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1.sz.Melléklet 

Általános Szerzıdési Feltételek a Mercedes-Benz Credit Zrt. 
kölcsönszerzıdéseihez 

 
Felek írásbeli eltérı megállapodása hiányában a jelen Általános Szerzıdési 
Feltételek (ÁSZF) irányadók a Mercedes-Benz Credit Zrt. (székhely: 1133 
Budapest, Kárpát u. 21.; cégjegyzékszám: 01-10-043823) – mint Hitelezı - által 
megkötött valamennyi kölcsönszerzıdésre (a továbbiakban: kölcsön”). Az 
Általános Szerzıdési Feltételek külön kikötés nélkül is 1. számú mellékleteként a 
kölcsönszerzıdés részévé válnak. 
 
Az Adós a Kölcsönszerzõdés aláírásával ismeri el, hogy az ÁSZF-et megismerte, 
elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezõnek elfogadja, 
továbbá hogy a jelen ÁSZF egy példányát átvette. 
 
I. Szerzıdéskötés, a Gépjármő átadása 
1. A Hitelezı a kölcsönt az Adós kérelmére, az Adós által kiválasztott és 
megrendelt gépjármő (a továbbiakban: “Gépjármő”) megvásárlásához nyújtja. 
Más célra a kölcsönösszeg nem használható fel. 
2. A Hitelezı jogosult a szerzıdéskötési ajánlat elfogadása elıtt az Adós 
hitelképességét megvizsgálni. A hitelképesség elbírálása alatt, de legfeljebb 
tizenöt (15) napig az Adós szerzıdéskötési ajánlatához kötve van, Hitelezı 
azonban jogosult az Adós kérelmét indokolt esetben elutasítani. 
3. A kölcsönszerzıdés mindkét fél általi aláírásával lép hatályba. 
4. Adós kötelessége, hogy a jármővet a szállítási szerzıdésben kikötött 
feltételekkel a Szállítótól átvegye, mennyiségi és minıségi szempontból 
ellenırizze. Az átvételrıl felvett kétoldalú jegyzıkönyv egy eredeti példányát Adós 
köteles az átvételt követı 3 napon belül a Hitelezıhöz eljuttatni. A szállítási 
szerzıdés nem vagy nem megfelelı teljesítése miatti bárminemő igényét Adós 
közvetlenül és kizárólag a Szállítóval szemben érvényesítheti, ezekért a Hitelezıt 
felelısség nem terheli. A Gépjármővet Adós csak azt követıen jogosult átvenni 
Szállítótól, hogy az induló díjat és a hitelelbírálási díjat a Hitelezı részére 
megfizette, valamint a jármőre a kötelezı felelısségbiztosítási és Casco 
biztosítási szerzıdés hatályba lépett. 
 
II. A kölcsön folyósítása, a kölcsön futamidı kezdete 
1. A Hitelezı a kölcsön összegét közvetlenül a Szállítónak/Eladónak az Adós által 
a kölcsönszerzıdésben megadott bankszámlájára utalja át. Az átutalást Hitelezı 
az Eladó számlája alapján, az alábbi feltételek együttes teljesülését követı három 
(3) munkanapon belül köteles teljesíti, belátása szerint jogosult azonban a b) és c) 
pont alatti valamely feltétel teljesítése elıtt is utalni: 
a) A kölcsönszerzıdés érvényes létrejötte a Hitelezı és Adós között; 
b) A hitelelbírálási díj megfizetése 
c) Az alábbi dokumentumok benyújtása: 

ca) szállítási/adásvételi szerzıdés és az Eladó által szabályszerıen 
kiállított számla-másolat, 
cb) a Gépjármő forgalmi engedélyének másolata, továbbá annak 
hitelt érdemlı igazolása, hogy a Gépjármő törzskönyvével 
kapcsolatos közlekedési igazgatási hatósági eljárás során az Adós 
a jelen Általános Szerzıdési Feltételek rendelkezéseinek 
megfelelıen járt el, 
cc) a Hitelezı által megnevezett biztosítótársaság igazolása a teljes 
körı Casco és a kötelezı gépjármő biztosítások megkötésérıl 

2. A fenti feltételek együttes fennállása esetén sem köteles a Hitelezı a 
kölcsönösszeg folyósítására, ha az Adós vagyoni helyzetében vagy más lényeges 
körülményében olyan változás áll be a kölcsönszerzıdés létrejöttét követıen, 
amely a kölcsönösszeg visszafizetését veszélyezteti, vagy olyan körülmény 
következik be, amely miatt a Ptk. 525. §-a, illetve jelen Általános Szerzıdési 
Feltételek rendelkezései szerint a kölcsönszerzıdés Hitelezı általi azonnali 
hatályú felmondásának lenne helye. Ebben az esetben az Adós köteles a 
Hitelezınek megtéríteni a szerzıdéskötéssel kapcsolatban felmerült költségeit. 
3. A Hitelezı a kölcsönt a kölcsönszerzıdésben meghatározott futamidıre nyújtja. 
A futamidı kezdete az a nap, amikor a Hitelezı bankszámláját a 
kölcsönösszegével megterhelték, vagy a Hitelezı más módon teljesített. A 
futamidıre vonatkozó egyéb rendelkezéseket a kölcsönszerzıdés 2. számú 
mellékleteként csatolt fizetési terv (a továbbiakban: “Fizetési Terv”) tartalmazza. 
 
III. Adós fizetési kötelezettsége 
1. A Fizetési terv külön kimutatva tartalmazza a teljes kölcsönösszeget, a havi 
törlesztı-részleteket és mindezek esedékességének idıpontját. 
2. Hitelelbírálási díj 
A teljes kölcsönösszegen felül, a szerzıdéskötési kérelem benyújtásával 
egyidejıleg Adós hitelelbírálási díjat is köteles fizetni, mely a Hitelezı által 
lefolytatott hitelképesség-vizsgálat ellenértéke. A hitelelbírálási díj összegét a 
kölcsönszerzıdés tartalmazza. Amennyiben a kölcsönszerzıdés utóbb nem az 
Adós érdekkörében felmerülı okból nem jön létre, Hitelezı az Adós által 
megfizetett hitelelbírálási díjat az Adósnak visszafizeti. A kölcsönszerzıdés 
érvényes létrejöttét követıen az Adós a hitelelbírálási díjat a Hitelezıtıl nem 
követelheti vissza. 
3. Teljes kölcsönösszeg 
A teljes kölcsönösszeg számításának alapja az Adós által a Szállító részére 
kifizetett számlázott vételár és forgalomba helyezési költségek összege. 
4. Adós az ıt a kölcsönszerzıdés és a jelen Általános Szerzıdési Feltételek 
alapján a kölcsönösszegen felül terhelı díjakat és költségeket (pl. KGFB- és 
Casco biztosítási díjak, közterhek stb.) külön kell, hogy megfizesse. Amennyiben 
ezen díjakat és költségeket a Hitelezı megelılegezi, úgy a továbbszámlázáskor 
jogosult 1% adminisztrációs díj felszámítására. 

5. Havi törlesztı részletek 
Az Adós köteles a Hitelezı részére a Fizetési Tervben meghatározott havi 
törlesztı részleteket megfizetni. A havi törlesztı részletek tıke- és ügyleti kamat 
részletbıl állnak. Változó kamatozású finanszírozási forma esetén Hitelezı a 
kölcsönszerzıdés futamideje alatt többször is jogosult a kamat mértékét 
megváltoztatni. A kamat megváltozott mértékét Hitelezı a hatálybalépés elıtt 15 
nappal hirdetményben közzéteszi. A kamat ily módon megváltoztatott mértékérıl 
és a hatálybalépés napjáról Hitelezı az Adóst írásban is értesíti. Amennyiben az 
esedékesség napja munkaszüneti nap, a fizetés az azt megelızı munkanapon 
teljesítendı. A Fizetési Terv ettıl eltérı esedékességi idıpontokat is elıírhat. A 
teljesítés napja a törlesztırészlet Hitelezı bankszámláján történı jóváírásának 
napja. Az Adós a kölcsönt az általa kiválasztott és a kölcsönszerzıdésben 
rögzített devizabázis szerint fizeti meg, az alábbi feltételek szerint: 
5/A. HUF bázisú finanszírozás (HHUF jelő szerzıdések) 
Az Adós a kölcsön folyósításának napjától a tartozás teljes összegének 
visszafizetéséig a kölcsönszerzıdésben meghatározott finanszírozási kamatot 
köteles fizetni. A fizetendı kamat összegét és esedékességét a Fizetési Terv 
tartalmazza. A Hitelezı jogosult a szerzıdéses kamatot a még ki nem egyenlített 
kamattörlesztések vonatkozásában az irányadó pénz- és tıkepiaci kamatok 
(különösen a bankközi hitelkamatok, a jegybanki alapkamat, és az állampapírok 
kamatai) változásának megfelelıen megváltoztatni. Az esedékesség napja a 
tárgyhónap tizenötödik (15.) napjáig folyósított kölcsön esetében a hónap utolsó 
napja, a tárgyhónap tizenötödik (15.) napját követıen folyósított kölcsön esetében 
pedig a tárgyhónapot követı hónap tizenötödik (15.) napja. Ennek megfelelıen a 
havi törlesztı részletek megfizetése elsı alkalommal a tárgyhónap utolsó vagy a 
tárgyhónapot követı hónap tizenötödik (15.) napján, az azt követı alkalmakkal 
pedig a következı hónap tizenötödik (15.) vagy utolsó napján esedékes. 
Amennyiben az esedékesség napja munkaszüneti nap, a fizetés az azt meglezı 
munkanapon teljesítendı. A Fizetési Terv ettıl eltérı esedékességi idıpontokat is 
elıírhat. 
5/B. BUBOR bázisú finanszírozás (HHUI jelő szerzıdések) 
Az Adós a kölcsön folyósításának napjától a tartozás teljes összegének 
visszafizetéséig a kölcsönszerzıdésben meghatározott, változó mértékő 
finanszírozási kamatot köteles fizetni. A kamat mértéke a naptári negyedév elsı 
napján (január 1., április 1., július 1., október 1.) érvényes három havi BUBOR-nak 
megfelelıen kerül meghatározásra és a negyedév során változatlan marad. Az 
aktuális kamatláb mértékét a Hitelezı az Adóssal havi fizetési értesítıben (a 
továbbiakban: ”Fizetési Értesítı”) közli. A kölcsön tıkerészét a kamatváltozás 
nem érinti. A törlesztı részletek havonta, utólag, a tárgyhónap utolsó napján 
esedékesek. Az esedékes törlesztı részleteket a Hitelezı számítja ki és arról az 
esedékességet megelızıen legalább 8 (nyolc) nappal Fizetési Értesítıt küld az 
Adós részére. A Fizetési Értesítı tartalmazza a díjrészlet esedékességét, a 
változó kamat aktuális, figyelembe vett mértékét, a Fizetési Terv szerinti tıke 
törlesztı részletet és a fizetendı összegeket összesítve. A fizetési értesítı 
késedelmes kézhezvétele, vagy a kézhezvétel elmaradása nem mentesít az 
aktuálisan esedékes fizetési kötelezettség teljesítése alól. 
5/C. Deviza bázisú finanszírozás (HEUR, ill. HCHF jelő szerzıdések) 
A Hitelezı jogosult a szerzıdéses kamatot a még ki nem egyenlített 
kamattörlesztések vonatkozásában a kölcsönszerzıdésben meghatározott 
devizára jellemzı hitelkamatok változásának megfelelıen megváltoztatni. Az 
esedékes törlesztı-részleteket a Hitelezı számítja ki és arról az esedékességet 
megelızıen legalább 8 (nyolc) nappal Fizetési Értesítıt küld az Adós részére. A 
fizetési értesítı késedelmes kézhezvétele, vagy a kézhezvétel elmaradása nem 
mentesít az aktuálisan esedékes fizetési kötelezettség teljesítése alól. A teljes 
kölcsönösszeg meghatározása a Hitelezı bankjának a szerzıdéskötés napján a 
kikötött deviza vételi árfolyama szerint, az egyes törlesztı részletek pedig 
ugyanezen devizának az esedékesség napján érvényes eladási árfolyama szerint 
történik, mindenkor HUF-ban. A két idıpont közötti árfolyamváltozás esetén az 
aktuális törlesztı-részlet HUF összege is megfelelıen változik. Tekintettel arra, 
hogy a Fizetési Értesítı megküldésekor a kiválasztott deviza esedékességkori 
árfolyama még nem ismert, Hitelezı a Fizetési Értesítıbe a kiválasztott deviza 
számlázáskori árfolyamát állítja be és a tárgyhavi törlesztı részletet ez alapján 
kalkulálja. Az elızı havi és a tárgyhavi árfolyam-különbözetbıl adódó törlesztı 
részlet különbözet a következı hónapban kerül elszámolásra. A Fizetési Értesítı 
tartalmazza az elızı hónapra vonatkozó árfolyam alapján kalkulált „végleges 
törlesztı részlet módosítás”-t, a tárgyhónapra 
vonatkozó, az elızı havi árfolyam alapján kalkulált „elızetes törlesztı részlet”-et 
illetve ezek megbontását tıkére és kamatra. A havi törlesztı részletek havonta 
utólag, a tárgyhónap utolsó napján esedékesek. 
5/D. Deviza finanszírozás (EURH jelő szerzıdések) 
A fizetendı kamat összegét és esedékességét a Fizetési Terv tartalmazza. A 
Hitelezı jogosult a szerzıdéses kamatot a még ki nem egyenlített 
kamattörlesztések vonatkozásában a kölcsönszerzıdésben meghatározott 
devizára jellemzı hitelkamatok változásának megfelelıen megváltoztatni. A 
törlesztı-részletek a kölcsönszerzıdésben meghatározott devizában fizetendık. 
Amennyiben az Adós HUF-ban fizeti meg a törlesztı-részletet, a Hitelezı a 
számlavezetı bankjának a fizetés teljesítésekor érvényes deviza eladási 
árfolyamán számítja át a forintban teljesített fizetést, azzal, hogy az Adós kezelési 
költséget köteles fizetni, amelynek összege a forintban teljesített fizetés 2 %-a, de 
legalább 1.000,- Ft és legfeljebb 5000,- Ft. Ugyanez a szabály irányadó a felek 
közötti egyéb jogcímen végzett elszámolásra is (eladási ár, biztosítási kárösszeg, 
stb.) Az esedékesség napja a tárgyhónap tizenötödik (15.) napjáig folyósított 
kölcsön esetében a hónap utolsó napja, a tárgyhónap tizenötödik (15.) napját 
követıen folyósított kölcsön esetében pedig a tárgyhónapot követı hónap 
tizenötödik (15.) napja. Ennek megfelelıen a havi törlesztı részletek megfizetése 
elsı alkalommal a tárgyhónap utolsó vagy a tárgyhónapot követı hónap 
tizenötödik (15.) napján, az azt követı alkalmakkal pedig a következı hónap 
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tizenötödik (15.) vagy utolsó napján esedékes. Amennyiben az esedékesség 
napja munkaszüneti nap, a fizetés az azt megelızı munkanapon teljesítendı. A 
Fizetési Terv ettıl eltérı esedékességi idıpontokat is elıírhat. 
5/E. Variábilis devizabázisú és deviza finanszírozás (HCHI, HEUI, EUHI jelő 
szerzıdések) 
Az Adós a kölcsön folyósításának napjától a tartozás teljes összegének 
visszafizetéséig a kölcsönszerzıdésben meghatározott, változó mértékı 
finanszírozási kamatot köteles fizetni. A kamat mértéke a naptári negyedév elsı 
napján (január 1., április 1., július 1., október 1.) érvényes három havi EURIBOR 
(Euro bázisú, és Euro finanszírozás esetében) ill. a három havi CHF LIBOR (CHF 
bázisú finanszírozás esetében) értékének megfelelıen kerül meghatározásra és a 
negyedév során változatlan marad. (Ezen értékek a Reuters vonatkozó lapján 
megjelenı hivatalos kamat fixingek.) Az aktuális kamatláb mértékét a Hitelezı az 
Adóssal havi fizetési értesítıben (a továbbiakban: ”Fizetési Értesítı”) közli. A 
kölcsön tıkerészét a kamatváltozás nem érinti. A HCHI és HEUI jelı szerzıdések 
esetében a törlesztı részletek havonta, utólag, a tárgyhónap utolsó napján 
esedékesek. Az EUHI jelı szerzıdéseknél az 5/D. pontban megadott 
esedékességek a irányadók. Az esedékes törlesztı részleteket a Hitelezı 
számítja ki és arról az esedékességet megelızıen legalább 8 (nyolc) nappal 
Fizetési Értesítıt küld az Adós részére. A Fizetési Értesítı tartalmazza a díjrészlet 
esedékességét, a változó kamat aktuális, figyelembe vett mértékét, a Fizetési 
Terv szerinti tıke törlesztı részletet és a fizetendı összegeket összesítve. A 
deviza bázisú ügyletek esetében az árfolyamváltozás követése az 5/C. pontban 
leírtak szerint történik. A fizetési értesítı késedelmes kézhezvétele, vagy a 
kézhezvétel elmaradása nem mentesít az aktuálisan esedékes fizetési 
kötelezettség teljesítése alól. 
6. Szerzıdésmódosítási díj 
Az általa kezdeményezett szerzıdésmódosítás esetén az Adós a Hitelezı részére 
a módosítás kezdeményezésével egyidejıleg szerzıdésmódosítási díjat köteles 
fizetni. Ha a szerzıdésmódosításra utóbb nem az Adós érdekkörében felmerülı 
okból nem kerül sor, a Hitelezı a szerzıdésmódosítási díjat visszafizeti. Az Adós 
akkor is köteles szerzıdésmódosítási díj fizetésére, ha a kölcsönszerzıdést az 
elıtörlesztés érdekében mondja fel (X./2. szakasz). A szerzıdésmódosítási díj 
mértékét a mindenkori aktuális Hirdetmény tartalmazza. 
7. Harmadik személyek felé fennálló kötelezettségek 
A Gépjármővel kapcsolatban harmadik személyekkel szembeni valamennyi 
fizetési kötelezettség (pl. GKFB és Casco biztosítási díjak, a Gépjármővel 
kapcsolatos adók, illetékek, díjak és egyéb közterhek stb.) Adóst terhelik. 
Amennyiben ezen kötelezettségek teljesítésével az Adós késedelmeskedik a 
Hitelezı a kötelezı felelısségbiztosítás kivételével jogosult a fizetési 
kötelezettséget az Adós helyett teljesíteni, és a költségeket az Adósra hárítani. Ha 
jogszabály vagy hatósági döntés következtében a Hitelezınek a 
kölcsönjogviszonnyal kapcsolatos pénzügyi kötelezettségei megnövekednek, 
jogosult ezt az Adósra hárítani. Amennyiben az Adós az áthárítással nem ért 
egyet, jogosult a kölcsönszerzıdést a X. pont szerint felmondani. 
8. Adós szerzıdésszegésével kapcsolatos költségek 
Az Adós köteles megtéríteni a Hitelezınek mindazon költségeket, amelyek a 
Hitelezınél az Adós szerzıdésszegése következtében merültek fel, ideértve a 
követelés illetve a vételi jog érvényesítésével, végrehajtással illetve felszámolási 
eljárással kapcsolatban felmerülı hitelezıi költségeket és a jogi képviselı 
költségeit is. Az EURH jelı kölcsönszerzıdések esetében a Hitelezı jogosult - 
választása szerint - a forintban felmerült költségeket Adósnak a 
kölcsönszerzıdésben meghatározott devizában számlázni a Hitelezı 
számlavezetı bankjának a számla kiállítása napján érvényes deviza vételi 
árfolyamán történı átszámítással. 
9. A fizetés módja 
A Hitelezıvel szembeni fizetési kötelezettségeit az Adós a Hitelezı 
kölcsönszerzıdésben megadott bankszámlájára történı utalással, postai 
befizetéssel, vagy pénztári befizetés formájában köteles teljesíteni. Az Adós a 
kölcsönszerzıdés mellékletét képezı felhatalmazó nyilatkozatával feljogosíthatja 
a Hitelezıt, hogy pénzforgalmi bankszámlája terhére az Adós esedékes fizetési 
kötelezettségének erejéig követelését azonnali beszedési megbízás formájában 
érvényesítse. Átutalással vagy postai csekken történı fizetésnél az a nap számít 
teljesítésnek, amikor az összeg a Hitelezı folyószámláján jóváírásra kerül. 
10. A kölcsönszerzıdés hatálya alatt az Adós szerzıdés szerinti fizetési 
kötelezettségét akkor is köteles teljesíteni, ha bármely okból nem tudja a jármővet 
használni. 
 
IV. Fizetési késedelem 
Amennyiben az Adós bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, 
késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat mértéke a HHUF, HHUI, 
HCHF, HCHI, valamint a HEUR és HEUI jelı kölcsönszerzıdések esetében a 
mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. A késedelmi kamat mértéke az 
EURH és EUHI jelı kölcsönszerzıdések esetében évi 6 %. Késedelmes fizetés 
esetén - amennyiben a törlesztés a teljes tartozást nem fedezi - a Hitelezı a 
törlesztést elıször a behajtással kapcsolatos költségek, a késedelmi kamatok, 
végül a tıketartozás csökkentésére számolja el. 
 
V. Adós Gépjármővel kapcsolatos kötelezettségei 
1. A gépjármő átvétele  
Adós kötelessége, hogy a gépjármővet a szállítási szerzıdésben kikötött 
határidıben és feltételekkel a Szállítótól átvegye, mennyiségi és minıségi 
szempontból ellenırizze, és a késedelem, hibás teljesítés vagy meghiúsulás miatti 
igényeket a Szállítóval szemben közvetlenül érvényesítse. Adós tudomásul veszi, 
hogy a szállító késedelmével, hibás teljesítésével vagy a teljesítés 
megtagadásával kapcsolatosan felmerülı bárminemő igényt kizárólag a szállítóval 
szemben érvényesíthet, ezekért a Hitelezıt felelısség nem terheli. Az átvételrıl 

felvett kétoldalú jegyzıkönyv egy eredeti példányát Adós köteles az átvételt 
követı 3 napon belül a Hitelezı részére eljuttatni. 
2. A gépjármő üzemeltetése 
a) A gépjármő használatára a kölcsönszerzıdés fennállása alatt - a jelen 
Általános Szerzıdési Feltételekben meghatározottak szerint – az Adós jogosult. 
Nem jogosult Adós a jármővet eladni, elajándékozni, bérbe, kölcsönbe, vagy 
használatba adni, elzálogosítani, megterhelni, vagy más módon úgy rendelkezni 
vele, mintha a sajátja volna. Adós a gépjármővet használatra csak a vele közös 
háztartásban élıknek, vagy (cégnek esetén), a cég munkavállalóinak engedheti 
át. 
b) Hitelezı írásbeli hozzájárulása hiányában Adós nem jogosult a jármővet autós 
oktatásra, személyfuvarozási tevékenységre, autós sporttevékenységre vagy 
bármely más olyan célra használni, amely azt a szokásos közúti igénybevételnél 
jobban megterheli. 
c) Adós köteles az üzemeltetéssel, karbantartással és javítással kapcsolatos 
elıírásokat betartani, a gyártó vagy a Szállító által elıírt szerviz munkákat 
határidıben, a jótállási jegyen feltüntetett márkaszervizek valamelyikében 
elvégeztetni. 
d) Olyan szükséghelyzetben, amikor márkaszerviz elérése nem lehetséges, vagy 
csak az Adóstól el nem várható nehézségek árán lenne megoldható, a javítás a 
Hitelezı elızetes hozzájárulásával olyan szervizben is elvégezhetı, amely 
gondos és szakszerő munka végzésére képes, és az általa elvégzett munkáért 
felelısséget is vállal. 
e) A Hitelezı vagy megbízottja a kölcsönszerzıdés futamideje alatt – az Adóssal 
történt egyeztetés után - bármikor jogosult a gépjármő megtekintésére és mőszaki 
állapotának megvizsgálására. Hitelezı jogosult Adóstól az állapotvizsgálat során 
a gépjármővön észlelt károsodások kijavítását követelni. 
f) A kölcsönszerzıdés futamidı lejárata elıtti megszőnése esetén (a lopást és a 
jármő megsemmisülését kivéve) az Adós köteles haladéktalanul intézkedni 
aziránt, hogy a jármő a Hitelezı birtokába visszakerüljön, ill. tőrni, hogy Hitelezı a 
gépjármő birtokát visszavegye. 
g) Ha a gépjármő elvész, megsérül, megsemmisül vagy arra vonatkozóan bárki 
igényt jelent be, az Adós köteles a Hitelezıt, a biztosítótársaságot és szükség 
esetén a rendırséget azonnal írásban értesíteni. 
h) Az adós viseli az intézkedések költségét a gépjármővet ért, harmadik fél általi 
károkozás esetén, kivéve, ha a kárt a Hitelezı okozta, vagy azt harmadik személy 
már megtérítette. 
i) A gépjármővön bármilyen változtatás, pótlólagos alkatrészek beépítése, 
alkatrészek kiszerelése, valamint festés és feliratozás csak a Hitelezı elızetes 
írásbeli engedélye alapján eszközölhetı. Az Adós ilyen esetben is köteles 
azonban a szerzıdés megszőnésekor az eredeti állapotot saját költségére 
helyreállítani, kivéve, ha a Hitelezı errıl lemond. A gépjármővel összeépített 
felépítmény osztja a gépjármő sorsát. 
j) A jármő üzemeltetésével kapcsolatos mindennemő költséget és közterhet (pl.: 
gépjármőadó, parkolási díj és –pótdíj, autópálya használatából eredı pótdíj, stb.) 
az Adós tartozik viselni. 
k) A gépjármővet Adós külföldön csak akkor jogosult használni, ha az illetı 
országra teljes körı Casco biztosítással rendelkezik és az adott országban nincs 
háborús veszély. 
l) Abban az esetben, ha a jármő a megvásárlásakor lopás elleni biztonsági 
berendezéssel nem rendelkezik, Adós köteles a jármőbe a saját költségére a 
Casco biztosítást megkötı biztosító által elıírt biztonsági berendezést beépíttetni. 
 
VI. Szavatossági jogok érvényesítése 
1. A Hitelezı a kölcsönszerzıdés aláírásával lemond az Adós javára a szállító és 
közte megkötött adásvételi szerzıdésbıl származó, a gépjármővel kapcsolatban 
ıt megilletı összes szavatossági és jótállási (garanciális) jogáról. (a 
továbbiakban: „Szavatossági jogok”) 
2. Az Adós a szavatossági jogok gyakorlásával és érvényesítésével összefüggı 
kötelezettségeket átvállalja, és kötelezi magát, hogy azokat saját nevében és 
költségére érvényesíti és gondoskodik arról, hogy a szavatossági jogok 
gyakorlásával összefüggésben teljesített szállítói fizetések közvetlenül a 
Hitelezıhöz folyjanak be. 
3. Amennyiben a szavatossági jogokkal kapcsolatban Adós és Szállító között 
jogvita keletkezik, Hitelezınek az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerülı 
költségeit Adós viseli és elılegezi meg. 
4. Adós tudomásul veszi, hogy a havi törlesztı részletek fizetését nem szüntetheti 
be a gépjármő esetleges hibáira, a javítás következtében elıállt idıszakos 
használhatatlanságára vagy a szavatossági kérdések rendezésére tekintettel, és 
fenti okokra hivatkozva a havi törlesztı részlet tekintetében csökkentést vagy 
visszatartást sem érvényesíthet. 
5. Amennyiben a Szállító a jármővet szavatosság keretében visszaveszi a vételár 
visszatérítése vagy csere gépjármő szolgáltatása mellett, az eredeti 
kölcsönszerzıdést le kell zárni és a cseregépjármőre új szerzıdést kell kötni. A 
szerzıdéskötéskor felek a már teljesített törlesztı-részletek figyelembe vételével 
elszámolnak egymással. 
 
VII. Biztosítékok 
1. Elidegenítési és terhelési tilalom 
Az Adós a Gépjármőre a Gépjármő tulajdonjogának megszerzésétıl kezdve a 
kölcsön teljes visszafizetéséig Hitelezı javára elidegenítési és terhelési tilalmat 
alapít. Az elidegenítési és terhelési tilalom a kikötött futamidı eltelte elıtt abban 
az esetben szőnik meg, ha: 
a) a Hitelezı vételi jogának gyakorlása révén a Gépjármő tulajdonjogát 
megszerezte; 
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b) az Adós a kölcsönszerzıdésbıl származó minden fizetési kötelezettségének 
eleget tett, és Hitelezı az elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez szükséges 
hozzájáruló nyilatkozatát Adós rendelkezésére bocsátotta; 
c) a Gépjármő megsemmisül, vagy helyrehozhatatlanul károsodik. 
2. Vételi jog és gyakorlása 
Az Adós a Gépjármővön a Gépjármőre a Hitelezı javára vételi jogot létesít, 
melynek alapján a Hitelezı – tekintet nélkül a kölcsönszerzıdés fennállására vagy 
megszőnésére – egyoldalú nyilatkozatával megszerezheti a Gépjármő 
tulajdonjogát. A Hitelezı vételi jogát abban az esetben gyakorolhatja, ha  
a) az Adós vagy ı maga a kölcsönszerzıdést felmondja (X./2. és X./3. szakasz), 
vagy  
b) a Gépjármő totálkárossá válik és a biztosító által fizetendı összeg nem fedezi 
teljes mértékben az Adósnak a kölcsönszerzıdés alapján fennálló, illetve azzal 
kapcsolatos valamennyi tartozását,  
vagy  
c) a Gépjármővet szavatossági jogok gyakorlása miatt új Gépjármő biztosítása 
nélkül visszaveszi az Eladó.  
A vételi jogot Hitelezı az Adósnak címzett írásbeli nyilatkozatával gyakorolhatja. A 
vételi jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat teljes hatállyal kézbesítettnek 
minısül az Adósnak a kölcsönszerzıdésben megadott telefax számára történı 
megküldésével, vagy ajánlott, illetve tértivevényes postai küldeményben való 
megküldésével, vagy a személyes kézbesítéssel. A Felek kifejezetten 
megállapodnak abban, hogy a vételi nyilatkozat kézbesítettnek tekintendõ abban 
az esetben is, ha az Adós a címváltozást nem jelentette be írásban a Hitelezõnek 
és az esetleges tértivevényes megküldés esetében a postai kézbesítési szabályok 
alapján a posta „nem kereste”, illetve „ismeretlen helyre költözött” megjelöléssel 
küldi vissza. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a vételi nyilatkozat 
kézbesítettnek tekintendõ abban az esetben is, ha azt az Adóstárs vagy 
biztosítékot nyújtó személy (kezes) veszi át. Az Adós tudomásul veszi, hogy a 
vételi jog gyakorlásával a Gépjármő tulajdonjogának átruházása létrejön, és az 
Adós köteles a Gépjármővet a XII. szakasz rendelkezései szerint haladéktalanul 
átadni a Hitelezınek, illetve tőrni, hogy a Hitelezı képviselıje (megbízottja) a 
Gépjármővet birtokba vegye. Gépjármőre vonatkozó átruházás kapcsán 
szükséges és/vagy célszerő cselekmények elvégzése érdekében az Adós és a 
Hitelezı együttmőködni köteles. Az átadás elmulasztásával vagy elhúzódásával 
okozott károkat az Adós viseli. Az átadás elmulasztása esetén a Hitelezı jogosult 
intézkedni a Gépjármő forgalomból történõ kivonása érdekében. A vételi jog 
gyakorlása esetén fizetendı vételárra a XI. szakasz rendelkezései irányadók. 
Amennyiben az Adós a vonatkozó jogszabályok értelmében számlaadásra 
kötelezett, köteles a vételi jog gyakorlása esetén a Gépjármő vételáráról 
haladéktalanul szabályszerı számlát kiállítani és azt a Hitelezınek átadni. A 
Gépjármő tulajdonjoga a vételi jog gyakorlása napján száll át a Hitelezõre, mint 
vevõre, oly módon, hogy az ezen idõpontig lõrzött Gépjármû törzskönyvre 
vonatkozó õrzési kötelezettség megszûnik, és azt a Hitelezõ birtokba veszi. A 
Hitelezõ az így birtokba vett törzskönyvet a saját tulajdonjogának nyilvántartásba 
vételéhez jogosult felhasználni. 
3. Az elidegenítési és terhelési tilalom, és a vételi jog bejegyeztetése 
Az Adós a kölcsönszerzıdés létrejöttét követıen haladéktalanul köteles minden 
intézkedést megtenni annak érdekében , hogy a Hitelezı javára létesített 
elidegenítési és terhelési tilalom, továbbá a vételi jog az Önkormányzati 
Minisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatala által 
vezetett központi nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön és a Gépjármő 
törzskönyvét a Hitelezınek kiadják. A Gépjármő törzskönyvét az elidegenítési és 
terhelési tilalom és a vételi jog fennállása alatt a Hitelezı ırzi. 
4. A rendelkezési jog korlátozása 
Az elidegenítési és terhelési tilalom illetve a vételi jog fennállása alatt az Adós 
kizárólag a Hitelezı elızetes írásbeli engedélyével jogosult a Gépjármővet 
elidegeníteni, megterhelni, másnak bérbe vagy használatba adni vagy a 
Gépjármő használatát másnak bármilyen módon átengedni. Az Adós köteles 
továbbá haladéktalanul értesíteni a Hitelezıt, ha harmadik személy a Gépjármőre 
nézve ilyen jogot kíván érvényesíteni. 
5. Az elidegenítési és terhelési tilalom és a vételi jog megszőnése 
Amennyiben a kölcsönszerzıdés anélkül szőnik meg, hogy a Hitelezı a vételi 
jogot gyakorolná, és az Adós valamennyi, a kölcsönszerzıdésbıl eredı tartozását 
maradéktalanul megfizette, Hitelezı az elidegenítési és terhelési tilalom, valamint 
a vételi jog törlésére vonatkozó nyilatkozatát és a Gépjármő törzskönyvét az Adós 
részére a kölcsönszerzıdés megszőnésekor kiadja. 
6. A biztosítékok igénybevételének sorrendje 
Adós szerzıdésszegése esetén a Hitelezı a jelen Általános Szerzıdési Feltételek 
illetve a kölcsönszerzıdés szerinti biztosítékokból saját választása szerinti 
sorrendben jogosult kielégítést keresni. 
 
VIII. Biztosítás 
1. Kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás 
Adós köteles a gépjármőre a jogszabályban elıírt kötelezı gépjármő-
felelısségbiztosítást saját nevében megkötni és a biztosítási díjakat közvetlenül 
megfizetni. 
2. Casco biztosítás 
a) Adós köteles gondoskodni arról, hogy a jármő átvételét megelızıen a 
Hitelezıhöz benyújtásra kerüljön az Adós és a biztosító által kölcsönösen aláírt 
Casco Biztosítási Ajánlat, vagy a biztosítási kötvény. Adós köteles a gépjármőre 
és valamennyi extra tartozékára a Hitelezı által megnevezett biztosítótársaságok 
valamelyikénél teljes körő casco biztosítást kötni és azt a kölcsönszerzıdés teljes 
futamidejére fenntartani. A biztosítás kedvezményezettjeként a Hitelezıt kell 
feltüntetni. 
b) A casco biztosítási szerzıdésben az Adós legfeljebb 20 % - os önrészt 
vállalhat. 

c) Amennyiben a gépjármő nem rendelkezik gyárilag beépített lopás elleni 
biztonsági berendezéssel, Adós köteles azt a gépjármő átvételét megelızıen a 
választott biztosító egyedi elıírásainak megfelelı lopás ellen védelmi eszközökkel 
felszereltetni. 
d) Amennyiben Adós a biztosítással kapcsolatban elıírt kötelezettségeit nem 
teljesíti, a Hitelezı – választása szerint – jogosult a Casco biztosítást maga 
megkötni/fenntartani, vagy a kölcsönszerzıdést azonnali hatállyal felmondani. 
Amennyiben a Hitelezı a biztosítás megkötése/fenntartása mellett dönt, az általa 
megelılegezett költségeket (és ezek kamatait) az Adósra hárítja, továbbá jogosult 
Adóstól a kölcsönszerzıdés futamideje alatt még esedékessé váló biztosítási díj 
nála történı óvadékba helyezését követelni. A Hitelezı által kötött biztosítási 
szerzıdés a kölcsönszerzıdés megszınésével megszőnik. 
e) A casco biztosítási szerzıdés bármely szempontból történı módosításához a 
Hitelezı elızetes írásbeli engedélye szükséges. Amennyiben a gépjármő 
biztosítását a Hitelezı által megnevezett valamennyi biztosító megtagadja vagy a 
biztosító a biztosítási szerzıdés fennállása alatt a biztosítás feltételeit oly módon 
változtatja meg, hogy az a kockázatok tekintetében a Hitelezı számára hátrányt 
jelentene, Hitelezı jogosult a kölcsönszerzıdést azonnali hatállyal felmondani. 
3. Kötelezı és Casco közös rendelkezések 
a) A kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítással és casco biztosítással 
(továbbiakban együtt: „biztosítás”) kapcsolatos költségeket az Adós viseli. 
b) Adós köteles a Hitelezı kérésére az esedékes biztosítási díjak befizetését 
tanúsító okiratokat haladéktalanul bemutatni, ill. a biztosítással kapcsolatos 
viszonyokról a Hitelezıt folyamatosan tájékoztatni 
c) Hitelezı a kölcsönszerzıdés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
biztosító a biztosítási díjfizetési késedelemrıl a Hitelezıt értesítse, egyúttal 
felhatalmazza a Hitelezıt, hogy a biztosítótársaságtól a gépjármő kötelezı 
felelısségbiztosítására és CASCO biztosítására vonatkozó adatokat beszerezze. 
Ez a felhatalmazás a kölcsönszerzıdés megszőnésével hatályát veszti. 
d) Súlyos szerzıdésszegésnek minısül és azonnali felmondást von maga után, 
ha az Adós vagy tudtával más személy a gépjármővet olyan országba viszi ki, 
amelyre a biztosítás területi hatálya nem terjed ki. 
e) A biztosítási szerzıdés késedelmes megkötésébıl vagy megszınésébıl, illetve 
a biztosítási szerzıdés jogosulatlan módosításából eredı valamennyi kárt Adós 
viseli, köteles Hitelezı ebbıl származó kárát megtéríteni. 
4. Biztosítási esemény 
a) A kölcsönszerzıdés alkalmazásában biztosítási eseménynek minısül minden 
olyan esemény, amelyet a gépjármőre vonatkozó valamely biztosítási szerzıdés 
annak minısít. 
b) Biztosítási esemény bekövetkeztérıl és annak részletes körülményeirıl Adós 
köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Hitelezıt, abban az esetben is, ha a 
kárt harmadik személy kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítása fedezi. Töréskár 
(baleset) és elemi kár esetén Adós a biztosító által felvett kárfelvételi jegyzıkönyv 
másolatát, lopáskár esetén pedig a rendırségnél e tárgyban tett feljelentésének 
másolatát köteles a biztosítási eseményt követı 2 munkanapon belül eljuttatni a 
Hitelezıhöz. 
c) Adóst terheli a biztosítási szerzıdésben meghatározott önrész. 
d) Adós köteles a szükséges javítási munkákat hivatalos márkaszervizben 
haladéktalanul elvégeztetni. 
e) Adós köteles a biztosítási szerzıdésbıl származó jogait a biztosítóval szemben 
érvényesíteni. Peres eljárás esetén Adós köteles az igényérvényesítés részleteirıl 
a peres és peren kívüli iratok másolatának megküldésével folyamatosan 
tájékoztatni, kívánságára lehetıvé tenni, hogy az eljárásba bekapcsolódhasson. 
f) Adós saját biztosítási szerzıdésébıl, valamint a károkozó KGFB terhére 
rendezendı kárral kapcsolatos követeléseit a kölcsönszerzıdés aláírásával 
Hitelezıre engedményezi. 
 
IX. Tájékoztatás, információ-győjtés, adatkezelés 
1. Adós tájékoztatási kötelezettsége 
1.1. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Hitelezı kérésére a kölcsön 
futamideje alatt a személyi, jövedelmi és kockázati adataira vonatkozó okiratot, 
tájékoztatást és adatokat haladéktalanul a Hitelezı rendelkezésére bocsátja. Az 
Adós felhatalmazza a Hitelezıt arra, hogy ezen adatok, információk, 
dokumentumok illetve okmányok tartalmát és, hitelességét az adatszolgáltatónál – 
ideértve többek között az  Önkormányzati Minisztérium Központi Adatfeldolgozó, 
Nyilvántartó és Választási Hivatalát, valamint az Adó és Pénzügyi Ellenırzési 
Hivatalt – ellenırizze.. Amennyiben az Adós, vagy - ha adós jogi személy – az 
Adós képviselıje a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 
szóló 1992. évi LXVI. törvény 2. § alapján adatletiltási jogát érvényesítette, úgy 
eseti engedélyt ad a tilalommal érintett adatok kiadására is. 
1.2. A kölcsönszerzıdés megkötésekor az Adós köteles írásban tájékoztatni a 
Hitelezıt a Gépjármő tárolási és üzemeltetési helyérıl, továbbá a Gépjármő 
védelmi rendszereinek (riasztó, stb.) hatástalanítási módszereirıl. Amennyiben a 
fenti adatokban változás történik, az Adós köteles a Hitelezıt az új adatokról a 
változástól számított három (3) napon belül írásban értesíteni. 
1.3. Az Adós köteles Hitelezı kérésére éves beszámolóját (mérleg, eredmény 
kimutatás, kiegészítı melléklet) annak elfogadását követıen haladéktalanul a 
Hitelezı rendelkezésére bocsátani. A Hitelezı külön kérésére az Adós ezen kívül 
is köteles a pénzügyi-gazdálkodási helyzetének megítéléséhez szükséges 
dokumentumokat (elsısorban évközi mérlegét, fıkönyvi kivonatát és más 
pénzügyi beszámolóit) a Hitelezı rendelkezésére bocsátani.  
1.4. Az Adós köteles haladéktalanul tájékoztatni a Hitelezıt amennyiben: 
a) a biztosítási szerzıdés alapján ez szükségessé válik; 
b) a kölcsönszerzıdésben rögzített bármely adata megváltozik 
c) attól kell tartani, hogy a Gépjármővet a bíróság, APEH, TB, VPOP stb. 
valamely követelés behajtása során indított államigazgatási vagy végrehajtási 
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eljárás során lefoglalja, zár alá veszi, vagy más módon az Adós rendelkezési 
jogát korlátozza; 
d) A Gépjármővet károsodás veszélye fenyegeti; 
e) Az Adós vagyoni helyzetének romlása, az Adós személyében, tulajdonosi 
körében, gazdálkodásában beállt változás a kölcsönösszeg visszafizetését 
veszélyezteti, vagy ilyen változás beállta várható; 
f) A szavatosságra kötelezett a Gépjármővet visszaveszi vagy szavatossági 
jogként árleszállítást biztosít (VI. szakasz); 
g) A Gépjármő forgalmi engedélye elveszik (ellopják) vagy bevonásra kerül. 
1.5 Magánszemély Adós a kölcsönszerzıdés aláírásával kijelenti, hogy önkéntes 
adatszolgáltatást a személyes adatok védelmérıl és a közérdekı adatok 
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben („Avtv.”) foglalt jogai 
ismeretében, a Hitelezı által részére biztosított részletes tájékoztatást követıen 
tett, a kölcsönszerzıdésben szerepelı és/vagy a kölcsönszerzıdéssel 
összefüggésben a Hitelezı tudomására jutott személyes adatainak kezeléséhez 
és továbbításához (ideértve a külföldre való adattovábbítást is) a 
kölcsönszerzıdében foglaltak teljesítése céljából (ideértve a IX. 3.2. pontban 
foglaltakat is) hozzájárul. A Hitelezı tájékoztatja a magánszemély Adóst, hogy 
személyes adatait a jogszabályok által elıírt idıtartamig kezeli, adatfeldolgozót 
azonban ehhez nem vesz igénybe. Hitelezı tájékoztatja a magánszemély Adóst 
arról, hogy az Avtv. rendelkezései szerint, az ott meghatározott feltételek 
fennállása esetén adatai kezelésérıl tájékoztatást kérhet, kérheti személyes 
adatai törlését, illetve tiltakozhat adatai kezelése ellen. 
2. Adatok kiadása a törvény felhatalmazása alapján 
2.1. A Hitelezı tájékoztatja Adóst, hogy a Hitelezı az Adóssal való kapcsolata 
során tudomására jutott minden olyan tényt, információt, megoldást, adatot, amely 
az Adós személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, 
gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint tartozásának 
összegére illetve a Hitelezıvel kötött szerzıdéseire vonatkozik, a hitelintézetekrıl 
és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény („Hpt.”) alapján 
banktitokként kezel. A Hitelezı a banktitkot idıbeli korlátozás nélkül megtartja, és 
azt a kölcsönszerzıdésben vagy az Adós egyéb, teljes bizonyító erejı 
magánokiratba vagy közokiratba foglalt írásbeli felhatalmazásában foglaltakon túl 
csak a törvényben (Hpt. 50-55/A. §) meghatározott esetekben és személyeknek, 
az ott meghatározott körben szolgáltatja ki. A Hitelezı az adatkezelést és 
adattovábbítást magánszemély Adós esetében az Avtv. rendelkezései szerint 
végzi. 
2.2. Az Adós a kölcsönszerzıdés aláírásával hozzájárul, hogy a Hitelezı a Hpt. 
54. § (1) bekezdésének h) pontja alapján az Adós kölcsönszerzıdésben szereplı 
és/vagy azzal összefüggı adatait külföldi pénzügyi intézmény részére továbbítsa, 
feltéve, hogy (i) a külföldi pénzügyi intézménynél a magyar jogszabályok által 
támasztott követelményeket kielégítı adatkezelés feltételei minden egyes adatra 
nézve teljesülnek, és (ii) a külföldi székhelyı pénzügyi intézmény székhelye 
szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott 
követelményeket kielégítı adatvédelmi jogszabállyal. A Hitelezı tájékoztatja az 
Adóst, hogy a Hitelezı jogosult a Hpt. 54. § (1) bekezdésének i) pontja alapján 
külföldi pénzügyi intézmény székhelye szerinti felügyeleti hatóság számára a 
felügyeleti tevékenységhez szükséges körben és a külföldi felügyeleti hatóság és 
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelte („PSZÁF”) közötti együttmıködési 
megállapodásban rögzített módon adatot továbbítani, amennyiben a 
megállapodás tartalmazza az adatok bizalmas kezelésére, illetıleg 
felhasználására vonatkozó rendelkezést, továbbá a PSZÁF hozzájárult a külföldi 
felügyeleti hatóságnak átadott adatok külföldi illetékes bınüldözı szervhez történı 
továbbításához. 
2.3. Hitelezı tájékoztatja az Adóst, hogy a Hpt. 54. § (1) bekezdésének c) pontja 
alapján jogosult (i) az Adósnak a kölcsönszerzıdésben szereplı adatait 
(természetes személy Adós esetén: név, leánykori név, anyja neve, születési hely, 
idı, állampolgárság, lakcím, postacím, személyi igazolvány/útlevél száma; cég 
esetén: cégnév, rövidített cégnév, székhely, telephely illetve fióktelep címe, 
adószám, képviseletre jogosultak neve és beosztása), valamint (ii) a 
kölcsönszerzıdésre, a kölcsönszerzıdésben vállalt kötelezettség mibenlétére és 
az attól való eltérésre vonatkozó bármely lényeges adatot a központi 
hitelinformációs rendszer (KHR, korábban Bankközi Adós- és Hitelinformációs 
Rendszer „BAR”) részére továbbítani, természetes személy Adós esetében 
azonban csak akkor, ha az Adós a kölcsönszerzıdésben vállalt 
kötelezettségeinek kilencven napot meghaladóan, összegszerıségében pedig a 
minimálbért meghaladóan nem tesz eleget. Amennyiben a Hitelezı az Adós fenti 
adatait a KHR részére továbbítja, arról írásban tájékoztatni köteles az Adóst. Az 
Adós tudomásul veszi, hogy (i) a Hitelezı és a KHR az adattovábbítás céljáról 
nyilvántartást vezet; (ii) a KHR a továbbított adatokat az Adós tartozásának 
megszınését követıen öt évig nyilvántarthatja és kezelheti, és más hiteladat-
szolgáltatónak átadhatja; (iii) az Adós a róla nyilvántartott adatokba való 
betekintés jogát a Hitelezı közvetítésével gyakorolhatja. 
3. Adatok kiadása az ügyfél felhatalmazása alapján 
3.1. Az Adós a kölcsönszerzıdés teljes bizonyító erejı magánokirati formában 
való aláírásával felhatalmazza a Hitelezıt arra, hogy a kölcsönszerzıdésben 
szerepelı adatait az Adós által választott biztosító társaság és/vagy 
biztosításközvetítı részére átadja abból a célból, hogy a biztosító társaság az 
Adós részére a Gépjármő vonatkozásában biztosítási ajánlatot tegyen illetve 
ennek érdekében ezen társaságok az átadott adatokat kezeljék. 
3.2. Az Adós a kölcsönszerzıdés teljes bizonyító erejı magánokirati formában 
való aláírásával felhatalmazza a Hitelezıt arra, hogy a kölcsönszerzıdésben 
szerepelı adatait a Mercedes-Benz cégcsoport tagjai (Mercedes-Benz Credit Zrt., 
Mercedes-Benz Leasing Kft., Mercedes-Benz Broker Kft., Mercedes-Benz 
Hungária Kft.) részére továbbítsa, és ezen cégek az adatokat az adatkezelés 
céljának megvalósításához szükséges mértékben és ideig kezeljék. Az 
adatkezelés célja a Mercedes-Benz cégcsoport tagjainak bevonása a döntési 

folyamatba kötelezettségvállalás jóváhagyása vagy a döntés meghozatala 
érdekében, illetve, hogy a Mercedes-Benz cégcsoport tagjai az Adóst 
termékeikkel és szolgáltatásaikkal közvetlenül keressék meg  az Adós igényeinek 
magasabb szintı kielégítése érdekében. A Mercedes-Benz cégcsoport tagjai az 
adatokat az Avtv. rendelkezéseinek megfelelıen kezelik, az adatokat nem 
továbbíthatják és nem hozhatják nyilvánosságra. A magánszemély Adós az Avtv. 
rendelkezései szerint, az ott meghatározott feltételekkel az adatkezelésrıl 
bármikor tájékoztatást kérhet, kérheti adatainak helyesbítését, és - a Hitelezıvel, 
a Mercedes-Benz cégcsoport tagjaival való üzleti kapcsolata megszınését 
követıen - személyes adatai törlését. 
3.3. Az Adós a kölcsönszerzıdés teljes bizonyító erejı magánokirati formában 
való aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelezı a kölcsönszerzıdés hatálya 
alatt a készfizetı kezes részére - a kölcsönszerzıdéssel kapcsolatos jogai 
érvényesítése és kötelességeinek teljesítése céljából – a kölcsönszerzıdés egy 
példányát, valamint az Adós fennálló kötelezettségére vonatkozó valamennyi 
szükséges információt és adatot átadja. 
 
X. Felmondás 
1. A kölcsönszerzıdés a megállapodott futamidı alatt rendes felmondással nem 
szüntethetı meg. 
2. A Hitelezı a kölcsönszerzıdést jogosult azonnali hatállyal felmondani, ha: 
2.1. Az Adós a kölcsön fizetésével tizenöt napot meghaladó késedelembe esik, 
vagy fizetéseit beszünteti, vagy bizonyítható vagyonvesztés áll be nála; 
2.2. Az Adós személyében, tulajdonosi körében vagy gazdálkodásában 
(likviditásában, stb.) olyan változás áll be, amely a kölcsön-jogviszonyból eredı 
kötelezettségeinek teljesítését kedvezıtlenül befolyásolhatja, vagy számottevıen 
megnehezítheti; 
2.3. Az Adóssal szemben csıd-, vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek vagy 
ilyen eljárás kezdeményezése várható; 
2.4. Az Adós a kölcsönszerzıdés vagy az általános szerzıdési feltételek alapján 
fennálló lényeges kötelezettségét (különösen: a fizetésre, a biztosítási szerzıdés 
megkötésére és fenntartására, a jármő rendeltetésszerı használatára, állagának 
megóvására, karbantartására és az adatszolgáltatásra vonatkozóan) megszegi 
vagy ezen magatartásával a Hitelezı felszólítása ellenére nem hagy fel. 
2.5. Az Adós a kölcsönszerzıdés megkötésekor vagy a kölcsön futamideje alatt a 
Hitelezıvel valótlan adatokat közöl, vagy a felek közti jogviszony szempontjából 
jelentıs tényeket hallgat el; 
3. Felmondás esetén a kölcsönszerzıdés a felmondásról szóló nyilatkozat 
kézbesítésének napján (kézbesítés feltételeit a XIV. 9-12 pontok tartalmazzák) 
megszőnik és a jövıbeni törlesztı részletek egy összegben azonnal esedékessé 
válnak, az Elszámolási szabályok alkalmazása mellett. 
 
XI. Elszámolási szabályok 
1. A szerzıdés megszınése esetén Felek kötelesek egymással elszámolni. 
2. Adós köteles a kölcsönszerzıdés szerint fizetendı teljes kölcsönösszegbıl 
még ki nem fizetett lejárt esedékességı törlesztı részleteket, díjakat és 
tıketartozást (továbbiakban: kölcsöntartozás) egy összegben nyolc (8) napon 
belül megfizetni 
3. Amennyiben Hitelezı vételi jogával él, úgy a jármő visszaszolgáltatását 
követıen meg kell határozni annak forgalmi értékét, mely felek elszámolásának 
az alapját képezi. A forgalmi érték megegyezik az Eurotax katalógusban a 
hasonló korú, kivitelı és állapotú gépjármőveknél feltüntetett forgalmi érték 10%-
kal csökkentett mértékével. Ezen érték-meghatározástól Felek közös 
megegyezéssel eltérhetnek 
4. Adósnak jogában áll a felmondás kézbesítését követı 15 napon belül azonos 
vagy magasabb árat kínáló vevıt jelölni. Az értékesítés Hitelezınél felmerülı 
költségei Adóst terhelik. 
5. Amennyiben Adós a 4. pontban megadott határidın belül nem állít vevıt, vagy 
az ügylet az általa állított vevıvel nem jön létre, a Hitelezı jogosult saját 
választása szerint a gépjármővet harmadik személy részére értékesíteni, vagy az 
elszámolást az Eurotax katalógus felhasználásával megállapított forgalmi értéken 
elvégezni. Az értékesítés Hitelezınél felmerülı költségei ez esetben is az Adóst 
terhelik. Az ilyen értékesítés esetén a gépjármő nettó eladási ára nem lehet 
kevesebb az Adós által állított vevı által ajánlott nettó vételárnál, azonos fizetési 
feltételeket feltételezve. 
6. Amennyiben a gépjármőre a 3. pontban meghatározott értéket 10%-kal 
meghaladó mértékben alacsonyabb nettó árat kínáló vevıt sikerül csak állítani, 
Hitelezı köteles az Adóst errıl tájékoztatni, és Adósnak az errıl való 
tudomásszerzésétıl számított legkésıbb 15 napon belül hitelezıhöz eljutatott,  
ilyen irányú írásbeli kérésére és az általa elılegezett költségére igazságügyi 
szakértıvel, és/vagy gépjármő kereskedıvel felbecsültetni a gépjármő forgalmi 
értékét. A jármő eladási ára nem lehet kevesebb, mint az így megállapított 
forgalmi érték 90%-a. („Végleges Eladási Ár”). Errıl a Végleges Eladási Árról 
Hitelezı írásban értesíti Adóst. Az elszámolás ezt követıen úgy történik, hogy 
Hitelezı a Végleges Eladási Árat a kölcsöntartozásba beszámítja. Amennyiben a 
Végleges Eladási Ár a kölcsöntartozást meghaladja, akkor a Hitelezı az Adós 
javára mutatkozó különbözetet a a gépjármő értékesítését követı 8 (nyolc) napon 
belül Adósá részére elszámolja. Amennyiben a Végleges Eladási Ár a 
kölcsöntartozás és a felszámított költségek együttes összegénél kisebb, az Adós 
a különbözetet köteles a Hitelezınek a gépjármő értékesítését követı 8 (nyolc) 
napon belül megfizetni. 
7. Amennyiben a Hitelezı a felmondási jogot hibás, vagy totálkáros gépjármő 
tekintetében gyakorolja, jogosult a Végleges Eladási Árat maga meghatározni.  
8. Amennyiben biztosítási esemény kapcsán kerül sor a kölcsönszerzıdés 
megszıntetésére, a felek a biztosító által fizetett biztosítási összeget tekintik a 
gépjármő forgalmi értékének, s ezt az összeget veszik figyelembe az 
elszámoláskor. 
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9. Amennyiben Adós szerzıdéses kötelezettségeit nem vagy nem megfelelıen 
teljesíti és emiatt Hitelezınél nem kalkulált költségek (pl. fizetési felszólítások 
küldése, jármő tárolási díja, rendkívüli ügyintézés munkadíja) merülnek fel, Adós 
köteles ezen költségeket megtéríteni. Adóst terhelik a szerzıdésmódosítás - 
ideértve az általa kezdeményezett, de teljesedésbe nem ment 
szerzıdésmódosítás költségeit is -, a rendkívüli okiratkiállítás vagy másolat-
készítés költségei is. A jelen pont alapján Adóst terhelı rendkívüli költségek 
felsorolását és összegét a Hitelezı ügyfélszolgálati helyiségében kifüggesztett 
Hirdetmény tartalmazza. 
 
XII. A gépjármő visszaszolgáltatása 
1. Amennyiben a kölcsönszerzıdés a Hitelezı azonnali hatályú felmondása 
alapján szőnik meg, melynek kapcsán Hitelezı vételi jogát gyakorolja, az Adós 
köteles a felmondás napját követı három napon belül a jármővet a hozzá tartozó 
kulcsokkal és minden korábban részére átadott, illetve a hozzá tartozó okmánnyal 
(forgalmi engedély, szervizkönyv, garancia okmányok, stb.) együtt a Hitelezı által 
megjelölt helyen a Hitelezınek visszaadni. Visszaadáskor a gépjármő állapotáról 
Adós és Hitelezı (vagy a képviseletében eljáró megbízott) közös jegyzıkönyvet 
vesznek fel. 
2. A gépjármő visszaadásával kapcsolatos minden költség, beleértve a hiányzó 
kulcsok vagy okmányok pótlásának költségét is, az Adóst terheli. 
3. Visszaadáskor a jármőnek a rendeltetésszerő használattal együtt járó 
elhasználódáson túl kár-és hibamentesnek, közlekedés- és üzembiztosnak kell 
lennie. A normál elhasználódást meghaladó állagromlás a gépjármő forgalmi 
értékének megállapításánál csökkentı tényezı. 
4. Amennyiben az Adós nem szolgáltatja vissza határidıben a jármővet, köteles 
tőrni az elszállításával kapcsolatos kényszercselekményeket. Hitelezõ az 
elszállításhoz jogosult bármely törvényes eszközt igénybe venni. Az Adós 
kijelenti, hogy a Hitelezõ ilyen cselekményét nem tekinti birtokháborításnak, és a 
birtokvédelem eszközeirõl kifejezetten lemond. A kárveszély az átadás 
megtörténtével száll át a Hitelezõre. 
5. A jármő felkutatásával és visszaszállítással összefüggı valamennyi költséget 
Adós tartozik viselni, köteles továbbá a visszaadási határidı elmulasztása esetén 
naponta a szerzıdés szerinti havi törlesztési díj 1/30-át, és a Hitelezınek az 
emiatt keletkezett kárait Hitelezı írásbeli felszólítása alapján megtéríteni. 
 
XIII. Hirdetmény 
 
1. A jelen ÁSZF kötelezõ mellékletét képezi a Hitelezõ Hirdetménye a 
Kölcsönszerzõdéshez kapcsolódó díjak, kamatok és kezelési költségek 
mértékérõl, amelyet a Hitelezõ az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben 
kifüggeszt. A Hitelezõ ugyanitt az esetleges módosításokról a módosítás 
hatálybalépésének idõpontját megelõzõen legalább 15 nappal tájékoztatja az 
Adóst.  
2. Az Adós (Adóstárs) kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelezõ a Hpt. 210. § 
(3) bekezdése alapján a Kölcsönszerzõdés vagy az ÁSZF bármely szerzõdési 
feltételét a jelen ÁSZF-ben foglalt meghatározott feltételek, illetve körülmények 
esetén egyoldalúan, az Adós (Adóstárs) számára kedvezõtlenül módosítsa. A 
módosítást a Hitelezõ az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben kifüggeszti a 
módosítás hatálybalépésének idõpontját megelõzõen legalább 15 nappal. 
Amennyiben az Adós (Adóstárs) a módosítás ellen a módosítás hatályba lépéséig 
írásban nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni. A módosítás a 
hatálybalépésétõl kezdve vonatkozik a hatályban levõ szerzõdésekre is. 
Amennyiben az Adós (Adóstárs) a tervezett módosítást nem fogadja el, a Hitelezõ 
jogosult a Kölcsönszerzõdést, ha annak feltételei a módosítással összefüggésben 
jelentõs mértékben változnának 15 napos határidõvel felmondani. 
 
XIV. Egyéb rendelkezések 
1. Arra az esetre, ha a Hitelezı és az Adós, és/vagy a Hitelezı érdekeltségi 
körébe tartozó Mercedes-Benz Leasing Kft. és az Adós között egyidejőleg több 
szerzıdés (bérleti, lízing, kölcsön) van érvényben, felek a következıkben 
állapodnak meg: Adós kötelezettségének teljesítése szempontjából Hitelezı 
jogosult ezen szerzıdéseket együttesen kezelni. Amennyiben Adós bármelyik 
szerzıdésbıl fakadó kötelezettségét súlyosan megszegi, Hitelezı jogosult a többi 
szerzıdést is felmondani vagy azokból kielégítést keresni. 
2. A kölcsönszerzıdés, annak módosításai és kiegészítései valamint a Szerzıdı 
Felek közötti minden további megállapodás csak írásban érvényes. 
3. A kölcsönszerzıdésbıl és a jelen Általános Szerzıdési Feltételekbıl eredı 
összes kötelezettség teljesítési helye a Hitelezı székhelye. 
4. A kölcsönszerzıdésben, a jelen ÁSZF-ben és a szállítási szerzıdésben nem 
szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok az irányadók. 
5. Felek a közöttük kialakult, békés úton nem rendezhetı jogvita eldöntésére – 
hatáskörtıl függıen - a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve a Fıvárosi Bíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 
6. Amennyiben több személy szerepel Adósként, e személyek a 
kölcsönszerzıdés teljesítéséért a Hitelezıvel szemben egyetemlegesen felelısek. 
7. A Hitelezı – az Adós egyidejı értesítése mellett- jogosult a jelen Általános 
Szerzıdési Feltételekbıl folyó jogait és kötelességeit harmadik személyre 
korlátozás nélkül átruházni. Az Adós a jelen Általános Szerzıdési Feltételekbıl 
származó jogait és kötelezettségeit harmadik személyekre csak a Hitelezı 
elızetes írásbeli hozzájárulásával ruházhatja át. 
8. Amennyiben jelen Általános Szerzıdési Feltételek valamely rendelkezése 
részben, vagy egészében érvénytelen lenne, vagy azzá válna, ez a többi szakasz 
érvényességét nem érinti. A Szerzıdı Felek vállalják, hogy az esetleges 
érvénytelen rendelkezéseket olyanokkal pótolják, melyek az érvénytelen 
rendelkezések gazdasági céljához a lehetı legközelebb állnak. 

9. A Hitelezı az Adós részére szóló jognyilatkozatokat, értesítéseket és 
dokumentumokat (a továbbiakban együtt: iratok) arra a címre küldi meg, amelyet 
az Adós  a Hitelezı részére a szerzıdésben megadott, illetıleg az értesítési cím 
megváltozása esetén a Hitelezı részére írásban bejelentett. A Hitelezı nem felel 
azért, ha a megadott név, cím pontatlansága miatt vagy más, a Hitelezın kívül 
álló okból a kézbesítés elhúzódik vagy eredménytelen.  
10. A Hitelezı az Adós részére szóló iratokat nem köteles ajánlottan vagy 
tértivevénnyel postára adni. A Hitelezı választása szerint az Adós által a 
kölcsönszerzıdésben megadott értesítési címre normál postai küldeményként is 
eljuttathatja a számlákat, a Fizetési Értesítıt, illetve normál postai küldeményként, 
faxon, vagy emailben is eljuttathatja a fizetési felszólításokat. A 
kölcsönszerzıdésben megadott értesítési cím, faxszám, e-mail cím 
megváltozásáról, vagy megszőnésérıl a felek egymást kötelesek haladéktalanul 
értesíteni, és felelnek az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes 
teljesítésébıl származó károkért. 
11. Belföldi cím esetén a postára adást követı 3., külföldi cím esetén a postára 
adást követı 10. postai munkanap elteltével az irat kézbesítettnek, tartalmuk 
közöltnek tekintendı, tekintet nélkül a postai küldemény feladási formájára 
(egyszerő, ajánlott, elsıbbségi). 
12. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a postai küldemények 
kézbesítettnek tekintendõ abban az esetben is, ha az Adós a címváltozást nem 
jelentette be írásban a Hitelezınek és a postai kézbesítési szabályok alapján a 
posta „nem kereste”, illetve „ismeretlen helyre költözött” megjelöléssel küldi 
vissza. 
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