Szerződésszám:

Kölcsönszerződés
használt gépjármű állami támogatás mellett történő finanszírozásához
Amely létrejött egyrészről
Cégneve:
Duna Lízing Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
Székhelye:
1013 Budapest, Krisztina krt. 32. 1. em.
Cégjegyzék szám:
Fővárosi Törvényszék Cg. 01-10-047810
Felügyelet tevékenységi engedélyszám:
H-EN-I-626/2013.
Adószáma:
24671017-2-41
Statisztikai számjele:
24671017-6492-114-01.
Számlavezető hitelintézet neve:
DUNA TAKARÉK BANK Zrt.
Adatvédelmi nyilvántartási szám:
NAIH-70568/2013.
Bankszámlaszáma:
58600551-11233448
mint Hitelező a (továbbiakban: Duna Lízing Zrt.)
A Duna Lízing Zrt. közvetítője:
Cégneve:
Székhelye:
másrészről
Családi és utóneve:
Születési neve:
Születési helye és ideje:
Anyja neve:
Lakcíme:
Levelezési címe:
Adóazonosító jele:
Állampolgársága:
Személyazonosító okmány típusa és száma:
Lakcímigazolvány száma:
Értesítési e-mail cím:
Szerzési Támogatási határozatot hozó szerv:
Szerzési Támogatási határozat száma:
Helyette eljáró – 2. számú mellékletben szereplő meghatalmazott:
mint a Szerzési Támogatás jogosultja (a továbbiakban: Adós)
továbbá
Családi és utóneve:
Születési neve:
Születési helye és ideje:
Anyja neve:
Lakcíme:
Levelezési címe:
Adóazonosító jele:
Állampolgársága:
Személyazonosító okmány
típusa és száma:
Lakcímigazolvány száma:
Értesítési e-mail cím:
Helyette eljáró – 2. számú
mellékletben szereplő meghatalmazott:
mint az Adóssal korlátlanul és egyetemlegesen felelős fél (a továbbiakban: Adóstárs)
Az adós törvényes képviselője:
Családi és utóneve:
Születési neve:
Születési helye és ideje:
Anyja neve:
Lakcíme:
Levelezési címe:
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Adóazonosító jele:
Állampolgársága:
Személyazonosító okmány típusa és száma:
Lakcímigazolvány száma:
Értesítési e-mail cím:
(az Adós, Adóstárs a továbbiakban együtt: Adós)
között alulírott napon az alábbi feltételekkel:
1.

Előzmények
A Duna Lízing Zrt. rögzíti, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (jogutódja az Emberi Erőforrás Minisztériuma, a
továbbiakban: EMMI) által a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.
(VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján kiírt pályázat eredményeként a Magyar
Állam a Duna Lízing Zrt., a Lehetőségautó Kft. és további vállalkozások által alkotott konzorciummal kötött
megállapodást a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeihez kapcsolódóan új és használt
személygépjárművek finanszírozása tárgyában, az igényjogosultak részére történő állami támogatás (a
továbbiakban: Szerzési Támogatás) nyújtása mellett.

2.

A kölcsönszerződés tárgya
A Duna Lízing Zrt. a Szerzési Támogatás mellett jelen kölcsönszerződés keretében finanszírozza a jelen
kölcsönszerződés 3. pontjában részletezett Gépjárműnek a Szerzési Támogatásra jogosult Adós általi
megvásárlását, továbbá ellenőrzi a gépjárműhasználatot és elkészíti a Szerzési Támogatáshoz kapcsolódó
elszámolásokat.

3.

A Gépjármű
Fajtája:
Márkája, modellje, típusa:
Alvázszáma:
Motorszáma:
Forgalmi rendszáma:
Első forgalomba helyezés dátuma:
Színe:
Bruttó vételára:

4.

A Gépjármű eladója
A Gépjármű beszerzése az Adós által kiválasztott alábbi eladótól (a továbbiakban: Eladó) az Adós által választott
feltételekkel, Adós, mint vevő és az Eladó közötti Adásvételi Szerződés keretében történik. Erre tekintettel a
Duna Lízing Zrt.-t a Gépjármű vonatkozásában nem terheli jótállási, szavatossági kötelezettség. Az 1. pontban
említett megállapodás értelmében a Szerzési Támogatás a belföldi kereskedelmi forgalomban
személygépjárművek értékesítésével foglalkozó, adószámmal rendelkező szervezetnél vagy személynél
használható fel.
Eladó cégneve:
Eladó székhelye:
Eladó cégjegyzékszáma:
Eladó adószáma:
Eladó számlavezető hitelintézetének neve:
Eladó bankszámlaszáma:
Eladó képviselőjének neve és beosztása:

5.

Pénzügyi Feltételek
A termék, konstrukció megnevezése:

Kölcsön/Támogatott_használt/HUF
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A kölcsönszerződés devizaneme:
A kölcsön futamideje (utolsó emelt összegű
törlesztő részlet nélkül):
A kölcsönszerződés lejárata1:
Törlesztő részletek száma:
Kölcsön összege:
Referencia kamatláb1:

Induló Ügyleti kamatláb1:
Kamatfelár:
Induló Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 1:
Szerzési Támogatás összege:

MNB alapkamat, melynek mértéke a szerződés Adós által
történő aláírásának napján:
%
%
A tényleges ügyleti kamatláb az MNB által közzétett, a
folyósítás napján érvényes MNB alapkamat értékének
alkalmazásával kerül meghatározásra
%
%

Szerződéskötési díj:
Önerő:
Első törlesztő részlet összege1:
További törlesztő részletek összege:
Fogyasztó által fizetendő teljes összeg:
Adós által választott fizetési mód:
Törlesztés esedékessége, amennyiben a
folyósítás napja tárgyhó 1-15. napja közötti
időszakra esik
Törlesztés esedékessége, amennyiben a
folyósítás napja tárgyhó 16-31. napja közötti
időszakra esik

5.1 pontban meghatározottak szerint.
Ft a szerződés Adós által történő aláírásának napján
Postai csekk
első esedékesség a folyósítást követő hónap első napja. Ezt
követően minden hónap első napja. Amennyiben a fizetési
esedékesség napja munkaszüneti nap, úgy az esedékesség
napja az ezt követő első munkanap.
első esedékesség a folyósítást követő hónap 16. napja. Ezt
követően minden hónap 16. napja. Amennyiben a fizetési
esedékesség napja munkaszüneti nap, úgy az esedékesség
napja az ezt követő első munkanap.

5.1.

A Duna Lízing Zrt. a kölcsön folyósítását követően megküldi az Adós részére az 5. pontban meghatározott
törlesztőrészletek száma és a kölcsönösszeg folyósításának napja figyelembe vételével elkészített tényleges
Fizetési Ütemtervet, amely tartalmazza a folyósítás napján érvényes ügyleti- és referencia kamatlábat, a
kölcsönfolyósítás és a kölcsönszerződés lejáratának dátumát, valamint az Adós által fizetendő törlesztő részletek
(tőke+kamat). Ezek a Fizetési Ütemtervben szereplő adatok az irányadóak. A törlesztés havi gyakoriságú.

5.2.

Az ügyleti kamat a referencia-kamatláb és a kamatfelár összege. A kamatfelár a futamidő alatt fix. A
Referencia-kamatláb mértéke változó, az az MNB alapkamat változás hatálybalépésének napjától módosul. Az
(induló) ügyleti kamatláb az (induló) Referencia-kamatláb megváltozásával egyidejűleg és a Referencia-kamatláb
változásának megfelelően változik. A Referencia-kamatlábhoz történő első igazításra a folyósításkor, ezt
követően a Referencia-kamatláb módosulásából származó kamatkülönbözet(ek) kiszámítására negyedévente, a
naptári negyedév utolsó hónapjának 5. munkanapján kerül sor, elszámolása a naptári negyedév végét követő első
esedékes törlesztő-részletében történik meg.

Az Adós és a Duna Lízing Zrt. megállapodnak, hogy a referencia-kamatláb változásáról a Duna Lízing Zrt. rendszeresen
a honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében közzé tett Hirdetmény (Hirdetmény a referenciakamatláb mértékéről és változásáról) útján tájékoztatja az Adóst.
5.3.

Az Adós a kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettségével kapcsolatos késedelme esetén a lejárt
tartozás összege után felszámítás időpontjában érvényes ügyleti kamaton felül 6% mértékű késedelmi kamatot
számít fel a H/F/KR/2/2017 Hirdetményben közzétett, a késedelmi kamat maximális mértékére vonatkozó
szabályok betartása mellett.

1

A Kölcsönszerződés lejárata, az Első törlesztő részlet összege, a referencia kamatláb, az ügyleti kamatláb és a THM módosulhat, melyet az
Adósnak megküldött, az 5.1. pontban hivatkozott Fizetési Ütemterv tartalmaz.
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5.4.

Az ügyleti kamatnak a referencia kamat változásából eredő változása nem minősül egyoldalú
kamatemelésnek.

5.5.

Az Induló Teljes Hiteldíj Mutató értéke a Referencia-kamatláb változása és a folyósítás napjának
függvényében módosulhat. Az Induló THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát.
Az Induló Teljes Hiteldíj Mutató kiszámításánál figyelembe vett kamat- költség- és díjtételek:
- ügyleti kamat
- szerződéskötési díj

Az Induló Teljes Hiteldíj Mutató nem tartalmazza:
- a zálogjog Hitelbiztosítéki Nyilvántartási Rendszerbe történő bejegyzése érdekében a jelen szerződés
9.2. pontban szereplő, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) részére fizetendő költségtérítés
összegét.
5.6.
A szerződéskötési díj megfizetése a jelen szerződés Adós általi aláírásának napját követő 5. napon esedékes.
A kölcsönszerződésben meghatározott szerződéskötési díj a szerződés fennállása alatt nem változik.
5.7.

Az Adós által teljesített fizetések a Ptk. 6:46. §-ának megfelelően elsősorban a költségekre, díjakra azután a
kamatokra és végül a tőketartozásra kerülnek elszámolásra. Az Adós eltérő rendelkezése hatálytalan.

5.8.

Amennyiben az Adós számára – a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló
13/1992. (VI. 26.) NM rendelet meghatározott egészségi állapota miatt – orvosi szempontból is igazolt esetben a
gépjármű műszaki felszereltségének módosítása/kiegészítése/átalakítása indokolt (ideértve, de erre nem
korlátozva: automata sebességváltó), úgy a felek a kölcsönszerződést és a hozzá kapcsolódó biztosítéki
szerződés(eke)t ennek megfelelően módosíthatják. A Duna Lízing Zrt. az átalakítás igazolt költségeinek megfelelő
összegű további kölcsönt nyújthat az Adós részére, amennyiben a Duna Lízing Zrt. által elvégzett bonitás vizsgálat
további folyósítást lehetővé tesz.

5.9.

Egyéb díj és költség tételek és azok módosítása:
Szolgáltatás díja szerződésenként és
alkalmanként (Ft)

Jogcím
Szerződés módosítási díjak
átütemezés
díjesedékesség módosítása
fedezet módosítása
fizetési mód módosítása
módosítás meghiúsulási díja
hagyatéki ügyintézés

Szerződés kezelésével kapcsolatos díjak
csekkek pótlása
biztosítási fedezet megszűnése miatt felszólítási díj
Előtörlesztési díjak
részleges előtörlesztés
teljes előtörlesztés
Ügyfél kérésére végzett egyéb szolgáltatások
személyes dokumentumok és címváltozás bejelentése
engedélyek kiadása
igazolások kiadása
hiteles másolat készítés (iratpótlás)
Kintlévőség kezeléssel kapcsolatos díjak
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első felszólító levél díja
további felszólító levelek díja
értesítés a KHR rendszerbe történő bekerülésről (mulasztás okán)
felmondási eljárás lefolytatásának díja
visszaszármaztatott eszköz tárolásának napi díja
A Finanszírozó az ügyfél számára kedvezőtlenül jogosult díjat, illetve költséget módosítani a jogszabályokban
meghatározott, illetve az alábbi feltételekkel.
A DUNA LÍZING jogosult a Szerződésben meghatározott és annak megkötése, módosítása és az Ügyféllel való
kapcsolattartás során közvetlenül az Ügyfél érdekében, harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben az
Ügyfélre áthárítható módon felmerülő költségeket a költségek felmerülésekor egyoldalúan módosítani.
A DUNA LÍZING jogosult a Szerződéshez kapcsolódóan a szerződéskötéssel, a Szerződés módosításával és
megszüntetésével, valamint a DUNA LÍZING ügyviteli költségeivel összefüggésben kikötött díjakat - ide nem
értve a hitel folyósításához, a hitelkeret rendelkezésre tartásához, valamint a fogyasztó általi
előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó költségei fejében a vonatkozó jogszabály szerint megállapítható
díjat - évente legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves átlagos fogyasztói
árindex mértékével április 1. napjával hatályos időponttal megemelni.
Az egyoldalú módosítással érintett szerződéses feltételek megváltozásáról a DUNA LÍZING az Ügyfelet Hirdetmény
útján értesíti:
- A Bank a kamaton kívül a szerződés bármely feltételét jogosult módosítani, ha a módosítás az Adós számára
nem kedvezőtlen. Az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítást nem eredményező, vagy jogszabály előírása
alapján kötelezően alkalmazandó rendelkezésből eredő változás esetén legkésőbb a hatályba lépéssel
egyidejűleg.
- díj, vagy költség feltételeinek az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítása esetén a hatálybalépést
megelőzően legalább 30 nappal az Ügyfél számára kedvezőtlen módosításról és a módosítást követően
fizetendő törlesztőrészletekről és ha ennek kapcsán a törlesztőrészletek száma, vagy a törlesztés gyakorisága
változik, ennek tényéről - a referencia-kamatlábhoz kötött kamatnál a referencia-kamatláb változásából
eredő kamatváltozás kivételével - az Ügyfelet külön értesítő levélben is tájékoztatja.
Szerződés egyoldalúan nem módosítható új díj vagy költség bevezetésével. Az egyes kamat, díj vagy költségelemek
szerződésben meghatározott számítási módja egyoldalúan, az Adós számára kedvezőtlenül nem módosítható.
6.

A kölcsön folyósítása

6.1.

Az Adós tudomásul veszi, hogy a Gépjármű vételára közvetlenül az Eladót illeti meg. Erre tekintettel az Adós
úgy rendelkezik, hogy a Duna Lízing Zrt. a kölcsön összegét és ezzel egyidejűleg a Szerzési Támogatás összegét az Eladó Adós nevére és címére szabályosan kiállított számlájának másolata alapján valamint a folyósítási
feltételek teljesülése esetén - az Eladó által kiállított számlán megjelölt pénzforgalmi számlájára utalja.

6.2.

A futamidő kezdete - és így az Adós kamatfizetéssel érintett időszakának kezdő időpontja - az a naptári nap,
amely napon a Duna Lízing Zrt. a kölcsön összegét a fentiek szerint folyósítja. Az Adós tudomásul veszi, hogy a
futamidő kezdete nem azonos a Gépjármű átadásának napjával. Az átadás-átvételből eredő igényekért a Duna
Lízing Zrt. az Adós felé nem tartozik felelősséggel.

6.3.

A Duna Lízing Zrt-nek a kölcsönt akkor folyósítja, ha az Ügyfél az alább felsorolt okiratokat, dokumentumokat
a Duna Lízing Zrt-nek átadja, illetve azok rendelkezésre állnak:
a.) aláírt kölcsönkérelem,
b.) a szerzési támogatás megítéléséről szóló jogerős határozat,
c.) Szerződés az Ügyfél és a DUNA LÍZING, vagy meghatalmazottjaik aláírásával,
d.) a Szerződést biztosító, érvényes és hatályos biztosítéki szerződés(ek),
e.) zálogjog bejegyzéséhez hozzájáruló hitelbiztosítéki nyilatkozat és a jelzálogjog Hitelbiztosítéki
Nyilvántartási Rendszerbe történő bejegyzésének igazolása,
f.) hozzájáruló nyilatkozat jelzálogjog átjegyzéséhez,
g.) az Önerő Ügyfél általi megfizetését igazoló bizonylat,
h.) Szerződés szerinti szerződéskötési díj megfizetését igazoló bizonylat,
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i.) a Gépjármű eladója és Ügyfél által aláírt, a Gépjármű pontos adatait és azonosítóit, valamint a
teljes vételárat és a pénzügyi rendezés feltételeit tartalmazó adásvételi szerződés eredeti
példánya,
j.) a Gépjárműre vonatkozó CASCO biztosítás meglétét igazoló biztosítási szerződés és/vagy a DUNA
LÍZING által elvárt biztosítási fedezetű CASCO biztosítási szerződés megkötésére irányuló, Ügyfél
által aláírt biztosítási ajánlat, mely a biztosítás közvetítő által is cégszerűen aláírt (internetes
felületen kötött biztosítás esetén a rendszer által generált biztosítási ajánlat számmal ellátott)
dokumentum, ahol a DUNA LÍZING társbiztosítottként megjelölésre került.
k.) első magyarországi nyilvántartásba vétel esetén a regisztrációs adó megfizetését igazoló
bizonylat,
l.) műszaki állapotlap,
m.) az Ügyfél, mint tulajdonos valamint a Gépjármű pontos adatait és azonosítóit tartalmazó forgalmi
engedély másolata,
n.) a DUNA LÍZING által kiállított, az okmányiroda által átvett, aláírással és pecséttel ellátott kérvény,
o.) üzembentartói megállapodás, ha az Ügyfél szállítását harmadik személy végzi,
p.) amennyiben a jogszabály előírása alapján ez szükséges, a Szerződés gyámhatóság általi
jóváhagyását igazoló dokumentum, vagy a Szerződés gyámhatóság általi jóváhagyását igazoló
záradékkal ellátott példánya,
q.) a hitelbírálat során a DUNA LÍZING által előírt egyéb dokumentumok,
r.) amennyiben a Duna Lízing a Gépjármű műszaki állapotának felmérésére szakértőt kér fel, a
felkért szakértő igazolja, hogy a Gépjármű műszaki és esztétikai állapota megfelelő.
Amennyiben az ügyfél a fenti pontokban foglalt dokumentumokat átadja, illetve rendelkezésre bocsájtja, a
DUNA LÍZING a kölcsön folyósítását legkorábban a DUNA LÍZING részéről a szerzési támogatás folyósítására
benyújtott lehívási értesítő Emberi Erőforrás Minisztériuma általi dokumentált átvételét, vagy az Ügyfélnek
megítélt szerzési támogatás teljes összegének a DUNA LÍZING Duna Takarék Bank Zrt.-nél vezetett 5850055111233455 számú számláján történő jóváírását követő banki napon, legkésőbb pedig az azt követő 5-dik banki
napon teljesíti.
7.

A Gépjármű átadás-átvétele

7.1.

Az Adós a Gépjármű átadás-átvételéről illetve üzembe helyezéséről köteles a Duna Lízing Zrt. által
meghatározott formában az Átadás-átvételi jegyzőkönyvet kitölteni, és azt átvevőként aláírni, illetve az Eladóval
átadóként aláíratni. Az Adós köteles az Átadás-átvételi jegyzőkönyv egy eredeti példányát a Duna Lízing Zrt.-nek
haladéktalanul eljuttatni.

7.2.

A Gépjármű üzembe és forgalomba helyezésével, átíratásával, átadás-átvételével, valamint üzemeltetésével,
kapcsolatos valamennyi költség, díj, adó és illeték az Adóst mint a Gépjármű tulajdonosát terheli.

8.

A Gépjármű ellenőrzése

8.1.

Az Adós tudomásul veszi, hogy a Duna Lízing Zrt. jelen kölcsönszerződés futamideje alatt saját költségén
bármikor jogosult ellenőrizni a Gépjármű esztétikai és műszaki állapotát, valamint azt, hogy a Gépjármű az Adós,
illetve a szerződéskötéskor általa megjelölt segítő személy/ek használatában van-e. Adós köteles ezen
ellenőrzést tűrni és az ellenőrzésben minden feltétel és igény érvényesítése nélkül közreműködni, azt lehetővé
tenni.

8.2.

Amennyiben a Duna Lízing Zrt. ellenőrzése során megállapítja, hogy az Adós a Gépjárművet nem
rendeltetésszerűen, vagy jelen kölcsönszerződésben, illetve a Kormányrendeletben meghatározott céljától
eltérően használja, illetve a Gépjárművet a Duna Lízing Zrt. előzetes írásbeli engedélye nélkül arra fel nem
jogosított személy használatba adja, birtokát ilyen személynek tartósan átengedi, akkor a Duna Lízing Zrt.
jogosult felmondani a jelen kölcsönszerződést, és jelzálogjogosultként a Gépjárművet az Adóstól birtokba venni.
A Duna Lízing Zrt. ezzel egyidejűleg értesíti az EMMI-t és az illetékes szociális és gyámhivatalt. A Duna Lízing Zrt.
jogosult az általa így birtokba vett Gépjárművet mindaddig az Adós költségén birtokában tartani, amíg az
illetékes szociális- és gyámhivatal a jogalap nélküli és rosszhiszemű igénybevétel esetén visszafizetést elrendelő
határozatát meghozza.
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9.

A kölcsön biztosítékai

9.1.

A kölcsön biztosítékául a jelen szerződés mellékletét képező biztosítéki szerződések (a továbbiakban:
Biztosítéki Szerződések) szolgálnak.

9.2.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy mivel a kölcsön elsődleges biztosítéka maga a Gépjármű, az Adós jelen
kölcsönszerződés alapján fennálló tartozása teljesítésének biztosítására a Gépjárművön a Duna Lízing Zrt.
javára a jelen kölcsönszerződés 4. számú mellékletébe foglalt külön szerződéssel ingó jelzálogjogot alapítanak,
amely az Adós költségén a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba bejegyzésre kerül. A zálogjog az Adós Duna Lízing
Zrt. felé fennálló – jelen kölcsönszerződésből eredő – kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésekor szűnik
meg. A jelzálogjog bejegyzésének, módosításának, törlésének díját és költségeit – ideértve a Magyar Országos
Közjegyzői Kamara (MOKK) részére fizetendő, a hitelbiztosítéki nyilatkozat tételének költségtérítését (jelenleg
7.000 Ft) a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III.13.) KIM
rendelet alapján, továbbá a 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet alapján a közjegyző előtt tett azonossági nyilatkozat díját
(jelenleg 5.000 Ft) és a közjegyzői eljárási díjat (jelenleg 6.000 Ft/óra) – az Adós köteles közvetlenül a
közjegyzőnek megfizetni. A kölcsönszerződés jelen pontjában szereplő költségtérítés és díjak a hivatkozott
jogszabályok díjakat, költségeket érintő változása esetén módosulhatnak.

9.3.

A kölcsönszerződés futamidő előtti bármely okból történő megszűnése esetén a Duna Lízing Zrt. a
zálogjogából történő kielégítése érdekében a Gépjárművet értékesítheti. Az értékesítésből származó bevétellel a
Duna Lízing Zrt. elszámol az Adóssal, úgy hogy a Szerzési Támogatás időarányosan fennmaradó részét levonja az
Adósnak visszatérítendő összegből.
Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben az értékesítésből származó összeg nem fedezi a Szerzési Támogatás
időarányos részét, úgy a hiányzó összeget a Magyar Állam közvetlenül az Adóstól szedi be.
Ha az Adós kamattal és költséggel is tartozik, és az általa fizetett vagy az értékesítésből befolyó összeg az egész
tartozás kiegyenlítésére nem elég, a Ptk. 6:46. §-ának megfelelően azt elsősorban a költségekre, azután a
kamatokra és végül a tőketartozásra kell elszámolni. A kötelezett eltérő rendelkezése hatálytalan.
A fentiek figyelembevétele mellett az értékesítésből befolyó összegből először az Adós által a Magyar Államnak
visszatérítendő Szerzési Támogatásra, majd a Duna Lízing Zrt. követelésére, harmadsorban az Adós egyéb
hitelezőjét megillető követelésre kell elszámolni, majd ezek kielégítése után fennmaradó összeg az Adóst illeti
meg.

9.4.

Az Adós tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Gépjármű a Kormányrendelet 11/A. § alapján jelen
kölcsönszerződés megkötésétől számított három évre a Magyar Állam javára elidegenítési tilalom, továbbá a
jelen szerződés alapján a Duna Lízing Zrt. javára terhelési tilalom alatt áll.
Az Adós jelen kölcsönszerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását és bejegyzési
engedélyét adja ahhoz, hogy a fenti elidegenítési és terhelési tilalom a gépjármű nyilvántartásba bejegyzésre
kerüljön.
A Kormányrendelet 11/A. § (2) bekezdésében meghatározott meghatalmazás alapján, meghatalmazottként a
Duna Lízing Zrt., vagy meghatalmazottja a Gépjármű forgalomba helyezésével, illetve Adós tulajdonjogának
átírásával egyidejűleg az Adós lakóhelye szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál indított eljárásban
kezdeményezi a járműnyilvántartásban az elidegenítési tilalomnak a Magyar Állam, a terhelési tilalomnak a Duna
Lízing Zrt. javára történő bejegyzését.

9.5.

Az Adós tudomásul veszi, hogy a Gépjármű törzskönyve a Szerzési Támogatás biztosítékául szolgáló
elidegenítési tilalom lejártakor kerül legyártásra. Az Adós jelen kölcsönszerződés aláírásával hozzájárul, hogy a
törzskönyv a legyártását követően közvetlenül a Duna Lízing Zrt. részére kerüljön átadásra. A Duna Lízing Zrt.
pedig az Adós jelen kölcsönszerződésből eredő teljes tartozásának kiegyenlítéséig jogosult a törzskönyvet
biztosítékként birtokában tartani, illetve a Duna Lízing Zrt.-nek jelen kölcsön nyújtásához refinanszírozást
biztosító hitelintézetnek átadni.

9.6.

A jelzálogjog és terhelési tilalom megszűnésekor a Duna Lízing Zrt. külön nyilatkozatban hozzájárul ezek
nyilvántartásból való törléséhez.

10.

Biztosítás
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10.1.

Az Adós tudomásul veszi, hogy jelen kölcsönszerződés teljes futamideje alatt köteles a Gépjárművet teljes
körű CASCO biztosítással fedezni, amelynek önrésze 10%, de minimum 50.000,-Ft, vagy 10%, de minimum
100.000,-Ft. A CASCO biztosítás díját az Adós köteles fizetni. Adós tudomásul veszi, hogy a CASCO biztosítás a
kölcsönszerződés futamideje alatt nem szüntethető meg. Adós hozzájárul ahhoz, hogy a Duna Lízing Zrt. a
CASCO biztosítás díjfizetését ellenőrizze, arról havi rendszerességgel értesítést kapjon. Adós jelen szerződés
aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a CASCO biztosítást nyújtó biztosító a Duna Lízing Zrt.-t a CASCO biztosítással
kapcsolatban rendelkezésre álló adatokról tájékoztassa (különösen, de nem kizárólag a díjfizetésről). Adós
kötelezettséget vállal arra, hogy a CASCO biztosítási szerződésben a Duna Lízing Zrt-t mint társbiztosítottat
(korábban: kedvezményezettet) megjelöli.

10.2.

Az Adós köteles a Gépjármű megvásárlásától kezdődően a kölcsönszerződés teljes futamideje alatt saját
költségén a Gépjárműre gépjármű felelősség biztosítást fenntartani, e kötelezettség elmulasztása megnyitja a
Duna Lízing Zrt. felmondási jogát.

10.3.

A Gépjárművel összefüggő káresemény bekövetkezése esetén az Adós a káreseményről köteles
haladéktalanul tájékoztatni a biztosítót (kárbejelentés) és a Duna Lízing Zrt.-t, továbbá a biztosítási szerződésben
meghatározott módon eljárni, gondoskodni a kárfelmérésről, és egyidejűleg mindezekről írásban tájékoztatni a
Duna Lízing Zrt.-t. Az Adós a biztosítással kapcsolatos eljárásban – ide nem értve a kárbejelentés és a
kárfelmérés eseteit – a Duna Lízing Zrt. külön írásbeli felhatalmazása alapján köteles intézkedni, de egyebekben
is köteles mindent haladéktalanul megtenni a Duna Lízing Zrt. érdekeinek érvényesítése érdekében. A
biztosítással összefüggő bárminemű, így különösen a biztosító kártérítésével kapcsolatos vita esetén – mind a
peren kívüli eljárások, egyezségek, mind a peres eljárások során – az Adós a Duna Lízing Zrt. külön írásbeli
felhatalmazása alapján jogosult és köteles eljárni.
A káresemény miatt az Adós a Duna Lízing Zrt.-vel szemben semminemű követelést nem támaszthat, a
káresemény következtében – így különösen a biztosítással kapcsolatos eljárással összefüggésben – felmerülő
minden költség, hátrány és felelősség az Adóst terheli.

10.4.

A Gépjármű javításának időtartama alatt, illetve totál-, és lopáskárok esetén a jelen Felek közötti elszámolás
elkészítéséig az Adós esedékességkor köteles a jelen kölcsönszerződésben megállapított fizetési
kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tenni.

10.5.

Amennyiben a biztosító a káresemény során bekövetkezett károsodás mértékét a Biztosítás alapján
helyreállíthatónak minősíti, úgy az Adós köteles haladéktalanul a Gépjármű javíttatásáról, ennek megtörténtéig
az állagmegóvásáról gondoskodni. Helyreállítható (javítható) kár bekövetkezése esetén, amennyiben a
káresemény bekövetkezésének időpontjában a biztosító kockázatviselése nem áll fent, az Adós köteles a
Gépjárművet saját költségén helyreállíttatni (javíttatni).
Az Adós vállalja, hogy lehetőség szerint a helyreállítást a biztosító által is jóváhagyott márkaszervizben, vagy a
biztosítóval szerződéses viszonyban lévő szervizben végezteti el.
Amennyiben az Adósnak a Duna Lízing Zrt. felé lejárt tartozása áll fent, a Duna Lízing Zrt. jogosult követelését a
kártérítés összegébe beszámítani, amely esetben az Adós saját költségén köteles a Gépjármű helyreállításáról
gondoskodni. Abban az esetben, ha a káresemény során bekövetkezett károsodás mértékét a biztosító nem
minősíti totálkárnak, de a Gépjármű oly mértékben sérült, hogy értékcsökkenése miatt nem rendelkezik kellő
fedezettel a Duna Lízing Zrt. által nyújtott kölcsönösszeg biztosítására, akkor a Duna Lízing Zrt. jogosult
kártérítést a kölcsön előtörlesztésére elszámolni.
A Duna Lízing Zrt. a részére folyósított kártérítési összeggel az Adós felé elszámol, amennyiben az Adós a kárt
rendezte, és nincs jelen kölcsönszerződésből eredő, esedékessé vált, de ki nem fizetett tartozása.

10.6. Amennyiben a biztosító a káresemény során bekövetkezett károsodás mértékét a biztosítás alapján totálkárnak
minősíti, úgy arról az Adós a Duna Lízing Zrt.-t köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni. A maradvány (roncs)
értékesítése az Adós kötelezettsége. Az Adós ennek során köteles a kárt tőle telhetően enyhíteni azzal, hogy a
maradványt a biztosító internetes licitjén a legtöbbet kínáló személynek adja el, illetve azzal, hogy a liciten
meghatározott maradványérték alatt a roncsot másnak nem adja el, kivéve, ha a Duna Lízing Zrt. a roncsértéken
aluli értékesítéshez írásban hozzájárul. Az értékesítésből befolyó összeg a Duna Lízing Zrt.-t illeti meg. A biztosító
által megállapított és az Adós által is elfogadott roncsérték és kártérítési összeg figyelembevételével a Duna
Lízing Zrt. az elszámolást elkészíti. Amennyiben az Adós a roncs értékesítéséről a biztosító szemléjét követő 15
napon belül nem intézkedik, úgy a Duna Lízing Zrt. – az értékesítést saját hatáskörébe vonva – a roncsot
eladhatja és az eladás során felmerült költségeinek megtérítését az Adóstól követelheti.
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10.7.

Lopáskár esetén az Adós köteles haladéktalanul, de legkésőbb a biztosítási szerződésben meghatározott
határidőn belül feljelentést tenni, és ezzel egyidejűleg a biztosító és a Duna Lízing Zrt. felé a lopást bejelenteni.
Az Adós feljelentése alapján készült rendőrségi jegyzőkönyv másolatát köteles haladéktalanul, de legkésőbb 2
munkanapon belül eljuttatni a Duna Lízing Zrt. részére. A feljelentés illetve a kárbejelentés elmulasztásáért az
Adós felelős.
Amennyiben a Gépjármű felkutatását célzó rendőrségi nyomozás eredménytelennek bizonyul, az Adós köteles a
rendőrségi nyomozást megszüntető határozatot a kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül a Duna Lízing
Zrt.-nek és a biztosítónak megküldeni. A kártérítés biztosító által a Duna Lízing Zrt.-nek történt megfizetését
követően a Duna Lízing Zrt. elszámolást készít.

10.8.

Amennyiben a biztosító a kár kifizetését bármely, az Adósnak felróható okból megtagadja, az ebből eredő
minden következmény és felelősség az Adóst terheli.

10.9.

A CASCO biztosítás díját a kölcsönszerződés Duna Lízing Zrt. részéről történő felmondása esetén a Gépjármű
Duna Lízing Zrt. általi birtokbavételig az Adós kötelezettsége a Duna Lízing Zrt. részére továbbra is teljesíteni.

11. Előtörlesztés
11.1.

Az Adós a Duna Lízing Zrt. Általános Üzletszabályzatában és A súlyos mozgáskorlátozott személyek
közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Kormányrendelet alapján nyújtott személygépkocsi
vásárlási kölcsön üzletszabályzatban (továbbiakban együttesen: Üzletszabályzat) rögzített és a Duna Lízing Zrt.
által az Adós kérelmére előzetesen jóváhagyott feltételekkel jogosult a fennálló, de még esedékessé nem vált
tartozását részben vagy egészben a Duna Lízing Zrt. felé kiegyenlíteni.
Amennyiben az Adósnak lejárt tartozása van, az előtörlesztésként fizetett összeg – Adós rendelkezésétől
függetlenül – a Ptk. 6:46. §-ának megfelelően elsősorban a költségekre, díjakra azután a kamatokra és végül a
tőketartozásra kerül elszámolásra.
Az Adós kezdeményezheti a hátralékos kölcsöntőke teljes (végtörlesztés), vagy részleges előtörlesztését. Az Adós
köteles a Duna Lízing Zrt.-t az előtörlesztési szándékáról az előtörlesztés tervezett időpontját legalább 15 naptári
nappal megelőzően írásban értesíteni.
Előtörlesztés esetén a Duna Lízing Zrt.csökkenti a kölcsön teljes díját az előtörlesztett részlet vonatkozásában a
Szerződés eredeti lejárata szerint fennmaradó időtartamára vonatkozó kamattal, és kamaton kívüli minden
egyéb ellenszolgáltatással. A Duna Lízing Zrt.az előtörlesztett tőketartozásra az előtörlesztés teljesítéséig számít
fel ügyleti kamatot. Az Adós köteles megjelölni az előtörlesztés tervezett időpontját és részleges előtörlesztés
esetén annak összegét.. Amennyiben az Adós által megjelölt időpont a kérelem Duna Lízing Zrt.általi
kézhezvételét megelőzően már eltelt, vagy az Adós ilyen időpontot nem jelöl meg, a Duna Lízing Zrt.a kalkulációt
a soron következő esedékességi időpontra készíti el. A Duna Lízing Zrt. csak az általa az Adós számára elkészített
előtörlesztési dokumentációban részletezettek szerinti teljesítést tekinti előtörlesztésnek.
Az Adós köteles a Duna Lízing Zrt. által az jelen szerződésben megadott számlán az előtörlesztéshez szükséges
fedezetet biztosítani.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a kölcsön részleges előtörlesztése esetén a kölcsön futamideje és
esedékessége nem változik.
A részleges előtörlesztés miatt megváltozott mértékű törlesztő részletekről a Duna Lízing Zrt. az Adósnak írásbeli
értesítést küld.

12. A kölcsönszerződés megszűnése
12.1.
A kölcsönszerződés megszűnik
a.) a Gépjármű beszerzésének lehetetlenné válásának napján,
b.) az Üzletszabályzatban illetve jogszabályban meghatározott egyéb esetben,
12.2.

Elállás

Az Adós a kölcsönszerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, ha
a kölcsön folyósítására még nem került sor. Az Adósa kölcsönszerződés megkötésének napjától számított
tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a kölcsönszerződést, ha a kölcsönt már folyósították.
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Ha az Adós a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 6. § és 7. § szerinti tájékoztatást a 8. §
alapján a kölcsönszerződés kötést követően kapja kézhez, elállási (felmondási) jogát az előző bekezdésben
meghatározott időponttól eltérően a tájékoztatás kézhezvételétől számított tizennégy napig gyakorolhatja.
Az elállási, illetve felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Adós az erre vonatkozó
nyilatkozatát az elállásra, illetve felmondásra nyitva álló határidő lejártáig postára adja vagy egyéb igazolható
módon azt a Duna Lízing Zrt.-nek elküldi.
Az Adós az elállásról, illetve a felmondásról szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de
legkésőbb harminc napon belül köteles a felvett kölcsönösszeget és a kölcsön lehívásának időpontjától a
visszafizetés időpontjáig felszámítható, a kölcsönszerződés szerint megállapított kamatot a Duna Lízing Zrt.-nek
visszafizetni.
Az Adós elállása esetén köteles megfizetni a Duna Lízing Zrt.-nek azt az összeget, amelyet a Duna Lízing Zrt. az
államnak vagy önkormányzatnak a kölcsönnel kapcsolatosan megfizetett, ha annak visszatérítésére nincs mód.
12.3.

A Duna Lízing Zrt. jogosult a jelen szerződést felmondani, ha az Adós, vagy a kölcsön visszafizetéséért felelős
más kötelezett a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségét megszegi, avagy az őt e jogviszonyban
jogszabály vagy az Üzletszabályzat szerint terhelő valamely kötelezettségének nem tesz eleget.

12.4.

Súlyos szerződésszegésnek minősül – a Polgári Törvénykönyv 6:387. §-ában, valamint az Üzletszabályzatban
foglalt esetek mellett – különösen
a.) ha az Adós fizetőképessége, illetve fizetőkészsége a kölcsön visszafizetését veszélyeztető mértékben
csökken;
b.) ha a kölcsönigénylés során valótlan adatokat közölt;
c.) ha az Adós a kölcsönt egészben vagy részben a céljától eltérően használja fel, illetve a kölcsön céljára
történő felhasználás lehetetlenné válik;
d.) a Gépjármű Eladója által szerződésszerűen átadásra felajánlott Gépjármű átvételét alapos indok vagy
ok nélkül megtagadja, elmulasztja, vagy átvétel esetén az átvétel tényének igazolását a Duna Lízing Zrt.
felé elmulasztja;
e.) a Gépjárművet nem rendeltetésszerűen, vagy a kölcsönszerződésben illetve a Kormányrendeletben
meghatározott céljától eltérően használja (ideértve az Adós segítőit is) és a 8.2. pontban említettek
szerint az illetékes szociális- és gyámhivatal a jogalap nélküli és rosszhiszemű igénybevétel esetén
visszafizetést elrendelő jogerős határozatában ezt megállapította;
f.) a Gépjárművet a Duna Lízing Zrt. előzetes írásbeli engedélye nélkül arra fel nem jogosított személy
használatába adja, birtokát ilyen személynek tartósan átengedi vagy a 8.2. pontban említettek szerint
az illetékes szociális és gyámhivatal a jogalap nélküli és rosszhiszemű igénybevétel esetén visszafizetést
elrendelő jogerős határozatában ezt megállapította;
g.) a Gépjármű biztosításával kapcsolatos kötelezettségeit megszegi, vagy a biztosításban meghatározott
jogaival nem él, és ezen magatartása a Duna Lízing Zrt. számára hátrányos következménnyel járhat;
h.) ha a Duna Lízing Zrt. rendelkezési körén kívül bekövetkezett bármilyen okból a Gépjárművön a
biztosító valamely biztosítás alapján fennálló kockázatviselése bármely okból megszűnik;
i.) a Gépjárművel kapcsolatos karbantartási, állagmegóvási, javítási és javíttatási kötelezettségének nem,
vagy csak részben, illetve késedelmesen tesz eleget;
j.) a jelen kölcsönszerződésben írt ellenőrzést akadályozza, vagy ellenőrzési körében bekövetkezett okból
az ellenőrzés meghiúsul;
k.) a Gépjármű – a Duna Lízing Zrt. rendelkezési körén kívül bekövetkezett okból – megrongálódott vagy
működésképtelenné vált, és kijavítása, eredeti állapotának visszaállítása nem történt meg, vagy az
nem lehetséges (totálkár);
l.) a Gépjárművet eltulajdonítják és hollétének a felderítése eredménytelen maradt;
m.) ha az Adós pénzügyi, gazdasági, illetve jogi helyzetében olyan változás következik be, amely – a Duna
Lízing Zrt. megítélése szerint – veszélyezteti ezek teljesítő képességét;
n.) a Gépjárművet bizonyíthatóan bűncselekmény elkövetésére használják és/vagy ilyen cselekménnyel
összefüggésben lefoglalásra kerül.

12.5.

Az Adós jelen kölcsönszerződést kizárólag írásban és a Magyar Állam által kiállított azon dokumentum
birtokában mondhatja fel, mely tartalmazza, hogy a Szerzési Támogatás időarányos része teljes mértékben
10/15

Szerződésszám:

visszafizetésre került, és a Magyar Állam lemond a gépjármű nyilvántartásba bejegyzett elidegenítési tilalmáról
és a Szerzési Támogatással kapcsolatos egyéb jogairól és igényeiről. Ezen okiratot a Duna Lízing Zrt. részére Adós
felmondásával együtt eredeti példányban köteles átadni.
12.6.

A felmondás közlése a másik félhez intézett, indokolással ellátott az Üzletszabályzatban meghatározott
formai követelményeknek megfelelő írásbeli nyilatkozattal történhet.

12.7.

Felmondás esetén a jelen szerződés alapján fennálló valamennyi követelés Adóssal és a vele egy sorban álló
fizetésre kötelezettekkel szemben lejárttá válik, és megnyílik a Duna Lízing Zrt. kielégítési joga. A
jogkövetkezmények – amennyiben a Duna Lízing Zrt. a felmondásában más időpontot nem határozott meg – a
kézbesítést követő napon állnak be.

12.8.

A felmondást a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt
megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az „nem kereste”
jelzéssel érkezett vissza), az ellenkező bizonyításáig a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő
ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.
Amennyiben a felmondást tartalmazó ajánlott küldemény a szerződésben megjelölt címről „címzett ismeretlen”,
vagy „elköltözött” jelzéssel érkezett vissza és az érintett új lakcímet, elérhetőséget nem jelentett be, a
felmondás a tértivevény visszaérkezésének napján kézbesítettnek tekintendő és beállnak a hozzá fűzött
joghatások.

12.9.

A kölcsönszerződés felmondásával a kölcsönszerződés alapján fennálló valamennyi tartozás – figyelemmel a
9.2. pontban írtakra is –, egy összegben és azonnal esedékessé válik a felmondás hatályával. Az Adós a
felmondás kézhezvételét követően haladéktalanul köteles az Adós kölcsönszerződésből eredő valamennyi
tartozásának teljes kiegyenlítésére. Az Adós bármely felmondás esetén köteles a szerződéses jogviszony
fennállásának végéig felmerülő minden fizetési és egyéb kötelezettségét a Duna Lízing Zrt.-vel szemben
továbbra is teljesíteni és a Duna Lízing Zrt.-vel elszámolni.

12.10. Amennyiben az Adós nem fizeti meg az esedékessé vált tartozását, úgy az Adósnak megszűnik a Gépjárműre
vonatkozó birtoklási és használati joga, a Duna Lízing Zrt. jogosult a biztosítéki szerződés(ek)ben rögzített jogait
gyakorolni és jogosult a Gépjárművet birtokba venni és a jelzálogszerződés szerint eljárni. A Duna Lízing Zrt. a
Gépjárművet kivonathatja a forgalomból. Az Adós köteles saját költségén és felelősségére a Gépjárművet a Duna
Lízing Zrt. által megjelölt időpontban a Duna Lízing Zrt. által megjelölt helyen, a Duna Lízing Zrt. igazolt
megbízottjának a tartozékokkal és a Gépjárműre vonatkozó valamennyi dokumentummal együtt átadni.
12.11. A Duna Lízing Zrt. a Gépjármű jelzálogszerződés szerinti értékesítésekor az Adós felé jóváíró számlát bocsát
ki. Ezen számlán a teljesítés időpontjaként a Gépjármű Duna Lízing Zrt. általi birtokbavételének időpontját kell
megjelölni.
13. Személyes adatok kezelése
13.1.

Az Adós jelen kölcsönszerződés aláírásával hozzájárul, hogy a Duna Lízing Zrt. a jelen szerződésben foglalt
pénzügyi szolgáltatással kapcsolatban az Adós által közölt adatokat, benyújtott és bemutatott okmányokat
ellenőrizze.

13.2.

Az adatkezeléssel kapcsolatos tényekről – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. sz. törvény szerint – történt tájékoztatást követően, az Adósnak illetve egyéb
kötelezett(ek)nek a szerződésben, az ahhoz kapcsolódó dokumentumokban és okiratokban feltüntetett
személyes adatait a Duna Lízing Zrt. a fenti előírásoknak és céloknak megfelelően kezeli.

13.3.

Az Adós illetve egyéb kötelezett(ek) hozzájárulnak ahhoz, hogy a Duna Lízing Zrt. a kölcsönkérelemben, az
ahhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokban, okiratokban foglalt személyes adatait, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a hitelintézetekről és
a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény rendelkezései szerint, jelen szerződés szerinti
elszámolás, kötelezettségek és jogosultságok teljesítésének igazolása, kockázatelemzési és értékelési célokra
nyilvántartsa, feldolgozza és kezelje.
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13.4.

Jelen kölcsönszerződés aláírásával az Adós és egyéb kötelezett(ek) kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a
Duna Lízing Zrt. a szerződésben és mellékleteiben szereplő személyes adataikat az adós-nyilvántartási
rendszerébe felvegye és kezelje, és az 1. pontban meghatározott konzorcium tagjai, valamint a Duna Lízing Zrt.
által igénybe vett közvetítők, kiszervezett tevékenységet végzők részére átadja. A rendelkezésére bocsátott
adatok kezelésének célja az egyedi kölcsönszerződésben foglalt jogok és kötelezettségek teljesítésének
igazolása, az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése, az egyedi szerződésben szabályozott jogviszony szerinti
elszámolás, kockázat-elemzés- és értékelés, kapcsolattartás.

13.5.

A fentiekben felsorolt adatkezelések esetében a személyes adatokat a Duna Lízing Zrt. a szerződéses
jogviszony fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg a Duna Lízing Zrt.-nek – vagy követelés engedményezés
esetén az engedményesnek – az Adóssal és egyéb kötelezettel szemben követelése áll fenn. Az Adós és egyéb
kötelezett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira – ideértve a jogorvoslati lehetőségeket is – az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

13.6.

Az Adós a jelen kölcsönszerződés aláírásával hozzájárul, hogy a Duna Lízing Zrt. a jelen kölcsönszerződésről,
annak tartalmáról, az Adós által a Duna Lízing Zrt. rendelkezésére bocsátott személyes adatairól és bármely
egyéb, a jelen kölcsönszerződés alapján fennálló, vagy keletkező, banktitoknak minősülő információról a
Lehetőségautó Kft.-t, a DUNA TAKARÉK BANK Zrt.-t, az Eladót, a Duna Lízing Zrt. által igénybe vett közvetítőket
illetve kiszervezett tevékenységet végzőket tájékoztassa, az ilyen információkat, adatokat a felsoroltak részére
és a mindenkori finanszírozó, refinanszírozó partnerének átadja. Az Adós a jelen kölcsönszerződés aláírásával
hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy az adatátadás előbb felsorolt lehetséges címzettjei az átadható adatokat
közvetlenül is átadják egymás részére.
Az Adós büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a jelen kölcsönszerződésben általa közölt személyes
adatai és a Gépjármű azonosító adatai a valóságnak mindenben megfelelnek.

13.7.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 68. § (6) bekezdése alapján a Duna Lízing Zrt.-t mint
adatkezelőt NAIH-70568/2013. számon nyilvántartásba vette.

14. Telefonos-, elektronikus levelezés és személyes megjelenés esetén történő azonosítás
14.1.

A Duna Lízing Zrt. telefonon az Adós legalább három személyes adatának egyeztetésével történő azonosítása
után vagy az Adós által előzetesen regisztrált e-mail címre küldött elektronikus levélben adhat tájékoztatást az
Adós részére.

14.2.

Az Adós ezennel írásban felhatalmazza a Duna Lízing Zrt.-t, hogy a jelen kölcsönszerződés 14.1 pontjában
foglalt azonosítás után a Duna Lízing Zrt. rendelkezésére álló -, bank-, biztosítási- vagy üzleti titoknak minősülő
bármely tényt, adatot vagy információt telefonos ügyfélszolgálatán vagy az elektronikus levelezésén keresztül az
Adósnak az Üzletszabályzatban írtak figyelembe vételével kiadhassa.

14.3.

A Duna Lízing Zrt. az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében történő tájékoztatást megelőzően az Adóst a
személyes okmányainak bemutatásával azonosítja.

15. Mellékletek
15.1.

Az alábbi mellékletek jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik:
1. számú melléklet
KHR nyilatkozat (Kölcsönkérelmi adatlap VIII. fejezete)
2. számú melléklet
Meghatalmazás (Meghatalmazott esetén)
3. számú melléklet
Biztosítéki szerződés: Ingó dolgon jelzálogot alapító fogyasztói zálogszerződés és annak 1.
számú mellékletét képező Hozzájáruló nyilatkozat ingó jelzálogjog átjegyzéséhez

15.2.

Az Adós a jelen kölcsönszerződés aláírásával elismeri, hogy jelen kölcsönszerződést és annak
elválaszthatatlan részét képező, fent felsorolt mellékleteit megismerte, elolvasta, megértette, továbbá
megerősíti, hogy a Duna Lízing Zrt. Üzletszabályzatában foglaltakat a Duna Lízing Zrt.-vel illetve annak
közvetítőjével megtárgyalta és ezen dokumentumoknak a jelen kölcsönszerződés aláírásakor hatályos egy-egy
példányát átvette és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja.
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15.3.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Duna Lízing Zrt. Üzletszabályzatának mindenkori, az e
szerződés fennállása alatt bekövetkező módosulásai minden külön jogcselekmény nélkül, az Üzletszabályzatban
foglalt rendelkezéseknek megfelelően, jelen szerződés részévé válnak.

16. Záró rendelkezések
16.1.

Amennyiben az Adós jelen szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget és 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, úgy a Duna Lízing Zrt. megküldi a Központi Hitelinformációs Rendszerbe az Adós adatait,
valamint jelen Szerződésben az Adós által vállalt kötelezettségekre és az attól való eltérésre vonatkozó lényeges
adatokat a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (Khr. tv.) 11.§ szerinti esetekben
és a Khr. tv. II. számú melléklete 1.1-1.2. pontja tartalommal.
Adós jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. számú
mellékletben (KHR Nyilatkozat) foglaltakat tudomásul vette és a Nyilatkozatot a jelen szerződés megkötését
megelőzően aláírta.
Alulírott Adós hozzájárul a kölcsönszerződésben általa közölt személyes és különleges adatainak a Központi
Hitelinformációs Rendszerbe való felvételéhez, az EMMI részére történő megküldéséhez. Az Adós kijelenti, hogy
a hitelbírálat kérelmére indult, az adatszolgáltatás önkéntes alapon történt.
Az Adós ezennel kérelmezi, hogy Duna Lízing Zrt. a KHR adatátadásokról szóló kötelező tájékoztatásokat az Adós
jelen kölcsönszerződésben megadott e-mail címére küldje.
Az Adós a jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a szerződés megkötését megelőzően a Duna Lízing Zrt.
referenciaadat-szolgáltatóként a megalapozott döntés érdekében megismertette vele a Központi
Hitelinformációs Rendszerből (KHR-ből) átvett adatokat, a hitelképességre vonatkozóan megállapítható
következtetéseit, valamint figyelmeztetést adott a hitelfelvétel kockázatairól.

16.2.

Szerződő felek megállapodnak, hogy a Duna Lízing Zrt. jogosult jelen szerződésből eredő jogait és
kötelezettségeit harmadik személyre átruházni. Ennek megfelelően az Adós jelen szerződés aláírásával
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Duna Lízing Zrt. a jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit
harmadik személyre átruházza. Ebben a körben a Duna Lízing Zrt.-t a titoktartási kötelezettség nem terheli. A
Felek rögzítik, hogy a jelen pontbeli nyilatkozat a szerződés átruházáshoz adott előzetes hozzájárulásnak minősül
a Ptk. 6:209. §-a alapján, ugyanakkor nem érinti Duna Lízing Zrt.-nek a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényen alapuló állomány átruházásra vonatkozó jogait.

16.3.

Ha az Adóst illetve egyéb kötelezettet érintően végrehajtási cselekmény kerül foganatosításra és a Duna
Lízing Zrt. erről a cselekményről tudomást szerez, akkor a Duna Lízing Zrt.-nek a jelen szerződés alapján fennálló
követelése a Duna Lízing Zrt. tudomásszerzésének időpontjában automatikusan, minden további nyilatkozat
nélkül lejárttá válik. Amennyiben a Duna Lízing Zrt. a végrehajtási cselekményről nem az Adóstól szerez
tudomást, köteles a lejárttá válás tényéről az Adóst haladéktalanul értesíteni, megjelölve a kölcsön lejárttá
válásának időpontját is.
A végrehajtással kapcsolatos költségeket az Adós, illetve egyéb kötelezett viselik.

16.4.

Az Adós illetve egyéb kötelezett beleegyezését adja ahhoz, hogy a kölcsönnyújtással összefüggő adataikat a
Duna Lízing Zrt. ügyfélnyilvántartásába felvegye.

16.5.

Adós jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a kölcsönszerződés aláírása előtt a teljes hiteldíj mutatót
(THM rövidítés feltüntetésével) két tizedes jegy pontossággal – mint ajánlat szerinti, előzetes hiteldíj-mutató –
megismerte.
16.6.
Szerződő felek rögzítik, hogy az Adós a tartozásról törlesztési táblázat formájában kivonatot díj-, költség- és
egyéb fizetési kötelezettségmentesen a hitelszerződés fennállása alatt jogosult megkapni.
16.7.

Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a náluk lévő szerződési példányok között eltérés van a
Duna Lízing Zrt. által őrzött példány rendelkezéseit fogadják el irányadónak.
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16.8.

A jelen kölcsönszerződésből folyó kötelezettségek egyetemlegesek. A kölcsönnel kapcsolatban küldött
írásbeli értesítések bármelyik egyetemleges kötelezett kezéhez joghatályosan kézbesíthetők.

16.9.

A Duna Lízing Zrt. tájékoztatja az Adóst, hogy az Adós jogszabályi rendelkezésen alapuló elállási jogának
gyakorlása egy termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés tekintetében a kapcsolt
hitelszerződést is felbontja.

16.10. A Duna Lízing Zrt. az Adóssal felmerült jogvitát békés úton, egyezség útján kísérli meg elintézni. A Duna Lízing
Zrt. nem vetette alá magát a szerződésből eredő jogviták peren kívüli rendezésére vonatkozó eljárásnak.
A szerződő felek rögzítik, hogy jogvita esetén - értékhatártól függően - a Győri Járásbíróság, vagy a Győri
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
16.11. Duna Lízing Zrt. felügyeleti szerve, annak elérhetősége:
Magyar Nemzeti Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 8.-9.
16.12. A szerződés minden fél által történő aláírásának napján lép hatályba. Amennyiben a Felek jelen szerződést
eltérő időpontban írják alá, úgy a szerződés aláírásának, egyben a szerződéskötésnek, és a szerződés
hatálybalépésének napja a szerződést utolsóként aláíró fél aláírásának napja.
A felek jelen szerződést elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alább
jóváhagyólag aláírták.
A kölcsönszerződésben (és mellékleteiben) nem szabályozott kérdésekre nézve a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló törvény, a Polgári Törvénykönyv, a 102/2011 (VI.29.) Korm. rendelet és a Duna Lízing Zrt.
mindenkor aktuális Üzletszabályzatának rendelkezései az irányadók. Az Adós a jelen kölcsönszerződés aláírásával
elismeri, hogy jelen kölcsönszerződést és annak elválaszthatatlan részét képező Üzletszabályzatot,
Hirdetményeket megismerte, elolvasta, megértette, és átvette valamint az abban foglaltakat magára nézve
kötelezőnek elfogadja. A felek rögzítik, hogy az Adós az Általános tájékoztató a kölcsönszerződést megelőzően
nevű dokumentumot, A törlesztőrészletek rendszeres jövedelemhez viszonyított arányának várható változása a
rendszeres jövedelem, valamint a kamat változásának függvényében nevű dokumentumot jelen szerződés
megkötése előtt megismerte, azok tartalmát a Duna Lízing Zrt.-vel illetve annak közvetítőjével a
szerződéskötéskor megtárgyalta és ezzel elfogadta
Kelt:

_________________________________
Adós

Aláírás
I. Tanú neve:
Lakcíme:
Személyi igazolvány száma:

Aláírás
II. Tanú neve:
Lakcíme:
Személyi igazolvány száma:

Kelt:

______________________________
Duna Lízing Zrt. Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
Hitelező képviseletében
____________________

____________________

____________________

____________________
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