben meghatározott mértékű
díjakat állapíthatja meg:
a) Lízingbírálati Díj
b) Szerződéskötési Díj
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Kezelési Költség
Szerződésmódosítási Díj
Előtörlesztési Díj
Ügyletmegszüntetési Díj
Használati Díj
Késedelmi kötbér
Ügyintézési Díjak.

9.3

A Lízingbevevő köteles a Lízingbeadónál, a Lízingszerződéssel és a Lízingtárggyal kapcsolatosan
bármilyen jogcímen felmerülő költségeket, ráfordításokat kiegyenlíteni, illetve viselni. Ide tartozik
különösen, de nem kizárólagosan a Lízingbeadónál felmerült összes adó, illeték, díj és hozzájárulás,
még akkor is, ha ezek csak a Lízingszerződés megkötését követően kerülnek újonnan bevezetésre,
továbbá a Lízingszerződés és a Biztosítéki Szerződésekhez kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási
költségek, a Lízingszerződés és a Biztosítéki Szerződések közjegyzői okiratba foglalásának
költségei, az azokban rögzített Biztosítékok regisztrálásához kapcsolódó költségek, ügyvédi
munkadíjak, a Hitelintézeti Partner által a Lízingbeadóra továbbhárított költségek, az Értékbecslés
készítésének díja, a jogérvényesítés, illetve a bírósági vagy más hatósági eljárás során felmerülő
jogi képviselet költségei, a konvertálás költségei, fordítási költségek. A Lízingbeadó jogosult a fenti
költségeket azok felmerülését követően a Lízingbevevőre továbbszámlázni vagy a Lízingszerződést
a VII. pontban foglaltak szerint módosítani.

9.4

Amennyiben bármely jogszabály megváltozása, bevezetése, ezek értelmezésében vagy
alkalmazásában bekövetkezett változás, vagy a Hitelintézeti partner Lízingbeadóval kötött
hitelszerződésének módosítása miatt a Lízingbeadónak a Lízingszerződés megkötésekor előre nem
látható további kötelezettsége vagy egyéb fizetési kötelezettsége merül fel amiatt, hogy a
Lízingszerződésben lízingbeadóként szerepel, a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó felszólítására
megfizetni azt az összeget, amely fedezi a Lízingbeadó ilyen kötelezettségét vagy fizetési
kötelezettségét, illetve a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződést a VII. pontban foglaltak szerint
módosítani.

9.5

Ha a Lízingbevevő nem tesz eleget a Lízingtárgy tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges
valamennyi kötelezettségének, úgy a Lízingbeadónak a Lízingbevevő illetve az általa megjelölt
harmadik személy tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését engedélyező
nyilatkozatának az átadásától számított harmincadik nap leteltétől a Lízingbevevő késedelmi kötbér
fizetésére köteles, melynek havi összege minden késedelemmel érintett megkezdett hónapra a
Vételár2 0,8 %-a. A Lízingbevevő visel továbbá minden olyan kárt, amely ezen kötelezettségének
megszegéséből adódik.

9.6

A Lízingbevevő a V.13. pontban meghatározott helyszíni ellenőrzés elmulasztása,
megakadályozása esetén alkalmanként 200 EUR késedelmi kötbér fizetésére köteles.

10.

Fizetési szabályok, fizetés, előtörlesztés, átütemezés

10.1

A Lízingbevevő a Lízingdíjat, Kamatot, Kezelési Költséget a Lízingszerződésben meghatározottak
szerint köteles fizetni a Fizetési Napokon.

10.2

A Lízingbeadó legalább 8 nappal az esedékességet megelőzően Díjértesítőt küld a
Lízingbevevőnek, melyben feltüntetésre kerülnek különösen a következő tételek: Lízingdíj; Kamat;
Kezelési költség. A Lízingbevevő köteles a Lízingszerződésben foglalt fizetési ütemezést
figyelemmel kísérni Díjértesítő hiányában is. A Lízingbevevő köteles a Lízingbeadót írásban
haladéktalanul értesíteni arról, ha bármilyen esedékességi időpontot megelőző 4. napig a
Lízingbeadótól nem kap az adott esedékességre vonatkozóan Díjértesítőt. A Lízingbeadó a
Lízingbevevő értesítését követően haladéktalanul új Díjértesítőt küld a Lízingbevevőnek, hogy az
adott fizetési kötelezettség az esedékesség időpontjára átutalásra, jóváírásra kerülhessen.
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10.3

A Lízingbevevő a Kintlévőség egészét, vagy egy részét bármely Fizetési Napon előtörlesztheti,
feltéve, hogy az előtörlesztés tervezett idejét megelőző legalább 30 nappal erről a Lízingbeadónak
írásbeli értesítést küld. Lízingbevevő vállalja, hogy az Előtörlesztési Díjat, illetve a teljes
előtörlesztés esetén az Előtörlesztési díjon felül az Ügyletmegszüntetési Díjat az előtörlesztéssel
egyidejűleg a Lízingbeadónak megfizeti.

10.4

Ha a Lízingszerződés szerint bármely fizetés esedékességének időpontja Magyarországon nem
banki nap, a fizetési kötelezettség az azt közvetlenül megelőző banki napon esedékes.

10.5

A Lízingbevevőnek a Lízingszerződés alapján teljesítendő fizetési kötelezettségei egész összegben,
bármilyen (beszámításra, viszonkeresetre, adófizetésre alapított) levonás nélkül esedékesek, kivéve,
ha a Lízingbevevőt a levonásra jogszabály kötelezi. Ez utóbbi esetben a Lízingbevevő köteles a
Lízingbeadónak olyan további összeget megfizetni, amellyel együtt a Lízingbeadó által ténylegesen
kapott összeg megegyezik azzal az összeggel, amelyet a Lízingbeadó akkor kapott volna, ha ilyen
levonás nem lett volna.

10.6

Amennyiben a Lízingszerződés alapján a Lízingbevevő által fizetendő bármely összeg bármely
okból más devizanemben kerül megfizetésre, mint a Lízingszerződésben előírt devizanem, akkor a
Lízingbevevő köteles a Lízingbeadónak megtéríteni és haladéktalanul megfizetni a fizetési
devizanemben megfizetett összeg szerződéses devizanemre történő konvertálásából eredő
különbséget és veszteséget.

10.7

A Lízingbevevő által a Lízingbeadó részére teljesítendő minden fizetési kötelezettség akkor
minősül teljesítettnek, amikor a fizetendő összeg a Lízingbeadó fizetési számláján jóváírásra kerül.

10.8

A Lízingtárgyban bekövetkező bármilyen káresemény, illetve a Lízingtárgy birtoklásával, vagy
használatával kapcsolatosan felmerülő egyéb más problémás körülmény, használat kiesés, kár nem
érinti a Lízingbevevő fizetési kötelezettségét és a Lízingszerződésben meghatározott
kötelezettségek teljesítése alól nem mentesíti.

10.9

A Lízingbevevő tudomásul veszi a Lízingbeadó tájékoztatását, mely szerint a Lízingösszegnek
euróban történő meghatározása euró bevételekkel nem rendelkező Lízingbevevő számára
árfolyamkockázattal jár. Tekintettel arra, hogy a Lízingszerződésben rögzített euró árfolyama a
forinthoz képest napról napra akár jelentős mértékben is változhat, ezért a Lízingszerződésben
euróban kifejezett kötelezettségek (Lízingösszeg, Lízingdíj, Kamat, díjak, költségek)
forint ellenértéke mindig csak az adott napra állapítható meg. Amennyiben a Lízingszerződés
megkötésének napján érvényes euró árfolyamhoz képest a forint árfolyama bármely fizetési
esedékesség napjára gyengül, az euróban kifejezett kötelezettségek forint ellenértéke, az árfolyam
alakulás függvényében, jelentős mértékben is növekedhet.

IV.

A LÍZING BIZTOSÍTÉKAI

1.

Amennyiben a felek az adóminősítés és az ügyletminősítés alapján a Lízingszerződésben erről
megállapodnak, a Lízingbevevő a Lízingszerződésben meghatározott kötelezettségei
megfizetésének biztosítékául, az Adásvételi Szerződés megkötésének előfeltételeként, köteles a
Lízingszerződésben meghatározott fajtájú és összegű Biztosítékot nyújtani vagy engedélyezni.
A lízingügylet biztosítékaként Lízingbeadó az alábbiakat fogadja el:
Elsődleges biztosítékként:
•

készpénz óvadék;

•

ingatlanon alapított jelzálog (biztosítékként bármilyen,
forgalomképes per- és tehermentes ingatlan elfogadható)

belföldi,

önállóan

Másodlagos biztosítékként:
15

Indotek Lízing Zrt.

Ingatlan pénzügyi lízing üzletszabályzat

•

ingatlanon alapított vételi jog (biztosítékként bármilyen, belföldi, önállóan
forgalomképes per- és tehermentes ingatlan elfogadható)

•

harmadik személy készfizető kezessége;

•

anyavállalati kezesség, vagy garancia;

•

értékpapír óvadék;

•

vagyont terhelő zálogjog;

•

ingóságokon alapított kézizálog;

•

árbevétel engedményezés.

Amennyiben a Lízingbevevő a fenti biztosítékokon túl kíván biztosítékot felajánlani, a Lízingbeadó
egyedi elbírálás alapján dönt annak elfogadásáról.
A Biztosítékok érvényesítésének módját és következményeit a felek Biztosítéki Szerződésekben
szabályozzák, amelyek a Lízingszerződés mellékletét képezik.
2.

A Lízingbeadó a Lízingszerződés tartama alatt a VII. pontban foglaltak figyelembevételével a
negyedéves és éves minősítések eredményei alapján kérheti a Biztosítékok módosítását,
kiegészítését, pótlólagos biztosítékok bevonását, amennyiben
• a Lízingbevevő legalább 1 havi lízingdíj és kamat összeg megfizetésével legalább 60 napi
késedelembe esett, vagy
• a Lízingbevevő gazdálkodásában vagy pénzügyi helyzetében olyan jelentős romlás
következett be, amely veszélyezteti a Lízingszerződés teljesítését, vagy
• a Lízingtárgyban illetve a Biztosítékokban olyan mértékű károsodás állt be vagy olyan
mértékű értékvesztés következett be, amely alapján Lízingtárgy és a Biztosítékok összevont
fedezeti értéke a lízingügyletre vonatkozó összes kintlévőség összegénél 10%-ot
meghaladó mértékkel kevesebb, vagy
ezen körülmények bármelyikének a bekövetkezése ésszerűen feltételezhető.

3.

A Lízingbeadó jogosult a Biztosítékokat a Lízingbevevő és/vagy más biztosítéknyújtó jóváhagyása
nélkül másra, különösen a Hitelintézeti Partnerre átruházni és az átruházás tényét szükség esetén az
ingatlan-nyilvántartásban átvezetni.

V.

A LÍZINGTÁRGY TULAJDONJOGA, HASZNÁLATA

1.

A Lízingbeadó, mint a Lízingtárgy kizárólagos tulajdonosa a Futamidő alatt jogosult - a birtoklás és
a használat jogát kivéve - valamennyi, a tulajdonjogból eredő jogának gyakorlására, beleértve a
tulajdona megóvását célzó intézkedéseket, így különösen a rendszeres ellenőrzést a használati jog
terjedelmére, módjára vonatkozólag. A rendelkezési jog kizárólag a Lízingbeadót illeti meg.

2.

A Lízingtárgyat a Lízingbevevő tartja nyilván a könyveiben és számolja el az értékcsökkenést.

3.

A Lízingbevevő köteles a Lízingbeadóval együttműködni a Lízingtárggyal kapcsolatos
szavatossági, jótállási igények - beleértve a kártérítési igényeket is -, illetve a termékfelelősségből
eredő igények érvényesítésében. A Lízingbevevő haladéktalanul köteles értesíteni a Lízingbeadót a
Lízingtárgy minden olyan hibájáról, hiányosságáról, amely ezen igények alapjául szolgálhat. A
Lízingbevevő köteles az igények érvényesítéséhez szükséges minden intézkedést megtenni, a
felmerülő hibák, hiányosságok megvizsgálását lehetővé tenni, szükség esetén egyeztető vagy
bírósági tárgyaláson részt venni, és mindezek során a lehető legnagyobb gondossággal eljárni.

4.

A Lízingbeadó a felmerülő V.3. pont szerinti igényeket jogosult a Lízingbevevőre engedményezni.
A Lízingbevevő köteles ezen igényeknek a részére való engedményezését elfogadni és ezeket a
saját nevében és a saját költségére bíróságon kívül és bírósági úton, határidőre érvényesíteni és a
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tett intézkedésekről, valamint azok eredményéről a Lízingbeadót haladéktalanul tájékoztatni. A
Lízingbeadó engedményezés esetén semmilyen felelősséget nem visel az ilyen igények
helyességéért, érvényesíthetőségéért vagy behajthatóságáért, illetve az ezen igényekből származó
követelésekért kezességgel nem tartozik a Lízingbevevőnek. Amennyiben a Lízingbeadó az igényt
a Lízingbevevőre engedményezi, a Lízingbevevő tájékoztatása után az igény kötelezettjét az
engedményezésről értesíti. Amennyiben a Lízingbeadó közreműködése az engedményezett igények
érvényesítéséhez szükséges, úgy a Lízingbeadó ezt a támogatást a Lízingbevevő költségére
megadja. Amennyiben a Lízingszerződés bármely okból úgy szűnik meg, hogy a Lízingbevevő a
Lízingtárgy tulajdonát nem szerzi meg, a jelen pont szerint esetlegesen a Lízingbevevőre
engedményezett követelések automatikusan visszaengedményezésre kerülnek (visszaszállnak) a
Lízingbeadóra és a továbbiakban a Lízingbeadó válik ezek kizárólagos jogosultjává.
5.

A Lízingbevevő köteles a birtokában lévő Lízingtárgyat rendeltetésének és a Lízingszerződésnek
megfelelően használni, hasznait szedni, valamint gondoskodni állagának megőrzéséről. A
rendeltetésszerű használat keretében köteles a Lízingtárgyat saját költségén szakszerűen kezelni,
karbantartani, tisztántartani (rágcsálóirtás, érintésvédelem, villámvédelem, tűzvédelem,
környezetvédelem stb.). Köteles továbbá minden módon gondoskodni arról, hogy a Lízingtárgy a
rendeltetésszerű használat következtében a szokásos értékcsökkenésen kívül más károsodást,
értékcsökkenést ne szenvedjen.

6.

A Lízingtárgyban végzett tevékenységhez szükséges valamennyi hatósági engedély, így a
358/2008. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti telepengedély beszerzése, megléte a Lízingbevevő
kizárólagos kötelezettsége és felelőssége. A Lízingbevevő a tevékenysége során köteles a hatályos
jogszabályi és egyéb előírásokat – különösen a Lízingtárgyra vonatkozó tűzrendészeti, egészség-,
baleset- és vagyonvédelmi előírásokat, házirendet – folyamatos betartani, az érdekkörébe tartozó
személyekkel betartatni.

7.

Amennyiben a Lízingbevevő az előbbi kötelezettségeinek a Lízingbeadó írásbeli felszólítása
ellenére sem tesz eleget, a Lízingbeadó jogosult a javítási, karbantartási, pótlási kötelezettségeket a
Lízingbevevő költségére elvégezni, és a Lízingbevevőre továbbszámlázni. A Lízingbevevő köteles
tűrni az előbbiekben meghatározott munkák elvégzését.

8.

A Lízingbevevő köteles a Lízingtárgyban használt illetve tárolt eszközökre és berendezésekre,
vonatkozó, a biztonságot szolgáló összes előírást és rendelkezést betartani. Minden olyan kárért,
amely a jelen pontban meghatározott kötelezettség megszegése miatt keletkezik, a Lízingbevevő
felelős.
Ha a Lízingtárgyban, annak központi berendezéseiben a Lízingbevevő vagy az érdekkörébe tartozó
személyek magatartása miatt kár keletkezik, a Lízingbeadó a Lízingbevevőtől a hiba kijavítását
és/vagy a kár megtérítését követelheti. Amennyiben a Lízingbevevő kijavítási kötelezettségének a
Lízingbeadó írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget, Lízingbeadó jogosult a hiba kijavítását a
Lízingbevevő költségére elvégezni és a költséget Lízingbevevőre továbbszámlázni. A Lízingbevevő
köteles tűrni az előbbiekben meghatározott munkák elvégzését.

9.

A Lízingbevevő kizárólag a Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult a Lízingtárgyat
érintő bármilyen átalakítást, változtatást, felújítást végezni. A Lízingbevevő az esetleges
beruházásai megtérítésére csak akkor tarthat igényt, ha erről a Lízingbeadóval előzetesen írásban
megállapodott. Megállapodás hiányában a Lízingbeadótól azok megtérítését jogalap nélküli
gazdagodás jogcímén sem lehet követelni, az ilyen igény érvényesítéséről a Lízingbevevő
kifejezetten lemond A jogosulatlanul végzett átalakítási munkák esetén a Lízingbevevő a
Lízingbeadó felszólítására köteles az eredeti állapotot helyreállítani.

10.

A Lízingbevevőnek be kell tartania a Lízingtárgyra, annak használatára, hasznosítására vonatkozó
minden hatósági előírást. A Lízingbevevő köteles a Lízingbeadót e tekintetben minden harmadik
személy igényeitől mentesíteni.
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11.

A Lízingtárgy őrzés-védelméről a Lízingbevevő köteles saját költségén gondoskodni.

12.

Amennyiben akár a Lízingbevevő, akár harmadik személy a Lízingtárgy épségét veszélyezteti, a
Lízingbeadó kérheti a veszélyeztető cselekmény abbahagyását és a veszély elhárításához szükséges
intézkedések elrendelését.

13.

A Lízingbeadó vagy megbízottja jogosult a Lízingtárgy rendeltetésszerű használatát, valamint a
Lízingbevevő kötelezettségeinek teljesítését bármikor alkalmas napszakban és legalább 5 nappal
előzetesen bejelentett időpontban ellenőrizni, a használat és üzemeltetés feltételeiről a helyszínen
tájékozódni. A Lízingbevevő köteles a Lízingtárgy megtekintését a Lízingbeadó által megjelölt
időpontban lehetővé tenni, valamint annak használatával kapcsolatban a Lízingbeadó kérésére
köteles adatokat szolgáltatni. A Lízingbevevő köteles a Lízingtárgy ellenőrzése során a
Lízingbeadóval együttműködni, az ellenőrzést semmilyen módon nem akadályozhatja.

14.

A Lízingbevevő kizárólag Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult a Lízingtárgyat
bármilyen jogcímen részben vagy egészben másnak a használatába adni. A Lízingbeadó
Lízingszerződésből eredő minden igényének biztosítása érdekében a Lízingbevevő a Lízingbeadó
javára engedményezi minden, a használókkal szembeni, a Lízingtárgy használatba adásán alapuló
igényét. A Lízingbevevő köteles igazolni, hogy a kötelezetteket az engedményezés tényéről írásban
értesítette.

15.

A Lízingbevevő köteles gondoskodni a mérőórák saját nevére történő átíratásáról és ennek tényét a
Lízingtárgy birtokbavételétől számított 15 napon belül igazolni a Lízingbeadó részére. A
Lízingbevevő a jelen szerződés aláírásával kifejezetten meghatalmazza a Lízingbeadót, hogy a jelen
pontban foglalt kötelességének elmulasztása esetén a mérőórákat a Lízingbevevő nevére átírassa, az
ehhez szükséges nyilatkozatokat a nevében megtegye. Az átíratás költségét a Lízingbevevő viseli.
A Lízingbevevő a közüzemi szolgáltatások díját közvetlenül a szolgáltatóknak fizeti meg. A
Lízingbevevő a Lízingbeadó felhívására haladéktalanul köteles igazolni, hogy a szolgáltatókkal
szemben lejárt tartozása nem áll fenn.

16.

A Lízingbevevő köteles haladéktalanul tájékoztatni a Lízingbeadót a Lízingtárgy értékében,
bekövetkezett és/vagy várhatóan bekövetkező minden olyan változásról, amely a Lízingbeadó
számára kedvezőtlen kihatással lehet.

17.

A Lízingbevevő köteles haladéktalanul értesíteni a Lízingbeadót bármely folyamatban lévő, vagy
olyan peres eljárásról és államigazgatósági eljárásról, melynek bekövetkezése fenyeget, és minden
olyan egyéb körülményről, mely hátrányosan érintheti Lízingtárgyat vagy annak bármely részét,
továbbá ezek használatát, működését vagy az azokra vonatkozó jogok gyakorlását.

18.

Amennyiben a Lízingbevevő a jelen fejezetben szabályozott bármely kötelezettségének nem tesz
eleget, az Felmondási Eseménynek minősül.

VI.

KÁRVESZÉLYVISELÉS ÉS BIZTOSÍTÁSOK

1.

A Lízingbevevő a Lízingtárgy tekintetében a Lízingszerződés teljes időtartama alatt, továbbá a
Lízingszerződés megszűnését követően a Lízingtárgy VIII.5.5. pont szerinti birtokbaadásáig –
vétkességtől függetlenül – viseli a kárveszélyt, amely kiterjed különösen az elháríthatatlan külső
okból származó, a harmadik személynek felróható, továbbá a saját érdekkörében felmerült ok miatti
– különösen a nem rendeltetésszerű használatból, a nem megfelelő karbantartásból illetve a
jótállási, szavatossági jogok gyakorlásának elmulasztásából eredő – károkra.

2.

A Lízingbevevőt felelősség terheli azoknak a károknak a megtérítéséért, amelyet a Lízingtárgy
használata során a Lízingbeadónak vagy harmadik személynek okoz, illetve harmadik személyek
másoknak vagy a Lízingbeadónak okoznak, illetve amelynek viselésére senki nem kötelezhető.
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3.

Amennyiben a Lízingbeadóval szemben a Lízingtárggyal kapcsolatban kárigényt érvényesítenek,
úgy a Lízingbevevő köteles helytállni a Lízingbeadó helyett az igény érvényesítőjével szemben.
Amennyiben a Lízingtárggyal kapcsolatos kárigényt, vagy bármely más követelést a Lízingbeadó
elégít ki, ezt a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadónak megtéríteni a Lízingbeadó erre vonatkozó
felszólításától számított 8 napon belül.

4.

A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadó a Lízingtárgy birtokbaadása előtt a szokásos
piaci feltételeknek megfelelő teljes körű all-risk vagyon-és felelősségbiztosítást köt a Lízingtárgyra,
amelynek valamennyi díja és költsége a Lízingbevevőt terheli olyan módon, hogy a Lízingbeadó
jogosult ezen költségeit a Lízingbevevő felé továbbszámlázni. A biztosítás kedvezményezettje a
Lízingbeadó, de jogosult kedvezményezettként a Hitelintézeti Partnert megjelölni.

5.

A biztosító által támasztott érvényességi feltételek folyamatos teljesítése a Lízingbevevő
felelőssége, amelynek elmulasztásából eredő károk kizárólag a Lízingbevevőt terhelik. A feltételek
teljesítéséből eredő költségek, valamint a biztosítási feltételek esetleges változása miatt felmerülő
költségek a Lízingbevevőt terhelik. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a biztosítási szerződés
neki felróható megszűnéséből eredő károkat viselni köteles, továbbá, hogy a biztosítási szerződés
neki felróható megszűnése Felmondási Eseménynek minősül

6.

A Lízingbevevő köteles a Lízingbeadóval minden biztosítási kockázatot érintő változást –
különösen a veszély megnövekedését – haladéktalanul közölni a biztosítási intézkedések
meghozatala érdekében.

7.

Káresemény bekövetkezése esetén a Lízingbevevő haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül
köteles a Lízingbeadót írásban értesíteni és a kárrendezéssel kapcsolatos eljárásban minden
szükséges intézkedést köteles haladéktalanul megtenni. A biztosítással kapcsolatos kárügyintézés a
Lízingtárgy megsemmisülése káresemény kivételével a Lízingbevevő kötelessége, amelyhez a
Lízingbeadó a tőle szükséges nyilatkozatokat megadja. A Lízingbevevő a Lízingtárgyban
bekövetkezett káresemény miatt a Lízingbeadóval szemben semminemű követelést nem támaszthat.

8.

Helyreállítható kár bekövetkezte esetében a felek a káreseménytől számított 30 napon belül
kötelesek megállapodni a helyreállítás folyamata, ütemezése tekintetében. A Lízingbeadó a
biztosító által részére kifizetett kártérítési összeget választása szerint jogosult (a) a Lízingtárgy
helyreállítására fordítani, vagy (b) a Lízingtárgy helyreállítása céljából a Lízingbevevőnek kifizetni,
vagy (c) a Lízingbevevőnek a Lízingbeadó felé fennálló fizetési kötelezettsége teljesítésére
fordítani. Felmondási Eseménynek minősül, ha a Lízingbevevő a jelen pont szerint a Lízingtárgy
helyreállítása céljából részére kifizetett összeget nem a Lízingtárgy helyreállítására fordítja.

VII.

AZ ÜZLETSZABÁLYZAT, LÍZINGSZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

1.

A VII. pontban meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni mind az Üzletszabályzat, mind a
Lízingbevevővel kötött egyedi Lízingszerződés módosítására.

2.

A Lízingbeadó a Lízingbevevő számára nem kedvezőtlenül egyoldalúan módosíthatja a
Lízingszerződés feltételeit.

3.

A Lízingbeadó a Lízingszerződés kamatot, díjat vagy egyéb szerződési feltételt érintő kikötését
jogosult egyoldalúan a Lízingbevevő számára kedvezőtlenül módosítani az alábbi feltételek
bármelyikének bekövetkezése esetén:
a) a Lízingbeadó tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó
jogszabályváltozás, bírósági határozat, jegybanki, felügyeleti vagy bármely egyéb hatósági
rendelkezés vagy ezen szabályok értelmezésének és alkalmazásának változása, továbbá az
Európai Unió jogalkotásának eredményeként Magyarországon is kötelezően alkalmazandó,
vagy várhatóan a magyar jogba implementálásra kerülő új jogforrás, vagy azok változása,
jegybanki rendelkezés vagy a Lízingbeadóra kötelező egyéb szabályozók megváltozása,
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b) a Lízingbeadó tevékenységéhez kapcsolható közteher (pl. adó-) változása,
c) a Lízingbeadó forrásszerzési, refinanszírozási költségeinek legalább 10%-os emelkedése, a
refinanszírozás feltételeiben történő módosítás,
d) tőke- és pénzpiaci kamatlábak, a bankközi hitelkamatok legalább 50 bázisponttal történő
emelkedése,
e) az állampapírok hozamának 50 bázisponttal emelkedése,
f) a Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási és működési kockázati költségeinek legalább 10%-kal
történő emelkedése,
g) a Lízingbevevő, illetve a lízingügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a
Lízingbeadó fedezetértékelési szabályzata, ügyfélminősítési szabályzata illetve
kockázatvállalási, ügyletminősítési és értékelési szabályzata alapján,
h) a Lízingbeadó fedezetértékelési szabályzata, ügyfélminősítési szabályzata illetve
kockázatvállalási, ügyletminősítési és értékelési szabályzata alapján azonos kockázati
kategóriába tartozó lízingügyletek, illetve lízingbevevők kockázatának változása,
i) a Lízingtárgy vagy a Biztosítékok értékében bekövetkezett legalább 10%-os változás,
j) olyan jogszabályváltozás, jegybanki vagy egyéb rendelkezés, amely a Lízingbeadó számára
többletköltséget vagy bevételcsökkenést jelent,
k) az állami kamattámogatások változása vagy megszűnése,
l) az éves fogyasztói árindex kétszámjegyű emelkedése,
m) a Lízingbeadó működési költségeinek - a Lízingbeadó érdekkörén kívül álló okból
keletkező – növekedése (például a Lízingbeadó üzlethelyiségére vonatkozó bérleti díj
emelkedése, a postai és távközlési (telefon, internet) szolgáltatások árának növekedése, a
postai és távközlési szolgáltató üzletszabályzatában és hirdetményében bekövetkező
módosítás, stb.),
n) a pénzügyi lízingszolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolódó, a Lízingbeadó által más
szolgáltató számára megfizetett díjak emelkedése, a szolgáltató általi új díjtétel bevezetése,
valamint az adott szolgáltató üzletszabályzatában és hirdetményében bekövetkező
módosítás.
4.

A VII.3. pontban meghatározottakon kívül vis maior események – hirtelen bekövetkező nagyfokú
pénz- és tőkepiaci zavarok – bekövetkezése esetén átmenetileg, a zavarok fennállásáig jogosult a
Lízingbeadó a Lízingszerződés kamatot, díjat vagy egyéb szerződési feltételt érintő kikötését
egyoldalúan a Lízingbevevő számára kedvezőtlenül módosítani.

5.

A Lízingszerződés nem módosítható egyoldalúan új díj vagy költség bevezetésével. Nem
módosítható egyoldalúan, a Lízingbevevő számára kedvezőtlenül az egyes kamat, díj vagy
költségelemek Lízingszerződésben meghatározott számítási módja.

6.

Nem minősül a Lízingbevevő számára kedvezőtlen egyoldalú módosításnak az, ha a Kamatláb a
Referencia Kamatláb változása következtében módosul.

7.

A Lízingbeadó a Lízingszerződés Lízingbevevő számára kedvezőtlen módosítását a módosítás
hatálybalépését 15 nappal megelőzően, a Lízingbevevő számára nem kedvezőtlen módosítását
legkésőbb a módosítás hatálybalépését megelőző munkanapon az ügyfélforgalom számára nyitva
álló helyiségeiben kifüggesztett hirdetményben közzéteszi. A Lízingbevevővel kötött egyedi
Lízingszerződés egyoldalú módosításáról a Lízingbeadó a Lízingbevevőt a jelen pontban
meghatározott határidőben írásban vagy más a Lízingszerződésben meghatározott közvetlen módon
értesíti.

8.

A Lízingbeadó a Lízingbevevő VII.7. pont szerinti tájékoztatása során biztosítja, hogy
megállapítható legyen, melyik kamat-, díj- vagy költségelem milyen mértékben változik. A
Lízingbevevő számára kedvezőtlen módosítás esetén a tájékoztatás kiterjed a módosítás okaira is.

9.

A Lízingbevevő számára kedvezőtlen módosítás esetén a módosítás hatálybalépése előtt a
Lízingbevevő jogosult a Lízingszerződés felmondására.
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VIII.

A LÍZINGSZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

1.

A Lízingszerződés megszűnésének esetei

1.1

A Lízingszerződés megszűnik:

Ingatlan pénzügyi lízing üzletszabályzat

a) a Futamidő letelte esetén, vagy a teljes előtörlesztéskor, ha a Lízingbevevő a
Lízingszerződésből származó valamennyi fizetési kötelezettségének a Lízingszerződésben
foglaltak szerint határidőben eleget tett;
b) a felek erre irányuló közös megegyezése esetén;
c) a Lízingbeadó elállása esetén;
d) a Lízingbeadó felmondása esetén;
e) a Lízingtárgyban bekövetkezett helyre nem állítható kár esetén;
f) a Lízingbevevő felmondása esetén.
2.

A Lízingszerződésnek a Lízingbevevő valamennyi fizetési kötelezettségének a teljesítésével
történő megszűnése

2.1

Zárt végű lízing esetén amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződésből eredő valamennyi
kötelezettségét teljesítette, a Lízingbeadó a Lízingtárgy tulajdonjogát a Lízingbevevőre átruházza.
A Lízingbeadó a Lízingbevevő tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését
engedélyező nyilatkozatot azt követő 15 munkanapon belül átadja a Lízingbevevőnek, hogy a
Lízingbevevő a Lízingszerződésből származó valamennyi fizetési kötelezettségét teljesítette.

2.2

Nyílt végű lízing esetén a Lízingbevevő legkésőbb az utolsó Lízingdíj esedékességének a napjáig
nyilatkozhat arra vonatkozóan, hogy a Lízingtárgy tulajdonjogát ő maga vagy az általa megjelölt
harmadik személy meg kívánja szerezni. Amennyiben a Lízingtárgy tulajdonjogát nem a
Lízingbevevő, hanem az általa kijelölt személy szerzi meg, úgy a Lízingbevevő köteles a
nyilatkozatához mellékelni a tulajdonjogot szerző személy nyilatkozatát, amely szerint a
Lízingtárgy tulajdonjogát meg kívánja szerezni. A Lízingbevevő és a harmadik személy a
nyilatkozatát a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges tartalmi és alaki
követelményeknek megfelelő okiratban köteles a Lízingbeadó részére átadni.

2.3

Amennyiben a Lízingbevevő és az általa kijelölt személy a VIII.2.2. pont szerinti nyilatkozatát
legkésőbb az utolsó Lízingdíj esedékességének a napjáig nem közli a Lízingbeadóval, úgy kell
tekinteni, mint aki a Lízingtárgy tulajdonjogát nem kívánja megszerezni. Ebben az esetben, vagy ha
a Lízingbevevő úgy nyilatkozik, hogy a Lízingtárgy tulajdonjogát nem kívánja megszerezni, a
Lízingbevevő a Futamidő utolsó napján köteles a Lízingtárgyat a Lízingbeadó birtokába adni és a
Lízingtárgyat a könyveiből kivezetni, továbbá a Maradványértéken kívül minden, a
Lízingszerződés alapján őt terhelő fizetési kötelezettségét teljesíteni. A Lízingtárgynak a
Lízingbeadó birtokába adására alkalmazni kell a VIII. 5.5. – 5.8. pontokat azzal, hogy a
Lízingbevevő használati díj fizetési kötelezettsége a Futamidő lejártát követő napon kezdődik.

2.4

Amennyiben a Lízingbevevő illetve az általa megjelölt harmadik személy a VIII.2.2. pontban
foglaltak szerint nyilatkozik arról, hogy a Lízingtárgy tulajdonjogát meg kívánja szerezni, úgy a
Lízingbevevő köteles a Maradványértéket a Futamidő lejártáig a Lízingbeadó részére megfizetni.
Ha a Lízingbevevő a Maradványértéket a Futamidő lejártáig nem fizeti meg, akkor a Lízingtárgyon
nem szerez tulajdonjogot, és a Lízingbevevő köteles a Lízingtárgyat a Futamidő utolsó napján a
Lízingbeadó birtokába adni és könyveiből kivezetni, továbbá a Maradványértéken kívül minden, a
Lízingszerződés alapján őt terhelő fizetési kötelezettségét teljesíteni. A Lízingtárgynak a
Lízingbeadó birtokába adására alkalmazni kell a VIII. 5.5. – 5.8. pontokat azzal, hogy a
Lízingbevevő használati díj-fizetési kötelezettsége a Futamidő lejártát követő napon kezdődik.

2.5

A Lízingbeadó a Lízingbevevő illetve az általa megjelölt harmadik személy tulajdonjogának az
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését engedélyező nyilatkozatot azt követő 15 munkanapon
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belül adja át a Lízingbevevőnek, hogy a Lízingbevevő a Maradványértéket megfizette és a
Lízingszerződésből származó valamennyi fizetési kötelezettségét teljesítette.
3.

A Lízingszerződés közös megegyezéssel történő megszűnése

3.1

Amennyiben a Lízingszerződést a felek közös megegyezéssel szüntetik meg, abban az esetben az
egymás közötti elszámolásra a felek között létrejött írásbeli megállapodás az irányadó.

4.

A Lízingbeadó elállása

4.1

A Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződéstől az Adásvételi Szerződés megkötéséig elállni a III.6.2.
pontban meghatározott esetekben.

4.2

A Lízingbeadó a jelen pontban meghatározott elállási jogát egyoldalú nyilatkozattal, az érdekmúlás
bizonyítása, valamint mindenfajta kártérítési kötelezettség nélkül gyakorolhatja.

4.3

A Lízingbeadónak a Lízingszerződéstől történő elállása esetén a felek kötelesek egymással akként
elszámolni, hogy a Lízingbevevőnek meg kell térítenie a Lízingbeadó számára az összes addig, a
Lízingbeadónál felmerült, az elállási nyilatkozatban közölt összegű költséget, az elállási nyilatkozat
közlését követő 5 munkanapon belül. A Lízingbevevő által eddig az időpontig teljesített díjak és
költségek nem kerülnek visszatérítésre. A Lízingbeadó köteles a Lízingbevevő által az elállási
nyilatkozat közlését megelőzően megfizetett Önerő és Óvadék összegét a Lízingbevevő részére
visszafizetni, azonban az általa visszatérítendő összegbe a jelen pontban meghatározott követeléseit
jogosult beszámítani.

5.

A Lízingbeadó felmondása

5.1

A Lízingbeadó Felmondási Esemény bekövetkezésekor illetve azt követően mindaddig, amíg a
Felmondási Esemény fennáll, a Lízingszerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Amennyiben a
Felmondási Esemény bekövetkezte / fennállta a Lízingbeadó megítélésén, mérlegelésén múlik, úgy
a Lízingbeadó minden esetben a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének megfelelően, a körülmények
által megengedett mértékben a Lízingbevevő érdekeit lehetőség szerint figyelembe véve jár el. A
Lízingbevevő köteles megtéríteni a Lízingbeadó minden kárát és költségét, amelyek a Felmondási
Eseménnyel illetve a Lízingbeadó Lízingszerződésben foglalt jogainak végrehajtásával, illetve
érvényesítésével kapcsolatban, illetve azok következményeként merülnek fel.

5.2

Az alábbi események bekövetkezte Felmondási Eseménynek minősül:
a) a Lízingbevevő bármely, a Lízingszerződésben és/vagy az Üzletszabályzatban
meghatározott tájékoztatási, nyilatkozattételi vagy dokumentum-, illetve adatszolgáltatási
kötelezettségének nem, vagy nem megfelelő időben és módon tesz eleget, vagy téves
információt szolgáltat, vagy valamely a felek jogviszonya szempontjából lényeges tényt,
információt elhallgat, vagy
b) a Lízingbevevő a Lízingszerződésből fakadó valamely fizetési kötelezettségét
esedékességkor nem teljesíti, vagy
c) a Lízingbevevő a biztosítási szerződés szerinti biztosítási díj megfizetésével 30 napot
meghaladó késedelembe esik, illetve a biztosítási szerződés a Lízingbevevőnek felróhatóan
megszűnik, vagy
d) a Lízingbevevő nem tesz eleget az III.5.3.12. pontban meghatározott kötelezettségének;
vagy
e) a Lízingbevevő az Óvadékot/valamely más Biztosítékot az Üzletszabályzatban és/vagy a
Lízingszerződésben, Biztosítéki Szerződésekben meghatározott módon nem egészíti ki,
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f)
g)
h)
i)

j)

k)

l)
m)
n)

o)
p)

5.3

Ingatlan pénzügyi lízing üzletszabályzat

megszünteti, csökkenti, a IV.2. pontban meghatározott esetben nem tesz eleget a
Lízingbeadónak a Biztosítékok módosítására, kiegészítésére vonatkozó felhívásának, vagy
a Lízingtárgy rendeltetésellenes használata vagy átalakítása, vagy
ha a Lízingtárgy állaga tartósan romlik, vagy értéke tartósan csökken; vagy
a Lízingtárgy ellenőrzésének akadályoztatása, vagy a Lízingbevevő hibájából történő
meghiúsulása, vagy
a Lízingtárgyra vonatkozó káresemény bekövetkeztétől számított 30 napon belül a
Lízingadó és a Lízingbevevő a VI.8. pont szerint nem állapodnak meg a helyreállítás
folyamata, ütemezése tekintetében, vagy
a Lízingbeadó megítélése szerint a Lízingbevevő gazdasági viszonyaiban olyan jelentős
változás következik be, amely a Lízingbevevő kötelezettségei teljesítését veszélyezteti,
vagy
a Lízingbevevő ellen felszámolási vagy végrehajtási eljárást kezdeményeznek, vagy saját
maga ellen csődeljárást, felszámolási eljárást kezdeményez, végelszámolását határozza el,
vagy
a Lízingbevevőnek bármely harmadik személlyel szemben 30 napon túli lejárt fizetési
kötelezettsége áll fenn, vagy
a Lízingbevevő jogutód nélküli megszűnése tárgyában megindult eljárás, vagy
a Lízingbevevő a Lízingszerződés, a Biztosítéki szerződések vagy a jelen Üzletszabályzat
bármely rendelkezését súlyosan megsérti, vagy az Üzletszabályzat módosítása ellen
kifogást emel, vagy
a Lízingbeadó a Vételár1 kifizetését a III.7.2. pont alapján megtagadja, vagy
az Üzletszabályzatban, Lízingszerződésben, a Biztosítéki szerződésekben Felmondási
Eseményeknek minősített bármely esemény bekövetkezése.

A Felmondási Események bármelyikének vagy azok közül többnek a bekövetkezése különösen az
alábbi jogkövetkezményekkel jár:
a) a Lízingbeadó a Lízingbevevőtől pótlólagos Biztosítékok bevonását kérheti,
b) a Lízingbeadó a Biztosítéki Szerződésekben foglaltak szerint jogosult a Lízingszerződésben
kikötött bármely vagy valamennyi Biztosíték alábbi sorrendben történő igénybevételére:
elsősorban a készpénz-óvadék bevonása, kezességek igénybevétele, árbevétel
engedményezés alapján a követeléseknek közvetlenül a Lízingbeadó részére történő
utaltatása, másodsorban az értékpapír-óvadék érvényesítése, harmadsorban a jelzálogjogok,
valamint vételi jogok érvényesítése.
c) a Lízingbeadó jogosult a Lízingbevevővel szemben végrehajtási eljárás kezdeményezésére;
d) a Lízingbeadó jogosulttá válik a Lízingszerződés azonnali hatályú felmondására.

5.4.

A Lízingszerződés azonnali hatályú felmondása különösen az alábbi jogkövetkezményekkel jár:
a) a Lízingbevevőnek a Lízingszerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettsége egy
összegben lejárttá és esedékessé válik,
b) a Lízingbeadó a Biztosítéki Szerződésekben foglaltak szerint jogosult a Lízingszerződésben
kikötött bármelyik vagy valamennyi biztosíték egyidejű igénybevételére,
c) a Lízingbevevő köteles a felmondás közlésétől számított 5 naptári napon belül a
Lízingtárgyat a VIII.5.5 pont szerint a Lízingbeadó birtokába adni,
d) a felek a Lízingbeadó által készített elszámolás alapján a VIII.5.10 pontban foglaltak szerint
elszámolnak egymással.

5.5.

A Lízingbevevő a Lízingtárgyat sértetlen, a szerződéskötés-kori eredeti állapotnak megfelelő,
kitakarított, szeméttől megtisztított és ingóságoktól kiürített üres állapotban, valamennyi
tartozékával, a Lízingbevevőnél lévő okiratokkal együtt köteles a Lízingbeadó birtokába adni. A
Lízingbeadó által átadandó okiratok közé tartozik különösen minden a Lízingtárgyra, annak
tartozékaira, berendezési, felszerelési tárgyaira vonatkozó, a Lízingbeadótól átvett vagy egyébként
a Lízingbevevő birtokába került okirat, műszaki leírás, tanúsítvány, a szavatossági illetve jótállási
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jogok érvényesítéséhez szükséges dokumentum, a Lízingbeadó által a Lízingtárgyban
elvégzett/elvégeztetett bármilyen átalakítási, felújítási, karbantartási munka dokumentációja,
továbbá a Lízingtárggyal, annak tartozékaival, berendezési, felszerelési tárgyaival kapcsolatos
hatósági, bírósági eljárás vagy vitás ügy során keletkezett iratok, függetlenül attól, hogy az eljárás
folyamatban van-e még, valamint az átadott iratokra vonatkozó teljességi nyilatkozat. A
Lízingbevevő a jelen pontban meghatározott kötelezettségének elmulasztásából eredő minden
kárért felel.
5.6.

Amennyiben a Lízingbevevő a VIII.5.5. pontban meghatározott kötelezettségének a Lízingbeadó
által megjelölt póthatáridőben sem tesz eleget, úgy a Lízingbeadó jogosult a Lízingbevevő
költségére és kárveszélyére a Lízingtárgyat maga kiüríteni, lezárni illetve saját céljaira birtokba
venni. A Lízingbeadó a Lízingtárgy kiürítése esetén a Lízingtárgyban található, a III.5.3.10. pont
szerint fennálló zálogjogát meghaladó vagyontárgyak megőrzéséről a felelős őrzés szabályai szerint
gondoskodik. A Lízingbeadó jogosult a Lízingtárgyban található vagyontárgyakat más alkalmas
helyre elhelyezni. Ha a Lízingbevevő a felelős őrzésbe vett vagyontárgyakat a Lízingbeadó írásbeli
felszólítására, a felszólításban meghatározott határidő alatt nem szállítja el, a Lízingbeadó a
vagyontárgyakat értékesítheti vagy felhasználhatja. Az értékesítésből befolyt összeg, illetőleg a
felhasznált dolog ellenértéke a Lízingbevevőt illeti meg. A Lízingbevevőt terheli a Lízingtárgy
kiürítése, a vagyontárgyak felelős őrzése, esetleges értékesítése során felmerülő minden költség,
különösen a szállítás és a tárolás igazolt, vagy átlagosan az összehasonlítható piacon felszámítható
költségei. A Lízingbevevő a Lízingszerződés aláírásával a Lízingbeadót a jelen pontban
meghatározott eljárásra kifejezetten felhatalmazza.

5.7

A Lízingszerződés felmondása esetén a Lízingszerződés megszűnésétől a Lízingtárgynak a
Lízingszerződés szerinti visszaszolgáltatásáig terjedő időszakra a Lízingbevevőnek minden
megkezdett hónapra egy havi használati díjat kell fizetnie, amelynek összege a Lízingösszeg osztva
a Futamidő hónapokban mért számával. A Lízingbevevő ezen időszak alatt továbbra is viseli
mindazon költségeket, amelyeket a Lízingszerződés alapján viselni köteles.

5.8

A Lízingbevevő a Lízingszerződés megszűnése esetén köteles a szerződés megszűnésétől számított
30 napon belül a Lízingtárgy székhelyként/telephelyeként/fióktelepeként történő megjelölésének
megszüntetése iránt intézkedni, és ugyanezen határidőn belül az illetékes cégbíróságnál,
adóhatóságnál és földhivatalnál eljárni. Ugyanígy köteles a Lízingbevevő gondoskodni minden
más, az ő érdekkörében a Lízingtárgyba bejelentkezett személy kijelentéséről illetve a
székhely/telephely/fióktelep minden hatósági nyilvántartásból történő törléséről. A Lízingszerződés
megszűnésétől számított 30 nap elteltével mindaddig, amíg a Lízingbevevő a jelen pontban
meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, a Lízingbeadónak köteles napi 200 EUR összegű
kötbért fizetni.

5.9

A Lízingbevevő a Lízingszerződés megszűnése esetén köteles a Lízingtárgyat könyveiből kivezetni.

5.10

A Lízingbeadó azonnali hatályú felmondása esetén a feleket egymással szemben elszámolási
kötelezettség terheli az alábbiak szerint:
a) A Lízingbeadó az azonnali hatályú felmondás közlésével egyidejűleg közli a
Lízingbevevővel a felmondás elküldésének időpontjában fennálló tartozásának az összegét,
amelyet a Lízingbevevő haladéktalanul köteles a Lízingbeadónak megfizetni.
b) A Lízingbeadó a Lízingtárgyat értékesíti. A felmondás közlésétől számított 180 napon belül
a Lízingbeadó a Lízingtárgyat a három hónapnál nem régebbi Értékbecslésben
meghatározott hitelbiztosítéki érték legalább 50%-án jogosult értékesíteni. A felmondás
közlésétől számított 180 nap elteltét követően a Lízingbeadó legkisebb eladási árra tekintet
nélkül jogosult a Lízingtárgyat értékesíteni.
c) A Lízingbeadó az értékesítésből származó bevétel befolyásától számított 8 napon belül
köteles az elszámolást a Lízingbevevő részére megküldeni. Az elszámolás alapját egyrészt
az értékesítésből a Lízingbeadóhoz ténylegesen befolyt bevétel, másrészt a
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Lízingbevevőnek a Lízingbeadóval szemben az elszámoláskor fennálló összes fizetési
kötelezettsége – beleértve a Hitelintézeti Partner által a Lízingbeadóra továbbhárított
költségeket, továbbá a Lízingtárgy értékesítésével felmerülő költségeket, különösen az
Értékbecslés, hirdetés, a Lízingtárgy őrzésének a költségeit, az értékesíthetőséghez
szükséges tisztítás, karbantartás és javítás költségeit, valamint az értékesítést végző
harmadik személy részére fizetett díj vagy jutalék összegét – képezi.
d) Az elszámolás alapján kimutatott tartozást a Lízingbevevő illetve a Lízingbeadó az
elszámolás közlésétől számított 8 napon belül köteles megfizetni a jogosult másik fél
részére.
e) Az esedékesség és a tartozás megfizetése közötti időtartamra a késedelembe esett fél
Késedelmi Kamat megfizetésére köteles.
6.

A Lízingtárgyban bekövetkezett helyre nem állítható kár

6.1

A Lízingtárgyban bekövetkezett helyre nem állítható kárnak minősül, ha a Lízingtárgy
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapota csak újraépítés útján érhető el. A Lízingtárgyban
bekövetkezett helyre nem állítható kár bekövetkezése esetén a Lízingbevevőnek a
Lízingszerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettsége egy összegben lejárttá és esedékessé
válik. A felek a VIII. 6.2-6.5. pontban meghatározottak szerint kötelesek elszámolni egymással.

6.2

A Lízingbeadó a Lízingszerződés megszűnését követően a Lízingbevevő részére megküldi a
Lízingbevevőnek a Lízingszerződés alapján a Lízingbeadó felé fennálló, a Lízingszerződés
megszűnésének napjára kiszámított kötelezettségeinek összegét, amelyet a Lízingbevevő az
értesítés közlésétől számított 8 napon belül köteles a Lízingbeadó részére megfizetni.

6.3

Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingbeadó részére minden fennálló fizetési kötelezettségének
eleget tett, a Lízingbeadó írásbeli nyilatkozatával a biztosító által fizetendő kártérítési összeget a
Lízingbevevő javára engedményezi.

6.4

Amennyiben a biztosító által a Lízingbeadónak megfizetett kártérítési összeg a Lízingbevevőnek a
kártérítés megfizetésének napján a Lízingszerződés alapján a Lízingbeadó felé fennálló
kötelezettségeinek az összegét meghaladja, a Lízingbeadó köteles a különbözetet Lízingbevevő
részére 8 napon belül megfizetni. Amennyiben a biztosító által a Lízingbeadónak megfizetett
kártérítési összeg a Lízingbevevőnek a kártérítés megfizetésének napján a Lízingszerződés alapján
a Lízingbeadó felé fennálló összegét nem éri el, a Lízingbevevő köteles a különbözetet a
Lízingbeadó részére 8 napon belül megfizetni.

6.5

Az esedékesség és a tartozás megfizetése közötti időtartamra a késedelembe esett fél Késedelmi
Kamat megfizetésére köteles.

7.

A Lízingbevevő felmondása

7.1

A Lízingbevevő a Lízingszerződést kizárólag a VII. 9. pont alapján, a felmondás közlését követő
hónap utolsó napjára mondhatja fel.

7.2

A Lízingbeadó a felmondás közlését követő 15 napon belül közli a Lízingbevevővel a
Lízingszerződés megszűnésének napján fennálló tartozásának az összegét, amelyet a Lízingbevevő
a szerződés megszűnésének napjáig köteles a Lízingbeadónak megfizetni.

7.3

A Lízingbevevő felmondása esetén a VIII.7. pontban foglaltak figyelembe vételével a VIII. 5.45.10. pontokban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni azzal, hogy a Lízingbevevő a
Lízingtárgyat a Lízingszerződés megszűnésének a napjáig köteles a Lízingbeadó birtokába adni.
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IX.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

1.

Adatkezelési szabályok

1.1

A Lízingbeadó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.
évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Adtv.) és a Hpt. rendelkezései szerint a Lízingbevevőnek a
Lízingbeadóhoz benyújtott dokumentumokon, szerződéseken, igazolásokon, nyomtatványokon
feltüntetett adatait nyilvántartja, kezeli, feldolgozza.

1.2

A Lízingbevevő a Lízingszerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Lízingbeadó
adatfeldolgozásának keretében az adatai tárolásra és törvényes kötelezettségek keretében
továbbadásra kerüljenek. A Lízingbeadó a banki és üzlet titokként kezelendő adatokba csak
jogszabályban meghatározott esetekben illetve a Lízingbevevő meghatalmazása alapján enged
betekintést. A Lízingbevevő felhatalmazza a Lízingbeadót, hogy a jelen pontban meghatározott
adatait hitel-és ügyfél minősítési, valamint ellenőrzési célokra a Hitelintézeti Partner és a központi
hitelinformációs rendszer részére átadja.

1.3

A Lízingbevevő a lízingszerződés aláírásával felhatalmazza a Lízingbeadót, hogy róla pénzügyi
intézménytől információt kérjen. E tekintetben a titoktartási kötelezettség alóli felmentést külön
írásbeli nyilatkozatban megadja.

1.4

A Lízingbeadó harmadik személyek által, vagy azok közreműködésével nyújtott szolgáltatásokat
ajánlhat fel a Lízingbevevőnek. Amennyiben a Lízingbevevő ilyen szolgáltatásokat igénybe vesz,
az egyúttal a Lízingbeadónak a Lízingbevevő általi felhatalmazását is jelenti, hogy minden
információt a Lízingbeadó a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jogosan
továbbíthat ennek a harmadik személynek, és a harmadik személlyel szembeni elszámolás céljaira
az ehhez szükséges adatokat felhasználhatja.

1.5

A Lízingbeadó a Lízingbevevővel kötött szerződésekből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez és
jogosultságának gyakorlásához rendszeresen magas színvonalon képzett szakértő harmadik
személyek, közreműködését veheti igénybe. A Hpt. rendelkezései szerint ezen harmadik
személyeknek történő banki és üzleti titoknak minősülő adatok átadása nem jelenti bank-és üzleti
titok megsértését.

1.6

A Lízingbeadó tájékoztatja a Lízingbevevőt, hogy a Központi Hitelinformációs rendszernek
(„KHR”) a Hpt. 2. számú melléklet V. fejezete 4. pontja szerinti vállalkozásnak minősülő
Lízingbevevő alábbi adatait adja át:
- a Lízingbevevő cégneve (neve), székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma,
- a szerződés típusa és azonosítója (száma), a szerződés megkötésének, lejáratának,
megszűnésének időpontja, a szerződés megszűnésének módja, a szerződés összege és
devizaneme, a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege, a
lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja, a követelés másik
referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés.

1.7

A Lízingbeadó tájékoztatja a Lízingbevevőt, hogy a KHR-nek a Lízingbevevő alábbi adatait adja át,
amennyiben fizetési számlájával szemben - fedezethiány miatt - harminc napot meghaladó időszak
alatt, megszakítás nélkül, egy millió forintnál nagyobb összegű sorba állított követelést tartanak
nyilván:
- a Lízingbevevő cégneve (neve), székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma,
- azon fizetési számlákkal kapcsolatos adatok, amelyeken sorba állított követeléseket
tartottak nyilván: a szerződés azonosítója (száma), a fizetési számla száma, a szerződés
megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, a sorba állított követelések összege
és devizaneme, a követelések sorba állításának kezdő és megszűnési időpontja, perre utaló
megjegyzés,
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1.8

A KHR-ben az adatok a szerződés megszűnésétől illetve a követelések sorba állításának
megszűnésétől számított öt évig tarthatók nyilván. A Lízingbevevőnek a KHR-be bekerült
adataihoz csak a törvényben meghatározott esetekben, az ott meghatározott személyek férhetnek
hozzá. A KHR-ben szereplő, Lízingbevevőre vonatkozó ügyféladatok átadhatók magának a
Lízingbevevőnek (ügyféltudakozvány), illetve a Hpt. 130/A. § (4) bekezdésében meghatározott
célból más referenciadat-szolgáltatónak (annak kérésére).

1.9

A Lízingbevevő kifogással élhet az adatoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt
átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, amelynek
keretében az adatok helyesbítése, illetve törlése kérhető. A kifogás a Lízingbeadóhoz vagy a KHR-t
kezelő pénzügyi vállalkozáshoz nyújtható be. A kifogás kezelésére és elbírálására vonatkozó
jogszabályi rendelkezéseket a Hpt. 130/K.§-a tartalmazza.

1.10

A Lízingbevevő - adatainak a Lízingbeadó általi átadása és kezelése miatt, illetőleg azok
helyesbítése vagy törlése céljából - a Lízingbeadó és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen
keresetet is indíthat. A keresetlevelet a kifogásra adott válasz kézhezvételét követő harminc napon
belül kell az illetékes helyi bírósághoz benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. E
határidő elmulasztása miatt igazolásnak van helye. A perre a polgári perrendtartásról szóló 1952.
évi III. törvény rendelkezéseit a Hpt. 130/L-130/O.§-aiban foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

1. 11

A nyilvántartott Lízingbevevőt a keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a Lízingbeadó, illetve a
KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás nem tett eleget a törvény által előírt tájékoztatási
kötelezettségének, amikor a Lízingbevevő ügyféltudakozvánnyal, vagy kifogással fordult hozzá. A
keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt ez esetben a tájékoztatási kötelezettségre
megállapított határidő leteltétől kell számítani.

2.

Egyéb rendelkezések

2.1

Amennyiben a Lízingszerződés vagy az Üzletszabályzat valamely rendelkezése vagy
rendelkezésének egy része érvénytelen, hatályát veszti vagy végrehajthatatlan, ez nem érinti a többi
rendelkezés érvényességét, hatályát és végrehajthatóságát. Az érvénytelen rendelkezés helyett a
felek azt a jogszabályt alkalmazzák – a Lízingszerződés és az Üzletszabályzat egészével
összhangban – amelyiknek a rendelkezései legközelebb állnak az esetlegesen érvénytelen részhez,
ilyen jogszabályi rendelkezés hiányában a felek az érvénytelen rendelkezést olyan érvényes
rendelkezéssel helyettesítik, amely a lehető legjobban megfelel az érvénytelen rendelkezés
szellemének és gazdasági célkitűzésének.

2.2

Az Üzletszabályzat és a Lízingszerződés rendelkezéseit érintő, kötelezően alkalmazandó
jogszabályváltozás esetén az új valamint a módosult jogszabályi rendelkezés az Üzletszabályzat
részévé válik.

2.3

Az Üzletszabályzat a Lízingszerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Lízingszerződés csak
mellékleteivel együtt érvényes.

2.4

A Lízingbevevő a Lízingszerződés aláírásával lemond arról, hogy a Lízingszerződést feltűnő
értékaránytalanság címen megtámadja.

2.5

A felek jogviszonyát az Üzletszabályzat és a Lízingszerződés - beleértve ezek mellékleteit is –
szabályozzák, szóbeli mellék-megállapodások nincsenek.

2.6

A Lízingbeadó általi mulasztás vagy késedelem nem minősül jogról való lemondásnak. Bármely
jog gyakorlásának elmulasztása vagy részleges gyakorlása nem akadályozza ugyanazon vagy
bármely más jog vagy jogorvoslat jövőbeni vagy más módon történő gyakorlását.
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Minden, a Lízingszerződésből adódó vagy azzal összefüggésben álló jogvita, különösen a
Lízingszerződés megszegése, fennállása érvényessége vagy értelmezése tekintetében a magyar jog
alkalmazandó. A szerződő felek a Lízingszerződésből származó jogvitákat megkísérlik peren kívül
rendezni, ennek eredménytelensége esetén a felek kikötik a Pénz- és Tőkepiaci Állandó
Választottbíróság kizárólagos hatáskörét, a magyar anyagi jog és a Választottbíróság saját eljárási
szabályainak alkalmazása mellett. A Választottbíróság döntését véglegesnek elfogadják.

Budapest, 2010. november 10.

……………………………..
Jellinek Dániel
az Igazgatóság elnöke

……………………………..
Fata Cecília
az Igazgatóság tagja

……………………………..
Titkos Alexandra
az Igazgatóság tagja
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