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Általános Szerződéses Feltételek / Üzletszabályzat 

a Mercedes-Benz Credit Zrt. nyílt végű pénzügyi lízingszerződéseihez 

  Hatályos: 2021.10.01.-től 
 

Felek írásbeli eltérő megállapodása hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók a Mercedes-Benz Credit Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 

96-98.; cégjegyzékszám: 01-10-043823; PSZÁF engedély száma: 1927/1998; MNB törzsszáma: 12369953) által megkötött valamennyi nyílt végű pénzügyi 

lízingszerződésre (a továbbiakban: "lízingszerződés"). Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") külön kikötés nélkül is 1. számú mellékleteként a 

lízingszerződés részévé válnak. 

 

l. Szerződéskötés, a lízingtárgy átadása  

1. A nyílt végű pénzügyi lízingszerződés keretében a Lízingbeadó a lízingtárgy tulajdonjogát a Lízingbevevő megbízása szerint abból a célból szerzi meg, hogy azt a 

Lízingbevevő határozott idejű használatába adja oly módon, hogy a lízingtárgy a Lízingbevevő könyveiben kerül kimutatásra. A használatba adással a Lízingbevevő 

viseli a kárveszély átszállásából származó kockázatot, a hasznok szedésére jogosulttá válik, viseli a közvetlen terheket és a lízingszerződésben foglalt 

kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével valamint a maradványérték megfizetésével a lízingtárgy tulajdonjogát a Lízingbevevő vagy az általa kijelölt harmadik 

személy megszerzi. 

A lízingtárgyat Lízingbevevő közvetlenül választja ki és rendeli meg a szállítónál (a továbbiakban: "Szállító"). A Lízingbeadó és a Lízingbevevő megállapodása értelmében 

a Lízingbeadó a lízing tárgyának tulajdonjogát a Lízingbevevő megbízása szerint abból a célból szerzi meg, hogy azt a Lízingbevevő határozott idejű használatába adja. 

A Szállítóval a Lízingbevevő állapodik meg minden lényeges feltételről, ezért az Szállítóval megkötött adásvételi/szállítási szerződés (a továbbiakban: "szállítási 

szerződés") tartalmáért a Lízingbeadó nem felelős. A lízing jogviszonyra figyelemmel az adásvételi jogviszonyba vevőként a Lízingbeadó lép be és ő válik a lízingtárgy 

tulajdonosává. 

Lízingbevevő kötelessége, hogy a lízing tárgyát képező járművet a szállítási szerződésben kikötött határidőben és feltételekkel a Szállítótól átvegye, 

mennyiségi és minőségi szempontból ellenőrizze, és a késedelem, hibás teljesítés vagy meghiúsulás miatti igényeket a Szállítóval szemben közvetlenül 

érvényesítse. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Szállító késedelmével, hibás teljesítésével vagy a teljesítés megtagadásával kapcsolatosan felmerülő 

bárminemű igényt kizárólag a Szállítóval szemben érvényesíthet, ezekért a Lízingbeadót felelősség nem terheli. 

Az átvételről felvett kétoldalú jegyzőkönyv egy eredeti példányát Lízingbevevő köteles az átvételt követő 3 napon belül a Lízingbeadó részére eljuttatni. 

Lízingbevevő nem jogosult a lízingdíj megfizetését megtagadni, ha a lízingtárgy átvétele neki felróható okból nem teljesült. Amennyiben a teljesítés Szállítónak felróható 

okból késik és Lízingbevevő már megkezdte a lízingdíj törlesztését, Lízingbeadó csak a Lízingbevevő egyetértésével jogosult a szállítási szerződéstől elállni. 

2. A lízingszerződés azon a napon lép hatályba, amikor a Felek a lízingszerződést (ÁSZF-et) aláírták. A lízing tárgyát Lízingbevevő csak azt követően jogosult átvenni 

Szállítótól, hogy az induló lízingdíjat és a szerződéskötési díjat a Lízingbeadó részére megfizette, valamint a lízingtárgyra (gépjárműre) a kötelező felelősségbiztosítási 

és Casco biztosítási szerződés hatályba lépett, továbbá a Szállító a vételárról kiállított számlát megküldte a Lízingbeadó részére. 

3. Amennyiben Lízingbevevő neki felróható okból a szállítási szerződésben meghatározott határidő lejártától számított harminc napon belül nem veszi át 

a lízing tárgyát, Lízingbeadó jogosult saját választása szerint a szállítási szerződéstől elállni vagy a lízing tárgyát a Szállítótól átvenni és másként 

hasznosítani. Lízingbeadó mindkét esetben jogosult a meghiúsulás miatti kárai megtérítését követelni a Lízingbevevőtől. 
4. Lízingbevevő köteles a lízingszerződés aláírását követően a lízingtárgy birtokának az II.1. pontban meghatározott átruházását megelőzően és annak egyik 

feltételeként a hitelbiztosítéki nyilvántartásba a saját költségére regisztrálni és a regisztráció megtörténtéről, a közjegyző által kiállított tanúsítvány másolatának 

megküldésével a Lízingbeadót írásban értesíteni. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadó a lízingszerződés szerinti lízingbe adás tényét és a Lízingbevevő 

személyét a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyezni köteles, melyre a Lízingbevevő jelen pont szerinti regisztrációját követően kerülhet sor. A bejegyzésre 

vonatkozóan a Lízingbevevő kifejezett hozzájárulását adja. Amennyiben a hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzés Lízingbevevő mulasztása miatt hiúsul meg, 

a Lízingbevevő köteles megtéríteni a Lízingbeadónak a bejegyzés elmaradásából eredő kárát. Lízingbevevő köteles a Lízingbeadót értesíteni, a hitelbiztosítéki 

nyilvántartásba bejegyzett adatokban bekövetkezett módosulásról a változást követő 2 napon belül. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadó köteles a 

módosult adatokat a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyeztetni. 

 

II. A lízing futamidő 

1. A lízing futamidő azon a napon kezdődik, amikor a Lízingbevevő a lízing tárgyát Szállítótól átvette. Amennyiben az átadásra Lízingbevevő oldalán felmerült okból nem 

kerül sor, a futamidő kezdete a lízingszerződésben kikötött időpont, amennyiben pedig az átadás a Lízingbeadónak felróható okból marad el, úgy a lízing futamidő első 

napja a lízingtárgy (gépjármű) forgalomba helyezésének, illetve a Lízingbevevő üzembentartóként történő bejegyzésének napja. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy 

a lízing futamidejének kezdete tehát nem minden esetben egyezik meg a Lízingszerződés hatálybalépésének időpontjával. A Lízingbevevő kamatfizetésének kezdő 

időpontja alapesetben a Lízingbeadó által kiállított első fizetési értesítő szerinti „Teljesítési időpont”. Amennyiben a Lízingbeadó a lízingtárgy Lízingbevevő általi 

birtokbavételét megelőzően a Szállítónak fizetést teljesít, a Lízingbeadó jogosult a fizetés napját tekinteni a futamidő kezdetének. 

2. A lízing futamidőre vonatkozó egyéb rendelkezéseket a lízingszerződés mellékletét képező Fizetési Terv (továbbiakban: „Fizetési Terv”) tartalmazza.  

 

III. Teljes Lízingdíj és egyéb költségek 

1. A teljes lízingdíj az induló lízingdíjból és a havi lízingdíjakból tevődik össze. A teljes lízingdíjon felül Lízingbevevő szerződéskötési díjat is köteles fizetni, melynek 

összegét a lízingszerződés tartalmazza. A Fizetési terv külön kimutatva tartalmazza a teljes lízingdíjat, az induló lízingdíjat, a havi lízingdíjakat és mindezek 

esedékességének időpontját. 

2. A Lízingbevevő az induló lízingdíjat és a szerződéskötési díjat legkésőbb a lízingtárgy átvételéig köteles Lízingbeadó részére megfizetni. Az induló lízingdíj fentiek 

szerinti megfizetése a lízingtárgy (gépjármű) átadásának előfeltétele. Amennyiben Lízingbevevő a lízing tárgyának megrendelésekor előleget vagy foglalót fizetett a 

Szállító részére, ezen összeg a Szállítóval történő megállapodás alapján az induló lízingdíjból, illetve, ha ez az összeg magasabb, mint az induló lízingdíj, a további havi 

lízingdíjakból levonásra kerül. 

3. A teljes lízingdíj számításának alapja a Lízingbeadó által a Szállító részére kifizetett vételár, növelve a forgalomba helyezési költségekkel (rendszám kiadásának, a 

gépjármű törzskönyvének, forgalmi engedélyének kiállítási költségei stb.), a refinanszírozási kamattal és Lízingbeadó kalkulált árrésével.  

4. Lízingbevevőt a lízingszerződés és a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján a teljes lízingdíjon felül terhelő bizonyos díjak és költségek felsorolását és mértékét 

a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező Hirdetmény tartalmazza. A lízingszerződés Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba történő bejegyzésének költségét a 

Lízingbeadó az első fizetési értesítőn terheli ki a Lízingbevevő részére. Amennyiben ezen díjakat és költségeket a Lízingbeadó megelőlegezi, úgy a továbbszámlázáskor 

jogosult 1% adminisztrációs díj felszámítására. A Hirdetményben nem szereplő, a mindenkori hatályos jogszabályok által előírt közterhek fizetésére a Lízingbevevő a 

szerződés rendelkezései szerint köteles. 

5. A Lízingbeadó által ajánlott, illetve a Lízingbevevő által választott finanszírozási formától függően a havi törlesztő részletek vonatkozásában az alábbi rendelkezések 

(III/A.) alkalmazandók. 

6. A Lízingbeadó a Hpt., valamint a Magatartási Kódex előírásai szerint a kamat, díj, költség módosítás alapjául szolgáló feltételeket árazási elvekben köteles rögzíteni, 

melynek tartalmi követelményeit a Hpt. rögzíti (a továbbiakban: „Árazási Elvek”).  

III/A. HUF bázisú finanszírozás  

1. A havi lízingdíj a futamidő kezdő napját követő minden hónap azonos napján esedékes az alábbiak szerint:  

Amennyiben a futamidő kezdő napja a tárgyhónap 1. és 15. napja közé esik, akkor az esedékesség napja mindig a hónap 1. napja, amennyiben a futamidő kezdő napja 

a tárgyhónap 15. és utolsó napja közé esik, akkor pedig mindig a hónap 15. napja. Ennek megfelelően a havi lízingdíj részletek megfizetése első alkalommal a 

tárgyhónapot követő hónap első vagy tizenötödik napján, az azt követő alkalmakkal pedig a következő hónap első vagy tizenötödik napján esedékes. 

 

IV. Kamat- és díjváltoztatás szabályai 

A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadó az alábbiakban meghatározott esetekben jogosult a lízing ügyleti kamatát, a felszámítható díjakat 

és költségeket egyoldalúan megváltoztatni: 
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IV/A. Fogyasztónak minősülő Lízingbevevő esetén a Lízingbeadó a Lízingbevevő által fizetendő kamatot (kizárólag változó kamatozású szerződés esetén), 
díjat vagy költséget az alábbi feltételek, illetve körülmények bekövetkezése során jogosult egyoldalúan a Lízingbevevő számára kedvezőtlenül módosítani: 

1. A Lízingbeadó kifejezetten kiköti a kamat, kamatfelár, költség és díj mértéke egyoldalú módosításának jogát, ide értve a Fogyasztó számára hátrányos 

módosítást is. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra vonatkozó kikötést is, egyoldalúan, a Fogyasztó számára hátrányosan nem módosítható. Az új 

kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékét a kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási, illetve kamatfelár-változtatási mutató 
figyelembevételével kell megállapítani. A lízingszerződés Fogyasztóra hátrányos egyoldalú módosításáról annak hatálybalépését megelőzően legalább 60 nappal kell 
értesíteni a Fogyasztót. Ha a lízingszerződés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek a kamat, a kamatfelár, a költség vagy a díj csökkentését teszik 
lehetővé, a Lízingbeadó ezt köteles a Fogyasztó javára érvényesíteni. A kedvezőtlen módosítás esetén a Lízingbevevő a módosítás hatályba lépése előtt jogosult a 

Lízingszerződés díjmentes felmondására, azzal, hogy a felmondással egyidejűleg valamennyi fizetési kötelezettsége egyösszegben esedékessé válik. 
2.. A Lízingbeadó a harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben a fogyasztóra áthárítható, tételesen meghatározott költségeket annak növekedésével arányosan 
jogosult egyoldalúan módosítani. A Lízingbeadó a költséget annak felmerülésekor módosíthatja, melynek tényéről, az új költség mértékéről, valamint az új 
törlesztőrészletek várható mértékéről a módosítást legalább 30 nappal megelőzően a Lízingbevevőt tájékoztatni köteles. 
3. A Lízingbeadó a kamaton felül tételesen meghatározott díjat legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével 
jogosult egyoldalúan megemelni. A Lízingbeadó a díjat évente egy alkalommal, április 1. napjával módosíthatja. 
4. A kamatfeltételek módosítása esetén a Lízingbeadó a kamatperiódus lejártát megelőző legalább 90 nappal köteles tájékoztatni a Fogyasztót 
a) az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékéről, 
b) a módosítást követően fizetendő lízingdíjak várható összegéről, és ha ennek kapcsán a lízingdíj-részletek száma vagy a díjfizetés gyakorisága változik, ennek tényéről. 
A kamaton kívüli díj vagy költség módosítása esetén a módosítás hatálybalépését megelőző legalább 60 nappal a Lízingbeadó a Fogyasztóval közli a módosítás tényét, 
a díj vagy költség új mértékét és a jelen pont b) alpontja szerinti tájékoztatást. 
5. A jelen ÁSZF alkalmazásában a kamatváltoztatási mutató és a kamatfelár-változtatási mutató az alábbi jelentéssel bír: 
Kamatváltoztatási mutató: a hitelezés refinanszírozási költségeihez és a hitel nyújtásához kapcsolódó, az üzleti kockázat körén kívül álló, a hitelezők által nem 
befolyásolható, tőlük független, valamint általuk el nem hárítható körülményekben bekövetkező változást objektív módon kifejező, a fogyasztókkal kötött szerződések 
esetén a kamatmódosítás számításának alapjául szolgáló és a nyilvánosság számára hozzáférhető viszonyszám. A kamatváltoztatási mutatót és a számítási módszertant 
(forintra és idegen devizára egyaránt) a Felügyelet teszi közzé (https://www.mnb.hu/penzugyi-stabilitas/fair-bank/kamatvaltoztatasi-mutato). 
Kamatfelár-változtatási mutató: a fogyasztókkal kötött szerződések esetén a kamatfelár módosításának alapjául szolgáló kamatváltoztatási mutató; valamely 
referenciakamat vagy referenciahozam változását fejezi ki a bázis időszakhoz mérten, amely megmutatja, hogy a referenciakamatlábon felüli kamatrész milyen 
mértékben változtatható. A kamatfelárváltoztatási mutatót és a számítási módszertant (forintra és idegen devizára egyaránt) a Felügyelet teszi közzé 
(https://www.mnb.hu/penzugyi-stabilitas/fair-bank/kamatfelar-valtoztatasi-mutato). 
IV/B. Fogyasztónak nem minősülő Lízingbevevő esetén a Lízingbeadó a Lízingbevevő által fizetendő kamatot (kizárólag változó kamatozású szerződés 

esetén) az alábbi feltételek, illetve körülmények bekövetkezése során jogosult egyoldalúan a Lízingbevevő számára kedvezőtlenül módosítani: 

1) A jogi, szabályozói környezet megváltozása: 

a) Lízingbeadó a pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy 

ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a Lízingbeadóra kötelező egyéb szabályozók megváltozása; 
b) a Lízingbeadó a pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységéhez kapcsolható közteher (pl. adó-) 

változása; 

2) A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása: 

A Lízingbeadó forrásköltségeinek változása illetőleg a pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így különösen, de nem kizárólagosan: 

- Magyarország hitelbesorolásának változása, 

- az országkockázati felár változása (credit default swap), 
- jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, 

- a bankközi pénzpiaci kamatlábak/ hitelkamatok változása, 

3) A Lízingbevevő kockázati megítélésének megváltozása: 

A Lízingbevevő kockázati megítélésének változása alapján, amennyiben a Lízingbeadó a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési 

szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata szerint – különös tekintettel a Lízingbevevő pénzügyi helyzetében és fizetőképességi stabilitásában 

bekövetkező változásokra –, 

a) a Lízingbevevő, illetve a lízingügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása indokolt, vagy 
b) azonos kockázati kategóriába tartozó lízingügyletek, illetve ügyfelek kockázata változott. 

A Lízingbeadó a kamat módosítása során betartja az Árazási Elveket. A módosítás a hatálybalépéstől vonatkozik a hatályban lévő szerződésekre is. 

IV/C. Fogyasztónak nem minősülő Lízingbevevő esetén a Lízingbeadó a Lízingbevevő által fizetendő lízingdíjat, kamatot, költséget vagy egyéb szerződéses 

feltételt – a IV/B pontban rögzítetteken felül – az alábbi feltételek, illetve körülmények bekövetkezése esetén jogosult egyoldalúan a Lízingbevevő 

számára kedvezőtlenül módosítani: 

a) a tőke- és pénzpiaci kamatlábak emelkedése; 
b) a jegybanki alapkamat, jegybanki repo- és betéti kamatlábak emelkedése; 

c) a bankközi hitelkamatok, pénzpiaci kamatlábak, referencia-kamatok emelkedése; 

d) refinanszírozási feltételek vagy a kapcsolódó költségek megváltozása; 

e) olyan hatósági rendelkezés, vagy jogszabályváltozás, melynek eredményeként a Lízingbeadónak igazolható többletköltségei származtak, és ezeket 

továbbháríthatja a Lízingbevevőre. A kedvezőtlen módosítást a Lízingbeadó a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal 

hirdetményben teszi közzé. 
IV/D. Fogyasztónak nem minősülő Lízingbevevőre irányadóak a további rendelkezések 

1. Lízingbeadó a díjak és költségek mértékének Lízingbevevő számára kedvezőtlen módosításáról a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 60 nappal 

hirdetményt tesz közzé , illetőleg amennyiben létezik ilyen, a Lízingbevevő által a szerződéskötéskor megadott email címre küldött elektronikus levéllel vagy az 

Ügyfélportálon keresztül is értesítheti a Lízingbevevőt. 

2. A kedvezőtlen módosítás esetén a Lízingbevevő a módosítás hatályba lépése előtt jogosult a Lízingszerződés díjmentes felmondására, azzal, hogy a felmondással 

egyidejűleg valamennyi fizetési kötelezettsége egyösszegben esedékessé válik. 

IV/E. A Hpt. vonatkozó rendelkezéseivel összhangban Lízingbeadó jogosult egyoldalúan a Lízingbevevő számára nem kedvezőtlenül módosítani a lízingszerződés 

feltételeit. 

 

V. Fizetés és fizetési késedelem 

1. A Lízingbeadó felé fennálló fizetési kötelezettségeit a Lízingbevevő a Fizetési Terv és a Lízingbeadó által küldött fizetési értesítők szerinti esedékességkor, a 

Lízingbeadó által a lízingszerződésben vagy egyébként írásban megadott bankszámlára történő átutalással köteles teljesíteni. 

2. Teljesítési dátumnak az a nap számít, amikor az összeget a Lízingbeadó számláján jóváírták vagy az egyébként hozzá megérkezik. 

3. Amennyiben a Lízingbevevő bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat forintban 

teljesítendő kötelezettség, a Lízingbeadó a fennálló tartozás összegére vonatkozóan késedelmi kamatot jogosult felszámítani.  A Fogyasztó késedelmes 

teljesítése esetén a késedelem időtartamára a Lízingbeadó legfeljebb olyan mértékű késedelmi kamatot számíthat fel a fogyasztóval szemben, amely nem 

haladja meg a Lízingszerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal növelt mértékét, sem a naptári félévet megelőző 

hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét. A késedelmi kamat mértéke nem Fogyasztó Lízingbevevő esetén 
évi 18%. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa megfizetett összeg teljes esedékes tartozása kiegyenlítésére nem elegendő, azt 

elsősorban a költségekre, majd a kamatokra (ideértve a késedelmi kamatot is), végül a tőketartozásra kell elszámolni. 



 

 3 

4. A Lízingbevevő – a fogyasztónak minősülő Lízingbevevő kivételével – a lízingdíjakkal szemben egyoldalú beszámításra, levonásra vagy visszatartásra 

semmilyen jogcímen nem jogosult. 

5. A Lízingbevevő kötelezi magát, hogy a Lízingbeadó ezirányú felszólítására a szerződés megkötésekor vagy azt követően külön okiratban visszavonhatatlanul 

felhatalmazza a Lízingbeadót a szerződésből fakadó követelésének utólagos elfogadású beszedési megbízással (inkasszóval) történő beszedésére. A nyilatkozat 

mintaszövege ebben az esetben a szerződés mellékletét képezi. 

6. A Fogyasztó minden esetben élhet a fizetési kötelezettségének részleges vagy teljes előtörlesztésével. Előtörlesztés esetén a Lízingbeadó csökkenti a lízing díját az 

előtörlesztett részlet vonatkozásában a Lízingszerződés szerint fennmaradó futamidő időtartamára vonatkozó kamattal, és kamaton kívüli minden egyéb 

ellenszolgáltatással.  

7. A Lízingbeadó jogosult az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült méltányos és objektíven indokolható költségeinek megtérítésére, ha az 

előtörlesztés olyan időszakra esik, amikor a kamat rögzített. E költségek mértéke Fogyasztó esetén nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg egy százalékát, ha az 

előtörlesztés időpontja és a Lízingszerződés szerinti futamidő lejáratának időpontja közötti időtartam meghaladja az egy évet, és nem haladhatja meg az összeg fél 

százalékát, ha ez az időintervallum nem haladja meg az egy évet. Nem Fogyasztónak minősülő Lízingbevevő esetén pedig a szerződéskötéstől számított első évben az 

előtörlesztett lízingtőkeösszeg 5%-ával, a második évben 4%-ával, harmadik évben 3%-ával, negyedik évben 2%-ával, ötödik évtől pedig 1%-ával plusz ÁFÁ-val növelt 

összegű előtörlesztési díj kerül felszámításra. 

8. Ha a Lízingbevevő jelzi előtörlesztési szándékát, a Lízingbeadó köteles papíron vagy más tartós adathordozón a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani az 

előtörlesztésre vonatkozó információkat, annak következményeinek számszerűsítését és a következmények megállapításánál alkalmazott ésszerű és indokolható 

feltételezéseket. 

9. Amennyiben a Lízingbevevő az előtörlesztés lehetőségével él, a Lízingbeadó megküldi a részére a Fizetési terv előtörlesztéssel módosított változatát vagy 

végtörlesztés esetén a lezárási ajánlatot. Nem Fogyasztó Lízingbevevő esetén előtörlesztés kizárólag a Lízingbeadó egyetértése esetén, kétoldalú szerződés-

módosítással jöhet létre. Az előtörlesztés az annak teljesítését követő törlesztőrészlet esedékességével kerül elszámolásra, amely teljes előtörlesztés esetén a 

szerződés lezárásának dátuma egyaránt. A Lízingbeadó az előtörlesztett tőketartozásra az előtörlesztés elszámolásáig számít fel kamatot. 

10. A Lízingbeadó a teljes vagy részleges előtörlesztés esetén a hatályos jogszabályoknak megfelelően jogosult a mindenkori Hirdetményben meghatározott 

költségeinek megtérítésére. 

 

VI. A lízingtárgy tulajdonjogára vonatkozó rendelkezések 

1. A lízingtárgy a lízingszerződés fennállása alatt a Lízingbeadó kizárólagos tulajdonában áll. A lízingtárgy (gépjármű) hatósági okmányaiban tulajdonosként a 

Lízingbeadó kerül bejegyzésre, a Lízingbevevő pedig a lízingtárgy (gépjármű) üzembentartója lesz. 

2. A lízingtárgy a lízing futamideje alatt a Lízingbevevő könyveiben kerül kimutatásra, az amortizációt a Lízingbevevő a vonatkozó számviteli előírások alapján köteles 

elszámolni. A lízingdíjak kamattartalma a Lízingbevevőt érintő számviteli előírások alapján elszámolható. 

3. Lízingbeadó, ill. felhatalmazása alapján a Szállító vagy a Lízingbevevő intézkedik aziránt, hogy Lízingbeadó tulajdonosként, Lízingbevevő pedig üzembentartóként a 

lízingtárgy (gépjármű) forgalmi engedélyébe bevezetésre kerüljön. A forgalmi engedély elvesztése esetén pótló okmányokat csak a Lízingbeadó írásos engedélyével 

lehet kérni. 

4. A Lízingbeadót megillető tulajdonosi jogok súlyos megsértésének minősül, ha a Lízingbevevő a lízing szerződés Lízingbeadó felmondása következtében történő 

megszűnésekor – ellenkező megállapodás hiányában - Lízingbeadó írásbeli felszólítása ellenére nem szolgáltatja vissza a lízingtárgyat. 

5. A Lízingbeadó a Lízingbevevő javára a tulajdonjog megszerzésére vételi jogot enged. A Lízingbevevő e jog gyakorlására belföldi illetőségű harmadik személyt is 

feljogosíthat. 

6. A vételi jog gyakorlásának feltétele, hogy a Lízingbevevő a futamidő lejártával valamennyi szerződéses kötelezettségét teljes egészében teljesítse. Amennyiben a 

futamidő lejártát követően Lízingbeadónak a szerződésből eredően bárminemű határidőn túli követelése áll fenn a Lízingbevevővel szemben, a Lízingbevevő lízingtárgyra 

vonatkozó használati joga megszűnik és Lízingbeadó jogosult az azonnali hatályú felmondás esetére kikötött jogait - beleértve a lízingtárgy visszavételére és 

értékesítésére való jogát - érvényesíteni. 

7. A Lízingbevevő (kijelölt vevő) a lízingtárgyat egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja, ha a Lízingszerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettségét (lízingdíj, 

költségek, késedelmi kamatok, stb.) kiegyenlítette. A Lízingbevevő vételi jogát a Felek által a Lízingszerződésben kikötött Maradványértéken gyakorolhatja. A 

Lízingbevevő vagy az általa kijelölt harmadik személy – a vevőkijelölés egyidejű igazolása mellett – a vételi jog gyakorlására irányuló szándékát - legkésőbb az utolsó 

előtti lízingdíj részlet esedékessége előtti 30. napig, a Lízingbeadóhoz intézett tértivevényes írásbeli nyilatkozatában jelentheti be. Ha a Lízingbevevő a lízingtárgy 

megvásárlása mellett dönt, a Lízingbeadó a Maradványértékről kiállított számlát Lízingbevevő vagy az általa kijelölt harmadik személy részére megküldi. A Lízingbevevő 

vagy az általa kijelölt harmadik személy ezen ellenérték, a számlán megjelölt fizetési határidőn belüli megfizetésének feltételével lesz a lízingtárgy tulajdonosa. 

Lízingbevevő vagy harmadik személy a Lízingbeadóval szemben a lízingtárgyra vonatkozóan szavatossági vagy egyéb igényeket nem érvényesíthet. A tulajdonjog 

átszállásának a hatályos jogszabályok szerinti határidőn belül a hatósági okmányokban (gépjármű törzskönyv, forgalmi engedély) történő átvezetése Lízingbevevő vagy 

az általa kijelölt harmadik személy feladata, melyhez a szükséges nyilatkozatokat Lízingbeadó köteles Lízingbevevő vagy az általa kijelölt harmadik személy 

rendelkezésére bocsátani, ha a tulajdonátszállás feltételei bekövetkeztek (azaz a Lízingbevevő vagy az általa kijelölt harmadik személy megfizette a maradványértéket 

és minden egyéb díjat és költséget). 

8. A vételi jog gyakorlására vagy a vételár megfizetésére nyitva álló határidő elmulasztása esetén a Lízingbevevő vagy az általa kijelölt harmadik személy vételi joga 

megszűnik. 

 

VII. A lízingtárgy használatára vonatkozó rendelkezések 

1. A lízingtárgy használatára a lízingszerződés fennállása alatt - a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint - a Lízingbevevő jogosult. 

Lízingbeadó szavatolja a zavartalan használati jogot, feltéve, hogy Lízingbevevő szerződésszerűen teljesít. Nem jogosult a Lízingbevevő a lízingtárgyat eladni, 

elajándékozni, bérbe, kölcsönbe, vagy használatba adni, elzálogosítani, megterhelni, vagy más módon úgy rendelkezni vele, mintha a sajátja volna. Lízingbevevő a 

lízingtárgyat használatra csak a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának, vagy (cégnek történő lízingbeadás esetén), a cég munkavállalóinak engedheti 

át. 

2. Erre irányuló írásbeli megállapodás hiányában Lízingbevevő nem jogosult a lízing tárgyát autós oktatásra, személyfuvarozási tevékenységre, autós 

sporttevékenységre vagy bármely más olyan célra használni, amely a lízing tárgyát a szokásos közúti igénybevételnél jobban megterheli. 

3. A Lízingbevevő köteles az üzemeltetéssel, karbantartással és javítással kapcsolatos előírásokat betartani, a gyártó vagy a Szállító által kötelezően előírt szerviz 

munkákat határidőben a jótállási jegyen feltüntetett márkaszervizek valamelyikében elvégeztetni.  

4. Olyan szükséghelyzetben, amikor márkaszerviz elérése nem lehetséges, vagy csak a Lízingbevevőtől el nem várható nehézségek árán lenne megoldható, a javítások 

a Lízingbeadó előzetes engedélyével olyan szervizben is elvégezhetők, amely gondos és szakszerű munka végzésére képes, és az általa elvégzett munkáért felelősséget 

is vállal. 

5. A Lízingbeadó vagy megbízottja a lízing futamideje alatt - a Lízingbevevővel történt egyeztetés után - bármikor jogosult a lízingtárgy megtekintésére és műszaki 

állapotának megvizsgálására. Lízingbeadó jogosult Lízingbevevőt az állapotvizsgálat során a lízingtárgyon észlelt károsodások kijavítására kötelezni. Lízingbevevő a 

forgalmi engedélybe bejegyzett adatainak megváltozásáról köteles Lízingbeadót a változást követő három napon belül írásban értesíteni. 

6. A lízingszerződés futamidő lejárata előtti megszűnése esetén (a lopást és a lízing tárgyának megsemmisülését kivéve) a lízingbevevő köteles haladéktalanul 

intézkedni aziránt, hogy a lízingtárgy a Lízingbeadó birtokába visszakerüljön, ill. tűrni, hogy Lízingbeadó a lízingtárgy birtokát visszavegye, amennyiben a 

Lízingbevevőnek lejárt tartozása továbbra is fennáll. 

7. Ha a lízingtárgy elvész, megsérül, megsemmisül vagy arra vonatkozóan bárki igényt jelent be, a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadót, a 

biztosítótársaságot és szükség esetén a rendőrséget azonnal írásban értesíteni.  

8. A Lízingbevevő viseli az intézkedések költségét a lízingtárgyat ért, harmadik fél általi károkozás esetén, kivéve, ha a kárt a Lízingbeadó okozta, vagy 
azt harmadik személy már megtérítette. 

9. A lízingtárgyon bármilyen változtatás, pótlólagos alkatrészek beépítése, alkatrészek kiszerelése, valamint festés és feliratozás csak a Lízingbeadó 

előzetes írásbeli engedélye alapján végezhető. A Lízingbevevő ilyen esetben is köteles azonban a szerződés megszűnésekor az eredeti állapotot saját 

költségére helyreállítani, kivéve, ha a Lízingbeadó erről lemond. A lízing tárgyával összeépített felépítmény osztja a lízing tárgyának sorsát.  
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10. A lízingtárgy (gépjármű) üzemeltetésével kapcsolatos mindennemű költséget és közterhet (pl.: gépjárműadó, cégautó adó, parkolási díj, úthasználati 

díj és –pótdíj stb.) a Lízingbevevő tartozik viselni. A Lízingbevevő a helyi önkormányzatok felé a lízing tárgyával kapcsolatban bejelentési és adófizetési 

kötelezettséggel tartozik. Amennyiben adott adó alanya a Lízingbeadó, úgy jogosult annak összegét a Lízingbevevőre továbbterhelni. 

11. A lízing tárgyát a Lízingbevevő külföldön csak akkor jogosult használni, ha az adott országban nincs háborús veszély, valamint ha a lízingtárgy a 

biztosítási szerződés, illetve a biztosító rendelkezésének értelmében az illető országra teljes körű casco biztosítással rendelkezik. 

 
VIII. Biztosítás 

1.  Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 

Lízingbevevő köteles a gépjárműre a jogszabályban előírt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást saját nevében megkötni és a biztosítási díjakat 

közvetlenül megfizetni. 

2.  Casco biztosítás 

1. A Lízingbevevő köteles gondoskodni arról, hogy a lízingtárgy (gépjármű) átvételét megelőzően a Lízingbeadóhoz benyújtásra kerüljön a Lízingbevevő és a biztosító 

által kölcsönösen aláírt Casco Biztosítási Ajánlat, vagy a biztosítási kötvény. Lízingbevevő köteles a lízingtárgyra (gépjárműre) és valamennyi extra tartozékára a 

Lízingbeadó által megnevezett biztosítótársaságok valamelyikénél teljes körű casco biztosítást kötni és azt a lízingszerződés teljes futamidejére fenntartani. A biztosítás 

kedvezményezettjeként a Lízingbeadót kell feltüntetni.  

2. A casco biztosítási szerződésben a Lízingbevevő legfeljebb 20 %-os önrészt vállalhat. 

3. Amennyiben a lízingtárgy (gépjármű) nem rendelkezik gyárilag beépített lopás elleni biztonsági berendezéssel, a Lízingbevevő köteles azt a lízingtárgy (gépjármű) 

átvételét megelőzően a választott biztosító egyedi előírásainak megfelelő lopás ellen védelmi eszközökkel felszereltetni.  

4. Amennyiben a Lízingbevevő a biztosítással kapcsolatban előírt kötelezettségeit nem teljesíti, a Lízingbeadó – választása szerint – jogosult a Casco biztosítást maga 

megkötni/fenntartani, vagy a lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben a Lízingbeadó a biztosítás megkötése/fenntartása mellett dönt, az általa 

megelőlegezett költségeket (és ezek kamatait) a Lízingbevevőre hárítja, továbbá jogosult Lízingbevevőtől a lízingszerződés futamideje alatt még esedékessé váló 

biztosítási díj nála történő óvadékba helyezését követelni. A Lízingbeadó által kötött biztosítási szerződés a lízingszerződés megszűnésével megszűnik. 

5. A Lízingbevevő köteles a casco biztosítást úgy megkötni, hogy a biztosítási szerződésben biztosítottként (illetve kedvezményezettként) a Lízingbeadót 

jelöli meg. A Lízingbevevő köteles felhatalmazni a biztosítót arra, hogy káresemény bekövetkezése esetén a kár bekövetkezésére megállapított 

szolgáltatási összeget közvetlenül a Lízingbeadó részére fizesse meg. A Lízingbevevő más személyt – önmagát beleértve – a biztosítási szerződés 

biztosítottjaként (illetve kedvezményezettjeként) nem jogosult megjelölni. A biztosítási szerződés bármely feltételének módosításához a lízingszerződés 
megszűnéséig – vagy amennyiben a lízingtárgy Lízingbeadó részére történő visszaszolgáltatása később történik, akkor a lízingtárgy visszaszolgáltatásáig 

– a Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. 

6. Amennyiben a lízingtárgy (gépjármű) biztosítását a Lízingbeadó által megnevezett valamennyi biztosító megtagadja vagy a biztosító a biztosítási 

szerződés fennállása alatt a biztosítás feltételeit oly módon változtatja meg, hogy az a kockázatok tekintetében a Lízingbeadó számára hátrányt jelentene, 

Lízingbeadó jogosult a lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani. 

3. Kötelező és casco közös rendelkezések 

1. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással és casco biztosítással (a továbbiakban együtt: "biztosítás") kapcsolatos költségeket a Lízingbevevő viseli. 

2. Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó kérésére az esedékes biztosítási díjak befizetését tanúsító okiratokat haladéktalanul bemutatni, ill. a biztosítással kapcsolatos 

viszonyokról a Lízingbeadót folyamatosan tájékoztatni  

3. Lízingbevevő a lízingszerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a biztosító a Lízingbevevő esetleges biztosítási díj fizetési késedelméről a Lízingbeadót 

értesítse, egyúttal felhatalmazza a Lízingbeadót, hogy a biztosítótársaságtól a lízingtárgy (gépjármű) kötelező felelősségbiztosítására és CASCO biztosítására vonatkozó 

adatokat beszerezze. Ez a felhatalmazás a lízingszerződés megszűnésével hatályát veszti. 

4. Súlyos szerződésszegésnek minősül és azonnali felmondást von maga után, ha a Lízingbevevő vagy tudtával más személy a lízingtárgyat (gépjárművet) olyan 

országba viszi ki, amelyre a biztosítás területi hatálya nem terjed ki. 

5. A biztosítási szerződés késedelmes megkötéséből vagy megszűnéséből, illetve a biztosítási szerződés jogosulatlan módosításából eredő valamennyi kárt a 

Lízingbevevő viseli, illetve köteles Lízingbeadó ebből származó kárát megtéríteni.  

4. Biztosítási esemény 

1. A lízingszerződés alkalmazásában biztosítási eseménynek minősül minden olyan esemény, amelyet a lízingtárgyra (gépjárműre) vonatkozó valamely biztosítási 

szerződés annak minősít. 

2. Biztosítási esemény bekövetkeztéről és annak részletes körülményeiről a Lízingbevevő köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Lízingbeadót, abban 

az esetben is, ha a kárt harmadik személy kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása fedezi. Töréskár (baleset) és elemi kár esetén a Lízingbevevő a biztosító 

által felvett kárfelvételi jegyzőkönyv másolatát, lopáskár esetén pedig a rendőrségnél e tárgyban tett feljelentésének másolatát köteles a biztosítási 

eseményt követő 2 munkanapon belül eljuttatni a Lízingbeadóhoz.  

3. A Lízingbevevőt terheli a biztosítási szerződésben meghatározott önrész. 

4. A Lízingbevevő köteles a szükséges javítási munkákat hivatalos márkaszervizben elvégeztetni. 
5. A Felek megállapodnak, hogy a károkozó kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának terhére rendezendő kárral kapcsolatos követelések (ideértve a 

károkozó kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának hiányában a MABISZ-szal, vagy más kártalanítási szervezettel szembeni követelést) a Lízingbeadót 

mint a lízingtárgy (gépjármű) tulajdonosát illetik. A Lízingbevevő vállalja, hogy biztosítási eseménykor a kárigényét akként jelenti be, hogy a károkozó 

felelősségbiztosítója a kártérítés összegét közvetlenül Lízingbeadó javára fizesse meg. A biztosító (vagy a kártalanítási szervezet) által a Lízingbeadónak 

kártérítés címén kifizetett összeget – feltéve, hogy a lízingtárgy javítható – a lízingtárgy javítására kell fordítani. Abban az esetben, ha a lízingtárgy nem 

javítható, úgy a Lízingbeadó részére kártérítés címén kifizetett összeg a Lízingbevevőnek a Lízingbeadóval szemben fennálló tartozását csökkenti. 
6. Nem mentesíti a Lízingbevevőt a lízingdíj-fizetési kötelezettsége alól az a körülmény, hogy a lízingtárgy a biztosítási esemény vagy javítás miatt 

rendeltetésszerűen nem használható, továbbá az a körülmény sem, ha a biztosító bármely, a Lízingbeadónak nem felróható okból nem fizet kártérítést a 

biztosítási esemény után.  

 

IX. Felelősség 

1. A lízingtárgy, illetve alkotórészei és tartozékai megsemmisülésének, ellopásának, elvesztésének, sérülésének, értékvesztésének vagy bármely egyéb 
módon bekövetkezett károsodásának kockázatát - vétkességére tekintet nélkül - Lízingbevevő viseli, kivéve, ha a károsodás a Lízingbeadó szándékos 

magatartásának következménye. 

2. A lízingtárgy (jármű) használatával, használatának megszűnésével vagy elvonásával kapcsolatban a Lízingbevevőnél, vagy harmadik személyeknél 

felmerült közvetlen és/vagy közvetett károkért a Lízingbeadó csak akkor felel, ha a kár Lízingbeadó szándékos jogellenes magatartásának 

következménye.  

3. Amennyiben a Lízingbeadóval, mint tulajdonossal szemben a lízingtárggyal kapcsolatosan kártérítés vagy más jogcímen bárki követelést támaszt - a 

2. pontban meghatározott esetek kivételével - a Lízingbevevő köteles az igény érvényesítőjével szemben közvetlenül helytállni. 
4. A lízingtárgyban bekövetkezett károsodás a Lízingbevevő díjfizetési kötelezettségét nem szünteti meg és nem csökkenti.  

 

X. Szavatossági jogok érvényesítése 

1. A Lízingbevevő közvetlenül választja ki és rendeli meg a lízingtárgyat a Szállítónál, a Lízingbeadó a lízingtárgy kiválasztásánál nem működik közre.. A 

Lízingbeadó a lízingszerződéssel a Lízingbevevőre engedményezi a Szállító és Lízingbeadó között létrejött szállítási szerződésen alapuló, a lízingtárggyal 

kapcsolatban a Lízingbeadót megillető összes szavatossági és jótállási jogot (a továbbiakban együtt: "szavatossági jogok"). A Lízingbevevő a szavatossági 

jogok engedményezését elfogadja és kötelezi magát, hogy azokat saját nevében és költségére érvényesíti. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy az 

engedményezésre tekintettel, a Lízingbeadóval szemben a Szállító késedelmén, nem teljesítésén, illetve hibás teljesítésén, vagy más szerződésszegésén 
alapuló igény nem érvényesíthető. A Lízingbevevő köteles gondoskodni arról, hogy a szavatossági jogok gyakorlásával összefüggésben teljesített szállítói 

fizetések közvetlenül a Lízingbeadóhoz folyjanak be. 
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2. Amennyiben a szavatossági jogokkal kapcsolatban Lízingbevevő és Szállító között jogvita keletkezik, Lízingbeadónak az ezzel kapcsolatban esetlegesen 

felmerülő költségeit Lízingbevevő viseli és előlegezi meg. 

3. A Lízingbevevő ezennel elfogadja, hogy a havi lízingdíj fizetését nem szüntetheti be a lízingtárgy esetleges hibáira, a javítás következtében előállt 

időszakos használhatatlanságára vagy a szavatossági kérdések rendezésére tekintettel, és fenti okokra hivatkozva a havi lízingdíj tekintetében 

díjcsökkentést vagy díjvisszatartást sem érvényesíthet.  

4. Amennyiben a Szállító a lízingtárgyat (járművet) szavatosság keretében visszaveszi a vételár visszatérítése vagy csere-gépjármű szolgáltatása mellett, 
az eredeti lízingszerződést le kell zárni és a cseregépjárműre új szerződést kell kötni. A szerződéskötéskor felek a már teljesített lízingdíjak figyelembe 

vételével elszámolnak egymással.   

 

XI. A szerződés megszűnésének esetei 

1. A lízingszerződés megszűnik, ha a Lízingbevevő valamennyi szerződéses kötelezettségét maradéktalanul teljesítette. A lízingszerződés az IV/D.2.pontban 

meghatározott esettől eltekintve rendes felmondással nem szüntethető meg. 

2. A Lízingbeadó Lízingbevevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására. A lízingszerződés az azonnali hatályú 

felmondásról szóló nyilatkozat kézbesítésének napján szűnik meg. A Lízingbevevő súlyos szerződésszegésének minősül – a Ptk. 6:415. §-ban 
meghatározott eseteken kívül – különösen, ha: 

 a Lízingbevevő a lízingdíjjal kapcsolatos fizetési késedelme a 15 naptári napot meghaladja; 

 a Lízingbevevő a biztosítási szerződéssel kapcsolatos kötelezettségét nem teljesíti, így például a Lízingbevevő érvényes biztosítással nem rendelkezik 
a lízingtárgyra, vagy nem (kizárólag) a Lízingbeadót jelöli meg biztosítottként (kedvezményezettként), vagy a Lízingbevevő az érvényes biztosítás 

igazolásául a biztosítási kötvényt, vagy a biztosítási díj befizetését igazoló bizonylatot a Lízingbeadónak ennek bemutatására irányuló felszólításában 

meghatározott határidőben nem mutatja be; 

 a Lízingbevevő a lízingtárgyat nem rendeltetésszerűen használja, az üzemeltetési szabályokat nem tartja be, állagmegóvást, javítást, vagyonvédelem 
gyakorlását elmulasztja; 

 a Lízingbevevő a Lízingbeadó ellenőrzési jogainak gyakorlását akadályozza, vagy az inkasszóra feljogosító nyilatkozatot a Lízingbeadó felszólítására 

nem adja át; 

 a Lízingbevevő a kötelezően érvényesítendő igény, szavatossági/jótállási/biztosítási kárrendezési igények érvényesítését elmulasztja; 

 a Lízingbevevő olyan magatartást tanúsít, amely a Lízingbeadó, mint tulajdonos érdekeit sérti, így különösen a lízingtárgy tulajdonjogát elvonja, 

megterheli vagy az elidegenítésére, megterhelésére, hasznosítására kísérletet tesz, vagy elmulasztja a tulajdonosi érdekeinek védelmében szükséges 

intézkedések megtételét 

 a Lízingbevevő az adataiban (így különösen székhely, képviselet, kapcsolattartási elérhetőség) bekövetkezett változásokat a változástól számított 5 

munkanapos határidőben nem, vagy nem a valóságnak megfelelően jelenti be, illetőleg nem vagy valótlanul teljesíti a szerződésben előírt 

adatszolgáltatási kötelezettségét, avagy a szerződéskötéskor, vagy azt követően bármikor megtévesztő adatokat vagy a valóságnak nem megfelelő 

adatokat ad meg, vagy adatokat elhallgat, eltitkol; 

 a Lízingbevevő ellen felszámolási, végelszámolási vagy a jogutód nélküli megszüntetése irányuló bármilyen más eljárás indul, illetőleg a Lízingbevevő 

vállalkozói engedélyét visszavonták; 

 a Lízingbevevő ellen végrehajtást rendelnek el, vagy pénzügyi helyzete oly módon rendül meg, hogy valószínűsíthető, hogy fizetési kötelezettségeit 
teljesíteni nem képes. A pénzügyi helyzet megrendülésének bizonyítéka lehet különösen az olyan információ (pl. cég vagy bankinformáció, vagy 

hatósági megkeresés), melyből bizonyíthatóan kitűnik, hogy Lízingbevevő fizetésképtelen vagy a lejárt fizetési kötelezettségeivel késedelemben van, 

vagy már előrelátható, hogy a jövőben fizetési kötelezettségeit teljesíteni nem lesz képes; 

 a Lízingbevevő személyében, tulajdonosi körében vagy gazdálkodásában (így különösen likviditásában) egyéb olyan változás áll be, amely a 

lízingszerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítését kedvezőtlenül befolyásolhatja, vagy számottevően megnehezítheti. 
3. Arra az esetre, ha a Lízingbeadó és Lízingbevevő, és/vagy a Lízingbeadó érdekeltségi körébe tartozó Mercedes-Benz Credit Zrt., Mercedes-Benz Leasing 

Kft., Mercedes-Benz Bróker Kft. vagy ezek jogutódjai és a Lízingbevevő és/vagy a Lízingbevevő érdekeltségi körébe tartozó egyéb vállalkozás között 

egyidejűleg több szerződés (bérleti, lízing, kölcsön) van érvényben, felek a következőkben állapodnak meg: Lízingbevevő kötelezettségének teljesítése 

szempontjából Lízingbeadó jogosult ezen szerződéseket együttesen kezelni. Amennyiben Lízingbevevő bármelyik szerződésből fakadó kötelezettségét 

súlyosan megszegi, Lízingbeadó jogosult a többi szerződést is felmondani vagy azokból vagy azok biztosítékaiból kielégítést keresni. 

4. A lízingszerződés automatikusan megszűnik azon a napon, melyen a Lízingbevevő saját maga ellen csődeljárást kezdeményez. 
5. Amennyiben a lízingszerződés a Lízingbeadó azonnali hatályú felmondása alapján, vagy csődeljárásnak a Lízingbevevő általi kezdeményezése miatt 

megszűnik, a Lízingbevevő valamennyi szerződésből eredő kötelezettsége egy összegben esedékessé válik a lízingszerződés megszűnésének napján. 

6. A természetes személy Lízingbevevő halála esetén a lízingszerződés – a Lízingbevevő örököseivel létrejött eltérő megállapodás hiányában – a halál 

tényéről a Lízingbeadó által történt tudomásszerzést követően, de a halál időpontjára visszamenőleges hatállyal megszűnik és a Lízingbevevő valamennyi 

szerződésből eredő kötelezettsége egy összegben esedékessé válik. 

7. Totál- vagy lopáskár esetén 
a.) A totál- vagy lopáskár bekövetkezése nem mentesít az esedékes lízingdíjak megfizetésének kötelezettsége alól. A szerződő Felek megállapodnak abban, 

hogy a lízingszerződés totál- vagy lopáskár miatti megszűnésének napja az a nap, amelyen a Biztosító által fizetett kártérítés összeg a Lízingbeadó 

számláján jóváírásra kerül, illetve amely napon a biztosítónak a kártérítési igény elutasításáról szóló írásbeli értesítését a Lízingbeadó átvette.  

b.) A Lízingbeadó jogosult a lízingszerződés megszűnésének napjáig kifizetett lízingdíjakat megtartani függetlenül attól, hogy azok a kár bekövetkezte 

előtt, vagy azt követően kerültek teljesítésre. 

c.) A Lízingbevevő a lízingszerződés megszűnésének napjáig esedékessé vált fizetési kötelezettségein felül az alábbi fizetési kötelezettségeket köteles 
teljesíteni: 

− A hirdetmény szerinti külön eljárási díjakat és költségeket. 

− A lízingszerződésben meghatározott mértékű lezárási díjat. 

− A lízingszerződés megszűnésének napján fennálló tőke-, ÁFA-, ügyleti kamattartozást, és a maradványértéket. 

d.) A biztosító által fizetett kártérítésből a Lízingbevevőt illeti meg a fenti tartozásokkal csökkentett összeg. 

e.) Amennyiben a biztosító által fizetett kárterítés nem fedezi a Lízingbevevő tartozásait, úgy ezt a különbözetet a Lízingbevevő köteles kártérítésként a 

Lízingbeadónak megfizetni. 
 

XII. A lízing tárgyának visszaszolgáltatása 

1. Amennyiben a lízingszerződés – a Lízingbevevő szerződésszerű teljesítése kivételével bármely okból megszűnik, a Lízingbevevő köteles a megszűnés 

napját követő három napon belül a lízingtárgyat a hozzá tartozó kulcsokkal és minden korábban részére átadott, illetve a hozzá tartozó okmánnyal 

(forgalmi engedély, szervizkönyv, garancia okmányok, stb.) együtt a Lízingbeadó székhelyén, vagy az általa megjelölt helyen a Lízingbeadó részére 

visszaszolgáltatni. Visszaadáskor a lízingtárgy állapotáról Lízingbevevő és Lízingbeadó (vagy a képviseletében eljáró megbízott) közös jegyzőkönyvet 
vesznek fel. 

2. A lízingtárgy visszaadásával kapcsolatos minden költség, beleértve a hiányzó kulcsok vagy okmányok pótlásának költségét is, a Lízingbevevőt terheli.  

3. Visszaadáskor a lízingtárgynak (gépjárműnek) a rendeltetésszerű használattal együtt járó elhasználódáson túl kár-és hibamentesnek, közlekedés- és 

üzembiztosnak kell lennie. A normál elhasználódást meghaladó állagromlás a lízingtárgy forgalmi értékének megállapításánál csökkentő tényező.  

4. Amennyiben a Lízingbevevő nem szolgáltatja vissza határidőben a lízingtárgyat (gépjárművet), köteles tűrni a lízingtárgy elszállításával kapcsolatos 

kényszercselekményeket. 
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5. Amennyiben a Lízingbevevő nem teljesíti a lízingtárgy (gépjármű) visszaszolgáltatásával kapcsolatos kötelezettségeit, a Lízingbeadó használhatja a lízingtárgyban 

(gépjárműben) beépített GPS helymeghatározó rendszerből nyert adatokat. A Lízingbeadó ezeket az adatokat megszerezheti, használhatja és átadhatja az általa 

felhatalmazott személyek részére, hogy teljesítsék a Lízingbeadó jogosultságát - a Lízingbevevő kötelezettségét - a lízing tárgyának visszaszolgáltatása iránt. 

6. A lízingtárgy (gépjármű) felkutatásával és visszaszállítással összefüggő valamennyi költséget Lízingbevevő tartozik viselni, köteles továbbá a 

visszaadási határidő elmulasztása esetén naponta a szerződés szerinti havi lízingdíj 1/30-át, és a Lízingbeadónál emiatt keletkezett károkat Lízingbeadó 

írásbeli felszólítása alapján megtéríteni. 

 

XIII. Elszámolási szabályok 

1. A szerződés megszűnése esetén Felek kötelesek egymással elszámolni. 

2. A szerződés idő előtti megszűnése esetén Lízingbevevő köteles: 
a) a lízingtárgyat a XII.1 pontban meghatározottak szerint a Lízingbeadó részére átadni; 

b) a lízingszerződés szerint fizetendő teljes lízingdíjból még ki nem fizetett diszkontált díjakat (továbbiakban: Lízingtartozás) egy összegben nyolc (8) 

napon belül megfizetni. A diszkontált lízingtartozás meghatározásakor diszkontálási kamatlábként a szerződésben meghatározott kamatláb az irányadó 

a felmondás hatályosulásának időpontjára vetítve; és 

c) Lízingbeadónak a lízingszerződés idő előtti megszűnéséből eredő kárát megtéríteni. 

3. A lízingtárgy visszaszolgáltatását követően meg kell határozni a lízingtárgy forgalmi értékét, mely a Felek elszámolásának alapja. A forgalmi érték 
megegyezik az Eurotax katalógusban a hasonló korú, kivitelű és állapotú gépjárműveknél feltüntetett vételi forgalmi érték 10%-kal csökkentett 

mértékének. Ezen érték meghatározástól a Lízingbeadó és a Lízingbevevő közös megegyezéssel eltérhetnek, illetve a Lízingbeadó igazságügyi 

gépjárműszakértővel szakvéleményt készíttethet. 

4. Lízingbevevőnek jogában áll a lízingszerződés megszűnését követő 15 napon belül azonos vagy magasabb árat kínáló vevőt jelölni. Az értékesítés 

Lízingbeadónál felmerülő költségei Lízingbevevőt terhelik. 

5. Amennyiben a Lízingbevevő nem állít ezen határidőn belül vevőt, vagy az ügylet az általa állított vevővel nem jön létre, a Lízingbeadó jogosult a 
gépjárművet harmadik személy részére értékesíteni, vagy az elszámolást az Eurotax katalógus felhasználásával megállapított forgalmi értéken vagy az 

igazságügyi gépjárműszakértő véleményében meghatározott értéken elvégezni. Az értékesítés Lízingbeadónál felmerülő költségei ez esetben is a 

Lízingbevevőt terhelik. 

6. Lízingbeadó köteles a Lízingbevevő ilyen irányú kérésére, a Lízingbevevő által előlegezett költségen igazságügyi szakértővel, és/vagy a gyártó által 

elfogadott gépjármű kereskedővel felbecsültetni a lízingtárgy forgalmi értékét. A lízingtárgy eladási ára nem lehet kevesebb, mint az így megállapított 

forgalmi érték 90%-a. (a továbbiakban: "Végleges Eladási Ár"). Erről a Végleges Eladási Árról a Lízingbeadó írásban értesíti Lízingbevevőt. 
Az elszámolás ezt követően úgy történik, hogy Lízingbeadó a Végleges Eladási Árat a Lízingtartozásba beszámítja. Amennyiben a Végleges Eladási Ár a 

Lízingtartozást meghaladja, akkor a Lízingbeadó a Lízingbevevő javára mutatkozó különbözetet a Lízingbevevőnek a gépjármű értékesítését követő nyolc 

(8) napon belül kifizeti. Amennyiben a Végleges Eladási Ár a Lízingtartozás és a felszámított költségek együttes összegénél kisebb, a Lízingbevevő a 

különbözetet köteles a Lízingbeadónak a gépjármű értékesítését követő nyolc (8) napon belül kifizetni.  

7. Amennyiben a Lízingbeadó a felmondási jogot hibás, vagy totálkáros lízingtárgy tekintetében gyakorolja, jogosult a Végleges Eladási Árat maga 

meghatározni. Ilyen esetben is helye van Lízingbevevő ilyen irányú kérésére és költségére szakértői értékbecslésnek, s ez a szakértői értékbecslés lesz 

az elszámolás szempontjából irányadó. 
8. Amennyiben biztosítási esemény kapcsán kerül sor a lízingszerződés megszűntetésére, a Felek a biztosító által fizetett biztosítási összeget veszik 

figyelembe az elszámoláskor. 

9. Amennyiben Lízingbevevő szerződéses kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően teljesíti és emiatt Lízingbeadónál nem kalkulált költségek (pl. fizetési 

felszólítások küldése, lízingtárgy  tárolási díja, rendkívüli ügyintézés munkadíja) merülnek fel, a Lízingbevevő köteles ezen költségeket megtéríteni. 

10. A Lízingbevevőt terhelik a szerződésmódosítás - ideértve az általa kezdeményezett, de teljesedésbe nem ment szerződésmódosítás költségeit is -, a 

rendkívüli okirat-kiállítás vagy másolat-készítés költségei is.   
A jelen XIII.9-10. pontok alapján Lízingbevevőt terhelő rendkívüli költségek felsorolását és összegét a Lízingbeadó ügyfélszolgálati helyiségében 

kifüggesztett hirdetmény tartalmazza. 

 

XIV. Tájékoztatás, információ-gyűjtés, adatkezelés 

1. Lízingbevevő tájékoztatási kötelezettsége 

1. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Lízingbeadó kérésére hitelképessége ellenőrzése céljából a személyi, jövedelmi és kockázati adataira vonatkozó 

adatokat és ilyen információt tartalmazó dokumentumokat és okmányokat haladéktalanul a Lízingbeadó rendelkezésére bocsátja.  

2. A Lízingbevevő felhatalmazza a Lízingbeadót, hogy ezen adatok, információk, dokumentumok illetve okmányok valódiságát, hitelességét, illetőleg az okmányokban 

szereplő fényképeket és aláírásokat az adatszolgáltatónál – ideértve többek között  a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV) – ellenőrizze.  

3. A Lízingbevevő köteles éves mérlegbeszámolóját és mellékleteit, valamint a Lízingbeadó külön kérésére a pénzügyi-gazdálkodási helyzetének megítéléséhez 

szükséges dokumentumokat (elsősorban évközi mérlegét, főkönyvi kivonatát és más pénzügyi beszámolóit) haladéktalanul a Lízingbeadó rendelkezésére bocsátani. 

4. A Lízingbevevő ezen túlmenően köteles haladéktalanul tájékoztatni a Lízingbeadót: 

   a) A biztosítási eseményről és a biztosítási szerződéssel kapcsolatos változásról 

   b) A lízingszerződésben rögzített bármely adat megváltozásáról 

   c) A lízingtárgyat (gépjárművet) érintő bármilyen hatósági intézkedésről 

   d) A lízingtárgyat (gépjárművet) fenyegető károsodás veszélyéről 

   e) Tulajdonosi viszonyaiban, gazdálkodásában várható vagy beállt változásról 

   f) Saját vagyoni helyzetének romlásáról és bármely egyéb okról, ami miatt előreláthatólag nem fog tudni eleget tenni a lízingszerződésből származó bármely fizetési 

kötelezettségének; 

   g) ha ellene csőd- vagy felszámolási eljárás indul, vagy tulajdonosai végelszámolását határozták el, továbbá, amennyiben a Lízingbevevővel szemben készpénz-

helyettesítő fizetési eszközzel való visszaélés vagy más jogellenes fizetési mód, illetve gazdasági bűncselekmény okán eljárás indul; 

   h) A lízingtárgy (gépjármű) forgalmi engedélye elvész, ellopják vagy bevonásra kerül. 

5. Magánszemély Lízingbevevő a lízingszerződés aláírásával kijelenti, hogy önkéntes adatszolgáltatást az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: "Infotv.") foglalt jogai ismeretében tett, a lízingszerződésben szereplő és/vagy a 

lízingszerződéssel összefüggésben a Lízingbeadó tudomására jutott személyes adatainak kezeléséhez és továbbításához (ideértve a külföldre való adattovábbítást is) 

a lízingszerződésben foglaltak teljesítése céljából hozzájárul. A Lízingbeadó tájékoztatja a magánszemély Lízingbevevőt, hogy személyes adatait a jogszabályok által 

előírt időtartamig kezeli, adatfeldolgozót azonban ehhez nem vesz igénybe. Lízingbevevő az Infotv. rendelkezései szerint adatai kezeléséről tájékoztatást kérhet, kérheti 

személyes adatai törlését, illetve tiltakozhat adatai kezelése ellen. 

 

2. Adatok kiadása a törvény felhatalmazása alapján 

1. A Lízingbeadó tájékoztatja Lízingbevevőt, hogy a Lízingbeadó a Lízingbevevővel való kapcsolata során tudomására jutott minden olyan tényt, információt, megoldást, 

adatot, amely a Lízingbevevő személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint tartozásának 

összegére illetve a Lízingbeadóval kötött szerződéseire vonatkozik, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a 

továbbiakban: "Hpt.") alapján banktitokként kezel. A Lízingbeadó a banktitkot időbeli korlátozás nélkül megtartja, és azt a lízingszerződésben vagy a Lízingbevevő 

egyéb, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt írásbeli felhatalmazásában foglaltakon túl csak a törvényben meghatározott esetekben és 

személyeknek, az ott meghatározott körben szolgáltatja ki. A Lízingbeadó az adatkezelést és adattovábbítást magánszemély Lízingbevevő esetében Az Infotv. 

rendelkezései szerint végzi.  

2. A Lízingbevevő a lízingszerződés aláírásával hozzájárul, hogy a Lízingbeadó a Lízingbevevő lízingszerződésben szereplő és/vagy azzal összefüggő adatait külföldi 

pénzügyi intézmény részére továbbítsa, feltéve, hogy (i) a külföldi pénzügyi intézménynél a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés 

feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, és (ii) a külföldi székhelyű pénzügyi intézmény székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által 
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támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal. A Lízingbeadó tájékoztatja a Lízingbevevőt, hogy a Lízingbeadó jogosult a Hpt. 164. §-ának i) pontja 

alapján külföldi pénzügyi intézmény székhelye szerinti felügyeleti hatóság számára a felügyeleti tevékenységhez szükséges körben és a külföldi felügyeleti hatóság és 

a Magyar Nemzeti Bank közötti együttműködési megállapodásban rögzített módon adatot továbbítani, amennyiben a megállapodás tartalmazza az adatok bizalmas 

kezelésére, illetőleg felhasználására vonatkozó rendelkezést, továbbá a Magyar Nemzeti Bank hozzájárult a külföldi felügyeleti hatóságnak átadott adatok külföldi 

illetékes bűnüldöző szervhez történő továbbításához. 

3. A Lízingbeadó ezúton tájékoztatja továbbá a Lízingbevevőt, hogy egyes tevékenységeit kiszervezni jogosult a Hpt. 68. §-ban foglaltak szerint. A Lízingbeadó által 

kiszervezett tevékenységeket a jelen Üzletszabályban hozza nyilvánosságra és biztosítja, hogy az a Lízingbevevő részére folyamatosan hozzáférhető legyen úgy, hogy 

az pontos tájékoztatást adjon a kiszervezett tevékenység(ek)ről, a kiszervezett tevékenységet végző(k)ről.  

Ennek megfelelően a Lízingbeadó termékei működését biztosító számítástechnikai infastruktúra üzemeltetését és karbantartását a Daimler cégcsoportba tartozó 

Mercedes-Benz Financial Services Ceská republika s.r.o. (székhely: Daimlerova 2296/2 4945 Praha 4 – Chodov, Csehország), illetve az Infosys Limited (székhely: 

Electronic city phase-1, Hosur road, Bengaluru – 560100, India) látja el. 

 

3. Adatok kiadása az ügyfél felhatalmazása alapján 

1. A Lízingbevevő a lízingszerződés aláírásával felhatalmazza a Lízingbe adót, hogy a lízingszerződésben szerepelő adatait a Lízingbeadó az  Adatkezelési Tájékoztató 

és Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak szerint kezelje és átadja a következő személyeknek: 

a) A Lízingbevevő által választott biztosító társaság és/vagy biztosításközvetítő részére átadja abból a célból, hogy a biztosító társaság a Lízingbevevő részére a 

lízingtárgy vonatkozásában biztosítási ajánlatot tegyen illetve ennek érdekében ezen társaságok az átadott adatokat kezeljék.  

b) A Lízingbevevő a lízingszerződés aláírásával felhatalmazza a Lízingbeadót arra, hogy a lízingszerződésben szerepelő adatait a Daimler cégcsoport tagjai (a Daimler 

AG, a Mercedes-Benz Hungária Kft., a Mercedes-Benz Leasing Kft. és a Mercedes-Benz Broker Kft.; a továbbiakban együtt: "Daimler cégcsoport") részére továbbítsa, 

és a Daimler cégcsoport tagjai ezeket az adatokat az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges mértékben és ideig kezeljék. Az adatkezelés célja a Daimler 

cégcsoport tagjainak bevonása a döntési folyamatba kötelezettségvállalás jóváhagyása vagy a döntés meghozatala érdekében;  

c). a készfizető kezes részére - a lízingszerződéssel kapcsolatos jogai érvényesítése és kötelességeinek teljesítése céljából – a lízingszerződés egy példányát, valamint 

a Lízingbevevő fennálló kötelezettségére vonatkozó valamennyi szükséges információt és adatot átadja.  

2. A Lízingbevevő kijelenti, hogy a Lízingbeadó Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelmi Szabályzatát a lízingszerződés aláírását megelőzően megismerte és az abban 

foglaltakat elfogadta. 

 

4. Adatkezelés a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény ("KHR törvény") alapján 

1. Természetes személy Lízingbevevő/Egyetemleges kötelezett esetén: 

A Lízingbeadó köteles a Lízingbevevő alábbi referenciaadatait a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) részére átadni, ha a Lízingbevevővel pénzügyi lízing nyújtásra 

(mint pénzügyi szolgáltatásra) vonatkozó szerződést kötött, a szerződés megkötését követő két munkanapon belül:  

Azonosító adatok:  

a) név, b) születési név, c) születési idő, hely, d) anyja születési neve, e) személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok 

személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, f) lakcím, g) levelezési cím, h) elektronikus 

levelezési cím.  

A pénzügyi lízing nyújtására vonatkozó szerződési adatok:  

a) a szerződés típusa és azonosítója (száma), b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, c) ügyféli minőség (Adós, Adóstárs) d) a szerződés 

összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága.  

A Lízingbeadó a KHR törvény alapján ezen adatátadásról a Lízingbevevőt kötelezettet az adatátadást követő öt munkanapon belül írásban tájékoztatja. A 

referenciaadatok KHR-be történő átadását megelőzően a Lízingbeadó beszerzi a természetes személy Lízingbevevő írásbeli nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy 

hozzájárulnak-e az adataik KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. Ezt a hozzájárulást a természetes személy Lízingbevevő – az adatok KHR-

ben történő nyilvántartásának időtartama alatt – bármikor megadhatja. Ez az írásbeli nyilatkozat vonatkozik valamennyi adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésre. 

Minden esetben az időben legkésőbb keletkezett írásbeli nyilatkozat lesz az irányadó valamennyi adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésre. Ha a Lízingbevevő nem 

járul hozzá adatai KHR-ből történő átvételéhez, úgy a KHR az alábbi referencia-adatokat tartalmazza:  

Azonosító adatok:  

a) név, b) születési név, c) születési idő, hely, d) anyja születési neve, e) személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok 

személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, f) lakcím, g) levelezési cím, h) elektronikus 

levelezési cím.  

A pénzügyi lízing nyújtására vonatkozó szerződési adatok:  

a) a szerződés típusa és azonosítója (száma), b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, c) ügyféli minőség (adós, adóstárs) d) a szerződés 

összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága. 

A hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos adatok:  

a) a nyilatkozat kelte (hely, dátum), b) a referenciaadat-szolgáltató azonosító adatai, c) az ügyfél azonosító adatai, d) a hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzés.  

A Lízingbeadó a KHR törvény alapján ezen adatátadásról a Lízingbevevőt/Egyetemleges kötelezettet az adatátadást követő öt munkanapon belül írásban tájékoztatja.  

A KHR törvény alapján a Lízingbeadó köteles a Lízingbevevő/Egyetemleges kötelezett alábbi referenciaadatait a KHR részére átadni abban az esetben, ha a pénzügyi 

lízing nyújtására vonatkozó szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege 

meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több 

mint kilencven napon keresztül fennállt. Ugyanazon személy szerződésszegését több jogviszony egyidejű fennállása esetén jogviszonyonként külön-külön kell figyelembe 

venni.  

Azonosító adatok:  

a) név, b) születési név, c) születési idő, hely, d) anyja születési neve, e) személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok 

személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, f) lakcím, g) levelezési cím, h) elektronikus 

levelezési cím. 

A pénzügyi lízing nyújtására vonatkozó szerződési adatok 

a) a szerződés típusa és azonosítója (száma), b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, c) ügyféli minőség (Adós, Adóstárs), d) a szerződés 

összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, e) az adatátadás feltételei bekövetkezésének 

időpontja, f) az adatátadás alapjául szolgáló feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, g )a lejárt és meg nem fizetett tartozás 

megszűnésének módja és időpontja, h) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés, i) előtörlesztés ténye, ideje, 

az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, pénzneme, j) a fennálló tőketartozás összege és pénzneme  

A Lízingbeadó a Lízingbevevőt a KHR törvény alapján az ezen ok miatti adatátadás tervezett végrehajtását harminc nappal megelőzően, az adatátadásról az adatátadást 

követő öt munkanapon belül írásban tájékoztatja.  

A KHR törvény alapján a Lízingbeadó köteles annak a természetes személynek az alábbi referenciaadatait a KHR részére átadni, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező 

szerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl, és ez okirattal bizonyítható, illetve hamis vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság 

jogerős határozatában a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 274-277. §-ában vagy a Büntető Törvénykönyvről 

szóló 2012. évi C. törvény 342., 343., 345. és 346. §-ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg. 

Azonosító adatok:  

a) név, b) születési név, c) születési idő, hely, d) anyja születési neve, e) személyi igazolvány (útlevél) szám  vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok 

személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, f) lakcím, g) levelezési cím, h) elektronikus 

levelezési cím.  

Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai:  
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a) az igénylés elutasításának időpontja, indoka, b) okirati bizonyítékok, c) jogerős bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkező 

részének tartalma  

A Lízingbeadó a KHR törvény alapján ezen adatátadásról a természetes személyt az adatátadást követő öt munkanapon belül írásban tájékoztatja. A Lízingbevevő 

tudomásul veszi, hogy az adatátadás célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat 

csökkentésének előmozdítása a Lízingbevevők és a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében.  A Lízingbevevő, Egyetemleges kötelezett társ-lízingbevevő 

az adatátadással kapcsolatban a KHR törvény 16. §--ban foglalt kifogást emelhet, a KHR törvény 17. §--a szerinti keresetet indíthat. 

2. Vállalkozásnak minősülő Lízingbevevő/Egyetemleges kötelezett esetén 

A KHR törvény szerint vállalkozásnak minősül a gazdasági társaság, fióktelep, európai részvénytársaság, szövetkezet, az európai szövetkezet, az európai gazdasági 

egyesülés, a lakásszövetkezet és az egyéni vállalkozó, ide nem értve a referenciaadat-szolgáltatót. A Lízingbeadó köteles a Vállalkozásnak minősülő Lízingbevevő alábbi 

referenciaadatait a KHR részére átadni, ha a Lízingbevevővel pénzügyi lízing nyújtásra (mint pénzügyi szolgáltatásra) vonatkozó szerződést kötött, a szerződés 

megkötését követő két munkanapon belül:  

Azonosító adatok  

a) cégnév, név, b) székhely, c) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, d) Adószám.  

A pénzügyi lízing nyújtására 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 törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja  

A Lízingbeadó a KHR törvény alapján ezen adatátadásról a Lízingbevevőt az adatátadást követő öt munkanapon belül írásban tájékoztatja. A KHR törvény alapján a 

Lízingbeadó köteles annak a vállalkozásnak minősülő Lízingbevevő referenciaadatait átadni KHR részére, amely az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt 

fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennáll.  

Azonosító adatok  

a) cégnév, név, b) székhely, c) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, d) adószám.  

A pénzügyi lízing nyújtására 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 törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja, e) a 14. §-ban meghatározott feltételek  

bekövetkezésének időpontja, f) a feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, g) a lejárt és meg nem fizetett tartozás 

esedékességének időpontja és összege, h) a lejárt és meg  nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja, i) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató  

részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés, j) előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, valamint pénzneme, k) 

fennálló tőketartozás összege és pénzneme  

A Lízingbeadó a KHR törvény alapján ezen adatátadásról a Lízingbevevőt az adatátadást követő öt munkanapon belül írásban tájékoztatja. 

3. Közös szabályok: 

A referenciaadat-szolgáltató adatátadási kötelezettsége a már átadott referenciaadatok módosulása esetén is fennáll. Ebben az esetben a referenciaadat-szolgáltató 

az adatot az arról való tudomásszerzést követő két munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. A Lízingbeadó a KHR törvény alapján 

ezen adatátadásról a Lízingbevevőt az adatátadást követő öt munkanapon belül írásban tájékoztatja. A KHR törvény alapján amennyiben a Lízingbevevő az 

adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés hatálya alatt előtörlesztést teljesít, a Lízingbeadó az előtörlesztést követő két munkanapon belül átadja a KHR-t kezelő 

pénzügyi vállalkozásnak a Lízingbevevő alábbi referenciaadatait:  

előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, pénzneme.   

A KHR törvény alapján a Lízingbeadó a tárgyhót követő ötödik munkanapig átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére a szerződés alábbi referenciaadatait: 

fennálló tőketartozás összege és pénzneme  

A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy az adatátadás célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési 

kockázat csökkentésének előmozdítása a Lízingbevevők és a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében.  A Lízingbevevő az adatátadással kapcsolatban a 

KHR törvény 16. §--ban foglalt kifogást emelhet, a KHR törvény 17. §--a szerinti keresetet indíthat. A Lízingbevevő jogosult kifogást emelni referenciaadatainak a KHR-

t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt jogellenes átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadatok 

helyesbítését, illetve törlését.  

A nyilvántartott Lízingbevevő a kifogást a Lízingbeadóhoz vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz nyújthatja be. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a kifogást – 

a nyilvántartott személy egyidejű értesítése mellett – annak kézhezvételét követő két munkanapon belül köteles ahhoz a referenciaadat-szolgáltatóhoz megküldeni, 

amely a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadta, kivéve, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszűnt, és az 

adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésből eredő követelés átruházására más referenciaadat-szolgáltató részére nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató 

személye nem állapítható meg. Amennyiben a kifogást a Lízingbevevő a Lízingbeadóhoz nyújtotta be, és a kifogásolt referenciaadatot a Lízingbeadó adta át a KHR-t 

kezelő pénzügyi vállalkozásnak, úgy a Lízingbeadó a kifogást az annak kézhezvételét követő öt munkanapon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a nyilvántartott 

személyt írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában, a vizsgálat lezárását követő két munkanapon belül tájékoztatja. Ha a Lízingbeadó a kifogásnak 

helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül köteles helyesbített vagy törlendő referenciaadatot – a nyilvántartott személy értesítésével egyidejűleg – 

átadni a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak, amely a változást két munkanapon belül köteles átvezetni. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a helyesbítésről vagy 

törlésről haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles értesíteni valamennyi olyan referenciaadat-szolgáltatót, amelynek a nyilvántartott személyről a 

helyesbítést vagy törlést megelőzően referenciaadatot továbbított.  

A nyilvántartott Lízingbevevő az adatai jogellenes átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a Lízingbeadó és a KHR-t kezelő pénzügyi 

vállalkozás ellen keresetet indíthat. A keresetlevelet a szerződés megkötésekor a KHR-rel kapcsolatban a Lízingbeadó által a Lízingbevevő részére átadott tájékoztató 

kézhezvételét követő 30 napon belül a nyilvántartott lakóhelye szerint illetékes helyi bírósághoz kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A 

nyilvántartott személyt a keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a Lízingbeadó valamely, a KHR-rel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A 

keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt ebben az esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidő leteltétől kell számítani. A határidő elmulasztása 

miatt igazolásnak van helye. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a per megindítását az eljárás jogerős befejezéséig a vitatott referenciaadattal együtt köteles 

nyilvántartani. 

 

XV. Panaszkezelés 

A Lízingbeadó biztosítja, hogy a Lízingbevevő a Lízingbeadó magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) 

vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közölhesse. A Lízingbevevő panaszt tehet személyesen szóban 

(személyes ügyfélszolgálat – 1133 Budapest, Váci út 96-98.) vagy írásban (Mercedes-Benz Credit Zrt.; 1133 Budapest, Váci ú 96-98.) vagy elektronikus úton 

(ugyfelszolgalat@daimler.com), továbbá telefonon.  

Amennyiben a Lízingbevevő nem ért egyet a Lízingbevevő válaszával, úgy a fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Magyar Nemzeti Bankhoz fordulhat 

(Magyar Nemzeti Bank 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.: Levélcím: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest; telefon: +361 4899 100; E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu) 

fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásának kezdeményezése céljából. A Lízingbevevő a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá 

a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita (pénzügyi fogyasztói jogvita) esetén a fogyasztó a Magyar Nemzeti Bank által működtetett Pénzügyi 

Békéltető Testülethez (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; Levélcím: Pénzügyi Békéltető Testület, 1525 Budapest, Pf.: 172; Telefon: +36 80 203 776; E-mail: 

pbt@mnb.hu), továbbá a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat. 

 

XVI. Egyéb rendelkezések 

1. A Lízingbeadó a 2010. január 1. napján hatályba lépett Magatartási Kódex rendelkezéseinek alávetette magát, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri 

el. A Lízingbeadó vállalja, hogy a pénzügyi lízing szolgáltatás nyújtása során, a pénzügyi lízingszolgáltatásra vonatkozó ajánlat igénylése idején és a teljes futamidő alatt, 

továbbá a fizetési nehézségek felmerülése esetén az elvárható maximális gondossággal érvényesíti a Magatartási Kódex előírásait. A Magatartási Kódex teljes szövege 

elérhető a Lízingbeadó internetes honlapján, valamint az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségekben. 

2. A lízingszerződés és az ÁSZF (ideértve a lízingszerződés és az ÁSZF-fel kapcsolatban aláírt vagy a szerint aláírni tervezett dokumentumokat) a Felek 

közötti teljes megállapodásokat képezik és a Felek között létrejött valamennyi korábbi, írásbeli vagy szóbeli megegyezés, megállapodás és nyilatkozat 
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helyébe lépnek, amennyiben azok a lízingszerződés és az ÁSZF tárgyára vonatkoztak. A Felek a Lízingbevevő ÁSZF-jének alkalmazását kifejezetten 

kizárják. 

3. A lízingszerződés, annak módosítása, valamint a Lízingbeadó és a Lízingbevevő közötti minden további megállapodás csak írásban érvényes. 

4. Teljesítés helye: A lízingszerződésből és a jelen ÁSZF-ből eredő összes kötelezettség teljesítési helye a Lízingbeadó székhelye. 

5. A lízingszerződésben, a jelen ÁSZF-ben és a szállítási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok az irányadók. 

6. Felek a közöttük kialakult, békés úton nem rendezhető jogvita eldöntésére a magyar rendes bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki. 

7. Amennyiben több személy szerepel Lízingbevevőként, e személyek a lízingszerződés teljesítéséért a Lízingbeadóval szemben egyetemlegesen felelősek. 

8. Lízingbeadó - a Lízingbevevő egyidejű értesítése mellett - jogosult a jelen ÁSZF-ből eredő jogait harmadik személyre engedményezni. 

9. Amennyiben a lízingszerződés vagy az ÁSZF egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy 

ez nem érinti a lízingszerződés vagy az ÁSZF többi részének érvényességét. Ebben az esetben (akár kiegészítő) értelmezés révén azok a szabályozás(ok) érvényesek, 

amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés(ek) gazdasági célkitűzésének. Amennyiben egy ilyen értelmezés jogi okok 

miatt lehetetlen lenne, a Felek visszavonhatatlanul kötelezik magukat arra, hogy - jelen szabályozás szellemében – kiegészítő megállapodás(oka)t kötnek. Ez a 

szabályozás értelemszerűen érvényes a lízingszerződés vagy az ÁSZF végrehajtása vagy értelmezése során esetleg felmerült szabályozási hézagokra is. 

10. Amennyiben a Lízingbeadó a Lízingbevevőnek címzett küldeményét sima, vagy ajánlott postai küldeményként továbbítja, a küldemény a postai 

feladástól számított ötödik munkanapon kézbesítettnek minősül. Ezen rendelkezés irányadó abban az esetben is, ha a Lízingbevevő adataiban 

bekövetkezett változás bejelentésének elmulasztása miatt hiúsul meg a kézbesítés. A Lízingbeadó választása szerint a Lízingbevevő által a 

lízingszerződésben megadott értesítési címre normál postai küldeményként vagy e-mailben illetve az Ügyfélportálon keresztül is eljuttathatja 

küldeményeit. A lízingszerződésben megadott értesítési cím, e-mail cím megváltozásáról, vagy megszűnéséről a felek egymást kötelesek haladéktalanul 

értesíteni, és felelnek az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből származó károkért.  

11. Lízingbeadó felügyeleti hatósága a Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.). 

12. Jelen ÁSZF 2021.10.01. -től hatályos. 

 

 

KIEGÉSZÍTÉS: 

 

A Lízingbevevő kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy a jelen ÁSZF-ben vastag dőlt betűvel megjelölt részek (I.1. pont, I.3. pont,  IV/A-B. pontok, V.3-4. pontok, 

VII.7-11. pontok, VIII.1. pont, VIII.2.5-6. pontok, VIII.4.2. pont, VIII.4.4-6. pontok, IX.1-4. pontok, X.1-4. pontok, XI.2-7. pontok, XII.1-3.. pontok, XII. 6. pont, XIII.2-10. 

pontok, XVI.2. pont, XVI.7. pont,, XVI.10. pont) a jogszabályoktól, illetve a szokásos szerződési gyakorlattól eltérnek, ezért – újbóli átolvasását és mérlegelést 

követően – kifejezetten elfogadja azok alkalmazását. 

 

A Lízingbevevő kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy az ÁSZF III.4. pontjában meghatározott esetben adminisztrációs díj, a Lízingbeadó hirdetményében 

meghatározott esetekben egyéb költségek fizetésére köteles, mely Lízingbeadói többletköveteléseket a Lízingbevevő kifejezetten elfogadja. 

 


