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A DUNA LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina
körút 32. I. em., a továbbiakban: DUNA LÍZING), a cégjegyzékbe a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által a 01-10-047810
cégjegyzékszámon 2013. 08. 01-én cégnyilvántartásba vett pénzügyi vállalkozás. A DUNA LÍZING a Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyeletének H-EN-I-626/2013. számú 2013. július 3-án kelt engedélye alapján a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti pénzügyi vállalkozás.
Telefon: +36-1-224-07-60
Fax: +36-1-224-07-66
e-mail: info@dunailizing.hu
1.

Általános rendelkezések

1.1.

A jelen üzletági üzletszabályzat (a továbbiakban: ÁSZF) a DUNA LÍZING által a súlyos mozgáskorlátozott személyek
közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Kormányrendelet alapján nyújtott személygépkocsi (a
továbbiakban: Gépjármű) vásárlásához nyújtott kölcsön általános szerződési feltételeit tartalmazza. A DUNA LÍZING a
jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések (a továbbiakban: Szerződés) keretében kizárólag forint (HUF) alapú
kölcsönt nyújt.

1.2.

Az Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél, a DUNA LÍZING és az Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek) és a DUNA
LÍZING közötti jogviszony írásbeli Szerződés alapján jön létre, amely tartalmazza a konkrét ügylet részleteit, a
finanszírozás egyedi feltételeit.

1.3.

Ahol a DUNA LÍZING és az Ügyfél közötti jogviszonyban keletkezett okiratok hitelt, vagy kölcsönt, illetve hitel-, vagy
kölcsönszerződést említenek, ott ez alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 383.§-ában
meghatározott kölcsön, vagy kölcsönszerződés értendő.

1.4.

A DUNA LÍZING és az Ügyfél között létrejött jogviszony feltételeit az egyedi Szerződés, az annak elválaszthatatlan
részét képező általános nyilatkozatok, a Szerződésre irányadó Hirdetmény és ÁSZF, valamint a DUNA LÍZING
Általános Üzletszabályzata tartalmazza. Amennyiben a Szerződés rendelkezései eltérnek az ÁSZF-től, akkor a
Szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben adott jogviszony részét képező kérdésre a Szerződés nem
tartalmaz rendelkezést, úgy az ÁSZF vonatkozó rendelkezése az irányadó. Ha az adott kérdésre az ÁSZF sem
tartalmaz rendelkezést, a DUNA LÍZING Általános Üzletszabályzatának rendelkezései az irányadók.

1.5.

A DUNA LÍZING és az Ügyfél közötti jogviszonyban az 1.4. pontban meghatározott dokumentumokban nem
szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.), a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a
továbbiakban: Hpt.), a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII törvény (a továbbiakban: Fhtv.), a súlyos
mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kormányrendelet), a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről, és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009. (XII.
30.) Korm. rendelet, a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok számításáról szóló 32/2014. (IX.
10.) MNB rendelet, a teljes hiteldíjmutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010 (III.25.)
Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

1.6.

A DUNA LÍZING kijelenti, hogy a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni
tisztességes magatartásról szóló Magatartási Kódex rendelkezéseinek 2013. október 20-án kötelező érvénnyel
alávetette magát. A Kódex rendelkezései megtekinthetők a Magyar Nemzeti Bank honlapján (www.mnb.hu), valamint
az DUNA LÍZING honlapján (www.dunalizing.hu).

1.7.

A DUNA LÍZING felügyeleti szerve: Magyar Nemzeti Bank (MNB), székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7-9.

2.

Szerződéskötés lényeges feltételei

2.1.

A DUNA LÍZING a Szerződés alapján a Szerződésben meghatározott önerő és a Kormányrendelet alapján az
Ügyfélnek biztosított szerzési támogatás teljes összegének felhasználása mellett hitelt nyújt az Ügyfélnek az általa
kiválasztott új, vagy használt Gépjármű megvásárlásához.
Az önerő mértéke
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- új gépjármű esetében a szerzési támogatáson túlmenően legalább 200.000 Ft
- használt gépjármű esetében a szerzési támogatáson túlmenően minimum a vételár 25 %-a, de legalább
300.000 Ft
2.2.

Kölcsön csak kérelemre, a DUNA LÍZING egyedi hitelbírálata alapján a jelen ÁSZF-ben, továbbá a megkötendő ügylet
egyedi sajátosságaira tekintettel meghatározott további előfeltételek fennállása esetén nyújtható.

2.3.

Kölcsön a DUNA LÍZING által erre a célra rendszeresített nyomtatványokon igényelhető. A kölcsön igényléshez
mellékelni kell a kérelem elbírálásához szükséges okiratokat, dokumentumokat. A Szerződésnek a
Kormányrendeletben rögzített határidőn belüli megkötése érdekében a DUNA LÍZING a szerzési támogatás
megítéléséről szóló határozat keltétől számított 80 napon belül fogad be kölcsön iránti kérelmet.

2.4.

Kölcsönigénylő lehet a Kormányrendelet személyi hatálya alá tartozó, a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, devizabelföldi
természetes személy.

2.5.

Kiskorú, továbbá cselekvőképességében részlegesen korlátozott, vagy cselekvőképtelen nagykorú Ügyfél a
kölcsönügylet adósa kizárólag abban az esetben lehet, ha törvényes képviselője adóstársként bevonásra kerül az
ügyletbe. Több törvényes képviselő esetén mindegyikük adóstársként kell, hogy szerepeljen a kötelemben.
Kiskorú, cselekvőképességében részlegesen korlátozott, vagy cselekvőképtelen nagykorú Ügyfél képviseletére
törvényes képviselőik jogosultak.
A törvényes képviseleti jogosultságot születési anyakönyvi kivonattal, gyámhivatali határozattal, illetve bírósági
határozattal kell igazolni.
Az ügylethez a Ptk. 2:15. §. (1) bekezdésének e) pontja és 2:23. § (1) bekezdés d) pontja szerint gyámhatósági
hozzájárulás szükséges.

2.6.

Amennyiben Gépjármű üzembentartója nem az Ügyfél, az üzembentartót adóstársként kötelezően be kell vonni az
ügyletbe.
Amennyiben az Ügyfél súlyos mozgáskorlátozott, a Gépjármű közvetlen használatára nem képes Ügyfél, szállításáról
harmadik személy gondoskodhat.
Szállítást végző személy lehet: szülő, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettárs, a súlyos
mozgáskorlátozott személlyel legalább egy éve közös háztartásban élő gyermek vagy testvér, illetve a súlyos
mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény
szerinti önkéntes jogviszonyban végző személy.
Üzembentartó csak az a személy lehet, aki a szerzési támogatás megítéléséről szóló határozatban, mint szállítást
végző személy megjelölésre került.

2.7.

Az adóstárs az adóssal egyetemlegesen kötelezett, azaz teljesítés bármelyiküktől követelhető. Az egyetemlegesen
kötelezettek egymás szerződésszegéséért is felelnek.

2.8.

Az Ügyfél képviseletében az Általános Üzletszabályzat 2. pontjában foglaltak szerint, szabályszerű meghatalmazás
alapján meghatalmazott járhat el. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó kölcsönügyletek során nem járhat el
meghatalmazottként a DUNA LÍZING szerződéses partnerének, illetve a DUNA LÍZINGnek a munkavállalója
érdekellentét miatt.
A képviseleti meghatalmazásban az Általános Üzletszabályzatban meghatározott kötelező tartalmi elemeken felül a
szerzési támogatás megítéléséről szóló jogerős határozat számát is fel kell tüntetni.

2.9.

A Szerződés megkötéséhez az Ügyfélnek a hitelkérelemhez mellékelve az Általános Üzletszabályzat 2. pont 2.2.
alpontjában hivatkozott Pmt. tájékoztatóban meghatározott érvényes dokumentumokat, továbbá az alábbi iratokat kell
a DUNA LÍZING rendelkezésére bocsátania.
a)

a szerzési támogatás megítéléséről szóló határozat,

b)

aláírt szándéknyilatkozat,

c)

adókártya, vagy NAV igazolás az adóazonosító jelről,

d)

jövedelemigazolásra munkáltatói jövedelemigazolás és alábbiak közül legalább egy dokumentum:
 legutóbbi 2 hónapra vonatkozó bankszámlakivonat, amely tartalmazza a jövedelem átutalását
is,
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e)

utolsó kéthavi készpénzátvételi bizonylat a jövedelemről,
NAV által kiállított jövedelemigazolás,
nyugdíjasoknál nyugdíj igazolás és az utolsó 2 havi nyugdíj jóváírásának igazolása
nyugdíjszelvénnyel, vagy bankszámlakivonattal, ha a nyugdíj jóváírása szerepel rajta,
 amennyiben a természetes személy Ügyfél a saját tulajdonában álló cégnél dolgozik, a cég
NAV folyószámla kivonata is benyújtandó;
állandó lakcímre szóló, egy hónapnál nem régebbi közüzemi számla és az ahhoz tartozó befizetés igazolása.
(Amennyiben a közüzemi számla nem az Ügyfél, vagy a vele azonos lakcímen élő
házastárs/élettárs/szülő/gyermek nevére szól, minden esetben szükséges egy nyilatkozat, melyben a számlán
szereplő személy nyilatkozik, hogy a közüzemi számlákat Ügyfelünkkel közösen fizeti.)

f)

gépjármű vezetői engedély,

g)

amennyiben a mozgáskorlátozott személy szállításáról más személy gondoskodik, a szállítást végző személy
nyilatkozata és gépjármű vezetői engedélye,

h)

használt Gépjármű esetében:
 forgalmi engedély,
 törzskönyv,
 teljes körű eredetiségvizsgálat állapotfelméréssel,
 műszaki állapotlap;

A hitelbírálat eredményétől függően a DUNA LÍZING a fentieken kívül további dokumentumok benyújtását kérheti.
2.10.

Az Ügyfél a Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a DUNA LÍZING a jelen ÁSZF alapján nyújtott
szolgáltatásaival kapcsolatban a szolgáltatás igényléséhez, vagy a Szerződés megkötéséhez a DUNA LÍZING által
előírtak szerint benyújtott okmányairól, dokumentumokról másolatot készítsen.

3.

A DUNA LÍZING által finanszírozott Gépjárművek köre

3.1.

Új Gépjármű megrendelése és adásvétele csak a DUNA LÍZING szerződéses partnereitől, használt gépjármű
esetében az Ügyfél által javasolt és a DUNA LÍZING által előzetesen írásban elfogadott eladótól történhet.

3.2.

Az egyedi elbírálás alapján finanszírozható használt Gépjárműveknek meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
- a Gépjármű magyar forgalmi engedéllyel és törzskönyvvel rendelkezik,
- a Gépjármű legfeljebb öt éve került forgalomba helyezésre.
Használt gépjármű esetében a Szerződés megkötésére abban az esetben van lehetőség, ha a Gépjárművet az Ügyfél
a belföldi kereskedelmi forgalomban személygépkocsik értékesítésével foglalkozó, adószámmal rendelkező
szervezettől vagy személytől vásárolja meg.

4.

Felelősség

4.1.

A DUNA LÍZING nem felel
- a Gépjármű rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáért, a Gépjárműnek az Ügyfél szándéka szerinti
hasznosíthatóságáért,
- az adásvételi szerződésben rögzített eladói kötelezettségek teljesítéséért,
- az olyan károkért, amelyek a finanszírozott Gépjárművel kapcsolatban hatósági rendelkezés, szükséges hatósági
engedély megtagadása, vagy késedelmes megadása következtében keletkeznek,
- az Ügyfél szerződésszegéséért, továbbá harmadik személy által az Ügyfélnek okozott kárért,
- az Ügyfélnél bekövetkezett elmaradt vagyoni előny, illetve a károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez
szükséges költségek megtérítéséért.
- az Ügyfél által kötött adásvételi szerződés, vagy megrendelés hiányos, vagy az Ügyfél számára előnytelen
feltételekkel való megkötésének, illetve a megkötés elmulasztásának következményeiért.
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4.2.

A 4.1. pont szerinti jogcímeken az Ügyfél a DUNA LÍZINGgel szemben a törlesztőrészletek, vagy a hiteldíj
csökkentésére, a törlesztés beszüntetésére, továbbá kártérítésre nem tarthat igényt.

5.

A Szerződés megkötése és hatálybalépése

5.1.

A Felek a Szerződést írásban kötelesek megkötni.

5.2.

A Szerződés megkötésének előkészítéséhez, a kölcsön nyújtás, mint pénzügyi szolgáltatás közvetítéséhez a DUNA
LÍZING jogosult közvetítőt igénybe venni. A DUNA LÍZING közvetítője által kötött Szerződés jogosultja és kötelezettje a
DUNA LÍZING lesz.

5.3.

A Szerződés megkötésével a DUNA LÍZING a Szerződésben meghatározott összegű kölcsön nyújtását vállalja az
Ügyfél részére az Ügyfél által kiválasztott és a Szerződésben megjelölt Gépjárműnek a Szerződésben megjelölt
eladótól adásvétel címén történő megvásárlásához. Az Ügyfél a kölcsönt kizárólag a Gépjárműnek az eladótól történő
megvásárlására használhatja fel.
A Szerződést - a megállapított szerzési támogatás összegének, valamint az Ügyfél által befizetett önerő levonásával a
vételárból fennmaradó összegre - három éves futamidővel kell megkötni. A Felek megállapodása alapján a Szerződés
futamideje egy alkalommal, legfeljebb további három évvel meghosszabbítható. Ebben az esetben az eredeti
szerződési feltételek módosulhatnak.

5.4.

Az érvényesen létrejött Szerződés - a Szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a Felek általi aláírás napján lép
hatályba.

5.5.

A Szerződés egy eredeti példánya az Ügyfelet illeti.

6.

Szerződésmódosítás

6.1.

A Szerződés és annak mellékletei csak a Felek közös megegyezésével írásban módosíthatók.

6.2.

A Szerződést, vagy mellékleteit érintő, Ügyfél által kezdeményezett módosítás esetén a DUNA LÍZING módosítási díjat
számít fel, melynek mértékét a Hirdetmény tartalmazza és amelyet az Ügyfél köteles a módosítás hatályba lépését
megelőzően a DUNA LÍZING részére megfizetni.

6.3.

A Szerződés módosítása teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglaltan érvényes.

7.

A Szerződés megszűnése, megszüntetése

7.1.

A Szerződés megszűnik
a)

teljesüléssel, amikor a Felek Szerződésben és annak mellékleteiben foglalt valamennyi kötelezettségeiknek
maradéktalanul eleget tettek, a teljesítés napján, vagy

b)

a futamidő vége előtt
ba) a Felek ilyen értelmű írásbeli megállapodása alapján, az abban rögzített időpontban és feltételekkel,
bb) a Szerződés felmondása esetén,
bc) a Szerződéstől való elállás esetén,
bd) teljes körű előtörlesztés (végtörlesztés) esetén,
be) a természetes személy Ügyfél halálának napján, amely esetben a DUNA LÍZING az Ügyfél jogerős és teljes
hatályú hagyatékátadó végzésben megjelölt örökösével elszámol, kivéve, ha a DUNA LÍZING-gel történő
megállapodás alapján az örökös az Ügyfél jogutódjaként a Szerződésbe az Ügyfél helyébe belép,
bf) a DUNA LÍZING jogutód nélkül megszűnik, a jogutód nélküli megszűnés napján,
bg) amennyiben az Ügyfél teljes fennálló tartozása a Szerződéshez kapcsolódó hitelfedezeti biztosítási
szolgáltatás alapján kiegyenlítésre kerül,
bh) amennyiben az Ügyfél teljes tartozása a Gépjárműhöz kapcsolódó biztosítás alapján kiegyenlítésre kerül.
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7.2.

A Szerződés írásban, teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglalt megállapodással, jognyilatkozattal
szüntethető meg.

7.3.

A Szerződés futamidő vége előtti megszűnése esetén az Ügyfél tartozása a Szerződéshez kapcsolódó szolgáltatások
díjaiból, továbbá a már esedékessé vált hátralékos tartozásaiból, a még el nem számolt kamatkülönbözetből, a még
esedékessé nem vált tőketartozásból tevődik össze.

7.4.

A Szerződés futamidő előtti megszűnése esetén a DUNA LÍZING jogosult a Szerződés megszűnésével kapcsolatban
indokoltan felmerült és igazolt költségeit követelni.

7.5.

Természetes személy Ügyfél halála esetén a DUNA LÍZING az Ügyfél jogerős és teljes hatályú hagyatékátadó
végzésben megjelölt örökösével elszámol.

7.6.

A Szerződés megszűnése esetén, ha az Ügyfél a Szerződés alapján fennálló minden kötelezettségének
maradéktalanul eleget tett, a DUNA LÍZING írásbeli nyilatkozattal hozzájárul ahhoz, hogy a hitelbiztosítéki
nyilvántartásból, illetve a gépjármű nyilvántartásból a javára bejegyzett jogok törlésre kerüljenek, továbbá a gépjármű
törzskönyvét az Ügyfélnek kiszolgáltatja, illetve kiadatásáról rendelkezik.

8.

A Szerződés megszüntetése felmondással

8.1.

Az Ügyfél jogosult a Szerződést a DUNA LÍZINGhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal a következő
törlesztőrészlet esedékességének időpontjára felmondani.

8.2.

Az Ügyfél a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a Szerződést, ha a
kölcsönt a DUNA LÍZING már folyósította. A felmondást határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Ügyfél az
erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatát fenti határidő lejártáig postára adja, vagy egyéb igazolható módon azt a DUNA
LÍZINGnek kézbesíti.
Az Ügyfél a Szerződést kizárólag a Magyar Állam által kiállított azon dokumentum birtokában mondhatja fel, mely
tartalmazza, hogy a szerzési támogatás időarányos része teljes mértékben visszafizetésre került, és a Magyar Állam
hozzájárul a gépjármű nyilvántartásba a javára bejegyzett elidegenítési tilalom törléséhez és a szerzési támogatással
kapcsolatban további igényei nincsenek. Ezen okiratot az Ügyfél a DUNA LÍZING részére felmondásával együtt eredeti
példányban köteles átadni, megküldeni.

8.3.

Az Ügyfél felmondása elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül köteles a felvett
kölcsönösszeget és a kölcsön lehívásának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a Szerződés szerint
megállapított hitelkamatot a DUNA LÍZINGnek visszafizetni.

8.4.

A DUNA LÍZING jogosult a Szerződést az Ügyfélhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal
felmondani a Ptk. 6:387. §-ában meghatározott, továbbá a következő esetekben:
a)

az Ügyfél a Szerződésből eredő lényeges kötelezettségeit a megállapított határidőn belül csak részben vagy
egyáltalán nem teljesíti, így különösen, de nem kizárólag, ha az Ügyfél
aa) a kölcsöntőke és ügyleti kamata, továbbá a Hirdetményben, illetve a jelen ÁSZF 18. pont 18.11., 18.12.
alpontjaiban meghatározott költségek, továbbá a késedelmi kamatok megfizetésére vonatkozó fizetési
kötelezettségének teljesítésével a fizetési felszólításban meghatározott póthatáridőt meghaladó késedelembe
esik,
ab) a Gépjármű eladója által szerződésszerűen átadásra felajánlott Gépjármű átvételét jogszerű indok vagy ok
nélkül megtagadja, elmulasztja, vagy átvétel esetén az átvétel tényének igazolását a DUNA LÍZING felé
elmulasztja,
ac) a saját adataiban, a Gépjármű adataiban, vagy a Gépjármű okmányainak adataiban bekövetkezett változásról
a DUNA LÍZINGet az ÁSZF-ben foglaltak szerint nem, vagy nem határidőben értesíti, az Általános
Üzletszabályzatban foglalt egyéb értesítési, illetve tájékoztatási kötelezettségének nem tesz megfelelő módon
és időben eleget;
ad) a Gépjármű nem rendelkezik az előírt biztosításokkal, vagy a Gépjárműre kiterjedő biztosítási fedezet a
Szerződés hatálya alatt a DUNA LÍZINGnek fel nem róható bármilyen okból megszűnik,
ae) az áthárított biztosítási díjak megfizetésével bármilyen okból 10 (tíz) napot meghaladóan késedelembe esik, a
biztosításban foglalt kötelezettségeit egyéb módon megszegi, vagy a biztosításban meghatározott jogaival nem
él, és ezen magatartása a DUNA LÍZING megítélése szerint a DUNA LÍZING számára hátrányos
következménnyel járhat,
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vagy az Ügyfelet segítő szállítást végző személy a Gépjárművet nem rendeltetésszerűen, vagy a
Szerződésben, illetve a Kormányrendeletben meghatározott céljától eltérően használja és az illetékes szociális
hatóság a jogalap nélküli és rosszhiszemű igénybevétel esetén visszafizetést elrendelő jogerős határozatban
ezt megállapította,
ag) a DUNA LÍZING előzetes írásbeli engedélye nélkül arra fel nem jogosított harmadik személy használatba adja,
birtokát ilyen személynek tartósan átengedi és az illetékes szociális hatóság a jogalap nélküli és rosszhiszemű
igénybevétel esetén visszafizetést elrendelő jogerős határozatban ezt megállapította, vagy birtoklásával
felhagy,
ah) a Gépjárművet foglalóként felhasználja, elzálogosítja vagy más módon biztosítékként felajánlja,
ai) vagyoni helyzetének romlása, vagy a Szerződésben meghatározott bármely biztosíték fedezeti értékének
csökkenése esetén DUNA LÍZING felszólítására a biztosítékot nem, vagy nem teljesen egészíti ki vagy nem ad
más, a DUNA LÍZING által elfogadott biztosítékot, a Szerződés közokiratba foglalását elmulasztja,
aj) a Gépjárművel kapcsolatos karbantartási, állagmegóvási, javítási és javíttatási kötelezettségének nem, vagy
csak késedelmesen illetve részben tesz eleget,
ak) a DUNA LÍZING által szabályszerűen lefolytatott ellenőrzést akadályozza, vagy hibájából az ellenőrzés
meghiúsul,
al) az Általános Üzletszabályzat 3.pont 3.2. alpont 3.2.6. pont a), b) c) és j) pontjában írt események bármelyike
bekövetkezik, vagy bekövetkezése előre láthatóvá vált,
am) a kölcsönt a Szerződéstől eltérő célra használja fel,
af)

b)

a DUNA LÍZINGet a kölcsön odaítélésénél valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával, vagy egyéb módon
megtévesztette;

c)

a Szerződésben meghatározott Gépjármű beszerzése lehetetlenül;

d)

az Ügyfél a szerzési támogatást jogalap nélkül, rosszhiszeműen veszi igénybe;

e)

az Ügyfél vagy a biztosítékot nyújtó Általános Üzletszabályzat 3. pont 3.2. alpont 3.2.6. pontja szerinti bejelentése
alapján a DUNA LÍZING úgy ítéli meg, hogy ezen körülmények veszélyeztetik az Ügyfél illetve a biztosítékot nyújtó
teljesítő képességét;

f)

az Ügyfél a Gépjármű biztosításával kapcsolatos kötelezettségét megszegi, vagy a biztosításban meghatározott
jogaival nem él és ezen magatartása a DUNA LÍZING számára hátrányos következménnyel járhat,

g)

a DUNA LÍZING rendelkezési körén kívül bekövetkezett bármilyen okból a Gépjárművön a biztosító valamely
biztosítás alapján fennálló kockázatviselése megszűnik,

h)

a Gépjármű a DUNA LÍZING rendelkezési körén kívül eső okból megrongálódott, vagy működésképtelenné vált és
kijavítása, eredeti állapotának helyreállítása nem történt meg, vagy az nem lehetséges,

i)

a Gépjárművet eltulajdonítják és hollétének felderítése eredménytelen marad,

a Gépjárművet bizonyíthatóan bűncselekmény elkövetésére használják, használták és/vagy ilyen cselekménnyel
összefüggésben lefoglalásra kerül.
Amennyiben az Ügyfél bármely fizetési kötelezettségével 10 (tíz) napot meghaladóan késedelembe esik, a DUNA
LÍZING írásbeli felszólítást küld az Ügyfél részére, melyben legalább 20 (húsz) napos teljesítési póthatáridővel felhívja
az Ügyfél figyelmét a teljes fennálló és a lejárt tartozás összegére, a fizetendő kamat és késedelmi kamat mértékére,
valamint a nemfizetés esetén növekvő kamatteherre, továbbá a tartozás rendezésének elmaradása esetén a
Szerződés azonnali hatályú felmondásának lehetőségére.
j)

8.5.

Amennyiben a felszólításban meghatározott póthatáridő lejártának napjáig az Ügyfél nem rendezi a DUNA LÍZING felé
fennálló valamennyi esedékes, lejárt tartozását, úgy a DUNA LÍZING jogosult a Szerződést azonnali hatállyal
felmondani és a korábban lejárt követelésen túl a Szerződéshez kapcsolódó teljes hátralévő követelését az Ügyféllel
szemben azonnal esedékessé tenni.
8.6.

Amennyiben a Gépjárművet bizonyíthatóan bűncselekmény elkövetésére használják, használták és/vagy ilyen
cselekménnyel összefüggésben lefoglalásra kerül, továbbá a Gépjármű ellopása, megsemmisülése, vagy olyan
mértékű megrongálódása esetén, mely a gazdaságos javítást lehetetlenné teszi és biztosítási fedezetlenséget
eredményez, a DUNA LÍZING jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az Ügyfél fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget és a DUNA LÍZING felszólítására nem ad megfelelő biztosítékot.
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8.7.

A Szerződés felmondása esetén az Ügyfél köteles valamennyi tartozását a DUNA LÍZING felhívásának megfelelően
egy összegben megfizetni.

9.

A Szerződés megszüntetése elállással

9.1.

Az Ügyfél a Szerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a
kölcsön folyósítására még nem került sor.

9.2.

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Ügyfél az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatát fent
meghatározott határidő lejártáig postára adja, vagy egyéb igazolható módon azt a DUNA LÍZINGnek kézbesíti.

9.3.

Az Ügyfél elállása esetén a DUNA LÍZING kizárólag arra az összegre jogosult, amelyet az államnak vagy
önkormányzatnak a kölcsönnel kapcsolatosan megfizetett, ha annak visszatérítésére nincs mód.

9.4.

Az Ügyfél elállási jogának gyakorlása azt a kölcsönhöz kapcsolódó járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerződést is
felbontja, amely a DUNA LÍZING által, vagy egy harmadik fél és a DUNA LÍZING előzetes megállapodása alapján a
harmadik fél által nyújtott szolgáltatásra vonatkozik.

9.5.

A DUNA LÍZING a Szerződéstől a hatályos jogszabályokban, jelen ÁSZF 11. pont 11.17. alpontjában illetve a
Szerződésben meghatározott feltételek esetén, de különösen az alábbi esetben jogosult a Szerződéstől egyoldalúan
írásban elállni.
A kölcsön folyósítását megelőzően a DUNA LÍZING a Szerződésből eredő folyósítási kötelezettségét megtagadhatja,
és a Szerződéstől elállhat, ha bizonyítja, hogy a Szerződés megkötése után akár az ő, akár az Ügyfél körülményeiben
olyan lényeges változás állott be, amely miatt a Szerződés teljesítése többé el nem várható.

10.

Elszámolás a Szerződés megszűnésekor

10.1.

A Felek eltérő megállapodása hiányában, illetve a teljesítéssel történő megszűnés esetét kivéve a Szerződés
megszűnésekor az Ügyfélnek a Szerződés alapján fennálló valamennyi fizetési kötelezettsége a megszűnés
időpontjában lejárttá és esedékessé válik. A DUNA LÍZING a megszűnés időpontjára tételes elszámolást készít, mely
tartalmazza a DUNA LÍZINGnek az Ügyféllel szemben ezen időpontban fennálló követeléseit jogcím szerint, illetve a
teljes követelés összegét csökkentő tényezőket.

10.2.

A DUNA LÍZING részéről történő felmondás, elállás esetén a DUNA LÍZING az indokolást is tartalmazó felmondásban,
elállási nyilatkozatban közli az Ügyféllel a megszűnés napjára kiszámított elszámolását.

10.3.

Az Ügyfél köteles a DUNA LÍZING részére megfizetni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

a DUNA LÍZING valamennyi, az Ügyfél mulasztásából, késedelméből eredő, indokolt és igazolt költségét;
a megszűnés napján esedékessé vált teljes tartozása összegét;
a Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a közösen megállapított teljes összeget;
amennyiben a Szerződés megszűnése az Ügyfél felróható magatartására vezethető vissza, a DUNA LÍZING ebből
eredő teljes kárát és elmaradt hasznát;
a DUNA LÍZING tulajdonjogának gépjármű-nyilvántartásba történő bejegyzésének költségeit, kivéve, ha a DUNA
LÍZING tulajdonszerzése az Ügyfél ellenőrzési körén kívül bekövetkező okból válik esedékessé vagy szükségessé;
a DUNA LÍZING Ügyféllel szemben fennálló követeléseinek és biztosíték érvényesítésével kapcsolatosan felmerült
költségeit (ide értve, de erre nem korlátozva: jogi úton történő követelésérvényesítés díja, illetéke, ügyvédi díja és
költsége, adatbeszerzés költsége, kommunikációs költségek (posta-, fax-költség), igénybe vett közreműködő díja
és költsége);
a Gépjármű DUNA LÍZING általi birtokbavételével kapcsolatos eljárás során felmerült valamennyi költséget (ide
értve, de erre nem korlátozva: a Gépjármű szállításával kapcsolatos költségek, az igénybe vett közreműködő díja
és költsége);
a Gépjármű értékesítéséig terjedő időszakban a DUNA LÍZING által az Eszköz állagmegóvására, javítására,
karbantartására, biztosítására, tárolására, őrzésére és a szükséges felújítására fordított költségeket;
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a Gépjármű értékesítésének költségeit (ide értve, de erre nem korlátozva: értékbecslés költségei, a hirdetések
költségei, igénybe vett közreműködő díja és költsége);
j) amennyiben az Ügyfél a Gépjárművet határidőben nem adja át a DUNA LÍZINGnek, akkor a birtokbaadásra nyitva
álló határidő lejártától a birtokbaadásig felmerült használati díjat, mely megegyezik a Szerződésben kikötött havi
kölcsön törlesztőrészlettel;
k) a Szerződésen alapuló valamely költségtérítéssel kapcsolatos tartozását (ide értve, de erre nem korlátozva:
biztosítási díj);
l) a felmerült kamatokat;
i)

10.4.

Az Ügyfél tartozását csökkenti
a Gépjárműben keletkezett kár alapján a biztosító által a DUNA LÍZINGnek kifizetett, de az Ügyfélnek át nem adott
biztosítási összeg;
b) a Gépjármű értékesítéséből befolyt összeg;
c) a Szerződés szerinti biztosíték érvényesítése során befolyt összeg;
a)

10.5.

Az elszámolás alapján fizetésre köteles fél köteles az elszámolás Ügyfél általi kézhezvételét követő 10 (tíz) napon
belül az elszámolásban meghatározott tartozását a másik fél részére megfizetni.

10.6.

Ha az Ügyfél a fenti határidőn belül fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a DUNA LÍZING jogosult a hátralékos
tartozás után az ügyleti kamaton felül a Hirdetményben meghatározott mértékű késedelmi kamatot a Szerződés
megszűnésétől a kifizetés napjáig felszámítani.

10.7.

Amennyiben az Ügyfél a 10 (tíz) napos határidőn belül nem fizeti meg az esedékessé vált összeget, úgy a DUNA
LÍZING jogosulttá válik arra, hogy követelését jogi úton érvényesítse, melynek többletköltségei az Ügyfelet fogják
terhelni. Ezen túlmenően a tartozás kiegyenlítés elmaradásának lehetséges következménye, hogy az Ügyfél adatai és
tartozása adatkezelés és nyilvántartás céljából a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) részére megküldésre
kerülnek, melyeket a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a tartozás megszűnését követően is a hatályos
jogszabályokban meghatározott ideig nyilvántarthat és kezelhet és referenciaadat-szolgáltatók megkeresésére az
Ügyfél tartozásairól adatot szolgáltathat.

10.8.

A Szerződés megszűnésekor - szerződésszerű teljesítés esetét kivéve - a DUNA LÍZINGnek megnyílik a joga arra,
hogy a Szerződés biztosítékaiból kielégítést keressen.

10.9.

Kielégítési joga megnyílása után a DUNA LÍZING jogosult a Gépjárművet birtokba venni és ennek érdekében az
Ügyfelet a Gépjármű birtokba bocsátására felszólítani. Az Ügyfél köteles a Gépjárművet saját költségén és
felelősségére a DUNA LÍZING által megjelölt időpontban és helyen valamennyi tartozékával, alkotó- és alkatrészével
valamint összes okmányával együtt jegyzőkönyv felvétele mellett a DUNA LÍZINGnek átadni.

10.1.

A DUNA LÍZING az Ügyfél birtokbaadási kötelezettségének elmulasztása esetén jogosult az Ügyfél költségére a
szükséges hatósági eljárásokat megindítani a Gépjármű birtokbavétele érdekében és amennyiben a jogszabályok erre
lehetőséget biztosítanak az Eszközt bírósági eljárás lefolytatását követően vagy anélkül birtokba venni, melyet az
Ügyfél köteles tűrni.
A birtokba bocsátás elmaradása nem akadálya a zálogtárgy értékesítésének.
A DUNA LÍZING jogosult a Gépjármű forgalomból történő kivonását kezdeményezni.

10.10.

Az Ügyfél az értékesítésben jogosult és köteles közreműködni, mely szándékáról legkésőbb a Gépjármű DUNA
LÍZING részére történő birtokbaadásakor köteles külön írásban nyilatkozni. Az Ügyfél nyilatkozata hiányában DUNA
LÍZING úgy tekinti, hogy az Ügyfél az értékesítésben nem kíván közreműködni. Amennyiben az Ügyfél az
értékesítésben nem működik közre, úgy az eladási feltételeket (ide értve, de erre nem korlátozva: az eladási árat)
utóbb nem vitathatja.

10.11.

A DUNA LÍZING a Gépjárművet abból a célból értékesíti, hogy az így befolyó vételárnak az Ügyféllel szemben a
Szerződés alapján fennálló követelésébe történő beszámításával az értékesítést követő 15 (tizenöt) napon belül az
Ügyféllel elszámoljon. Az elszámolás eredményeként felmerülő fizetési kötelezettségének a fél az elszámolásról szóló
értesítés kézhezvételétől számított 10 (tíz) naptári napon belül köteles a másik fél felé eleget tenni.
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10.12.

Az Ügyfél a Szerződés aláírásával felhatalmazza a DUNA LÍZINGet, hogy a Gépjármű birtokbavételével,
értékesítésével, az Ügyféllel szembeni követeléseinek behajtásával kapcsolatban harmadik személy közreműködését
vegye igénybe és ehhez az Ügyféllel, a Gépjárművel és a Szerződéssel kapcsolatos adatokat a közreműködő részére
átadja.

11.

A Gépjármű kiválasztása, beszerzése, tulajdonjoga, átadás-átvétele és üzembe-helyezése, szavatossági jogok

11.1.

A Gépjármű vonatkozásában az adásvételi szerződést az eladóval az Ügyfél köti meg. Az Ügyfél a vételár egy részét a
DUNA LÍZING által nyújtott kölcsönből egyenlíti ki, melyről az Ügyfél köteles a Gépjármű eladóját az adásvételi
szerződés megkötése előtt tájékoztatni.

11.2.

A DUNA LÍZINGet az általa az Ügyfélnek nyújtott kölcsön összeg teljesítésén túl a vételár megfizetéséért illetve a
Szerződésből eredő más kötelezettség teljesítéséért nem terheli felelősség sem az eladó, sem az Ügyfél felé.

11.3.

A Gépjármű tulajdonjoga az Ügyfelet illeti meg.

11.4.

A Szerződés tárgyát képező Gépjárművet az Ügyfél választja ki, műszaki és egyéb jellemzőiről, vételáráról,
értékesítésének határidejéről, a fizetés feltételeiről, a szavatossági és jótállási feltételekről, valamint minden egyéb
lényeges feltételről az eladóval önállóan állapodik meg.

11.5.

Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Gépjárművet birtokba veszi és a Szerződés alapján fennálló valamennyi
fizetési kötelezettségének minden körülmények között maradéktalanul eleget tesz.

11.6.

Az Ügyfél köteles a Gépjárművet épségben megőrizni, annak tulajdonjogával és birtoklásával fel nem hagyhat, azt
nem egyesítheti, és nem vegyítheti más dologgal. A Gépjárművet el nem idegenítheti, meg nem terhelheti, csak a
DUNA LÍZING előzetes hozzájárulásával és egyedi feltételei szerint. A Gépjárművön végrehajtott bármilyen
beavatkozás során a Gépjárműbe beszerelt tárgy a Gépjármű részét fogja képezni, ha az a Gépjárművel olyképpen
van tartósan egyesítve, hogy az elválasztással a Gépjármű, vagy elválasztott része elpusztulna, illetőleg az
elválasztással értéke vagy használhatósága számottevően csökkenne (alkotórész), illetve a Gépjármű
rendeltetésszerű használatához vagy épségben tartásához rendszerint szükséges, vagy azt elősegíti (tartozék).

11.7.

Az Ügyfél a DUNA LÍZING előzetes írásbeli hozzájárulásának hiányában tartózkodni köteles a Gépjármű minden
olyan, a szokásos karbantartást meghaladó átalakításától, rendeltetésének megváltoztatásától, felszerelésekkel
történő ellátásától, amely a Gépjármű értékét módosítja, forgalomképességét befolyásolja.

11.8.

Az eladó a Gépjárművet közvetlenül az Ügyfélnek adja át. Az Ügyfél köteles saját költségére az átvételt megelőzően a
Gépjárművet mennyiségileg és minőségileg megvizsgálni, annak sérthetetlenségét, hiánytalanságát, felszereléseinek,
kellékeinek, okmányainak meglétét átvételkor ellenőrizni, a Gépjárművet kipróbálni. Az Ügyfél viseli ezen
kötelezettségei elmulasztásának következményeit.

11.9.

A Szerződés futamideje alatt a forgalmi engedély elvesztését, megsemmisülését az Ügyfél haladéktalanul köteles
írásban jelezni a DUNA LÍZINGnek, és köteles a lehető legrövidebb időn belül gondoskodni az új forgalmi engedély
kiállításáról, és - az eredeti egyidejű bemutatása mellett - az új forgalmi engedély egyszerű, vagy ha a DUNA LÍZING
igényli hitelesített másolatának DUNA LÍZING részére történő átadásáról.

11.10.

Az Ügyfél a gépjármű nyilvántartást érintő adatváltozást a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő határidőben
és módon köteles a gépjármű nyilvántartásba bejelenteni. Az ennek elmulasztásából eredő minden jogkövetkezményt
az Ügyfél köteles viselni.

11.11.

Az Ügyfél a Gépjárművet akkor jogosult az eladótól átvenni, ha az alább felsorolt feltételek teljesültek, illetve a DUNA
LÍZING az itt felsorolt valamennyi okirat eredeti példányát kézhez kapja:
a) szerzési támogatás megítéléséről szóló jogerős határozat,
b) hitelt érdemlő igazolás arról, hogy az Ügyfél a Szerződés szerinti saját részét befizette,
c) az Ügyfél a jelen ÁSZF 15. pontja szerinti folyósítást megelőzően fizetendő, a Szerződésben meghatározott
összegű díjakat, költségeket a DUNA LÍZING javára megfizette,
d) az eladó a vételárat hiánytalanul megkapta és ennek tényét az átadás-átvételi jegyzőkönyvben is elismeri,
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a Gépjármű forgalmi engedélyébe az Ügyfél, mint tulajdonos bejegyzésre került és ezt - a forgalmi engedélye
eredeti példányának egyidejű bemutatásával - a forgalmi engedély egyszerű, vagy - ha a DUNA LÍZING igényli hitelesített másolatának átadásával igazolja,
f) a Szerződés szerinti és a jelen ÁSZF 13. pont 13.1. alpontjában meghatározott biztosítási szerződések hatályba
léptek,
g) a Szerződésben és a jelen ÁSZF-ben meghatározott egyéb okiratok bemutatásra kerültek,
h) az átadás-átvételéről szóló jegyzőkönyvet az Ügyfél és az eladó aláírta.
e)

11.12.

Az Ügyfél a Gépjármű átadás-átvételéről, illetve üzembe helyezéséről köteles - a DUNA LÍZING által meghatározott
formában - átadás-átvételi jegyzőkönyvet kitölteni és azt, mint átvevő a Gépjármű eladójával, mint átadóval
megfelelően aláírni. Az Ügyfél köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyv egy eredeti példányát a DUNA LÍZINGnek
haladéktalanul átadni. Az üzembe helyezés késedelme, vagy elmaradása miatt felmerülő károkat az Ügyfél viseli.

11.13.

A Gépjármű átadás-átvételével, üzembe helyezésével, valamint ilyen irányú kötelező előírás esetében a Gépjármű
forgalomba helyezésével és a gépjármű-nyilvántartással kapcsolatos valamennyi költség és díj az Ügyfelet terheli.
Az Ügyfél visel minden, a Gépjármű megvásárlásával, a Szerződéssel, biztosítéki szerződéssel, tulajdonszerzéssel
illetve a Gépjárművel és használatával kapcsolatos fennálló, vagy jövőben felmerülő adót, vámot, illetéket, díjat és
költséget.

11.14.

Gépjármű törzskönyvét kizárólag a DUNA LÍZING jogosult átvenni és a Szerződés maradéktalan teljesüléséig letétként
őrizni.

11.15.

Az átadás-átvételi eljárás során felmerült, az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását gátló körülményeket,
hiányosságokat az Ügyfél haladéktalanul köteles a DUNA LÍZINGgel és az eladóval írásban közölni, valamint a
Gépjármű adásvételi szerződés szerinti – szerződésszerű – átadásával kapcsolatos minden intézkedést az eladó felé
megtenni. Mindezen kötelezettségek elmaradásából eredő valamennyi kárért az Ügyfél felel.

11.16.

Tekintettel az 11.4. pontban rögzítettekre, a DUNA LÍZING az adásvételből eredő kötelezettségek teljesítéséért, az
adásvételi szerződésben rögzített feltételekért mind az eladó, mind az Ügyfél felé kizárja felelősségét (ide értve, de
erre nem korlátozva: a hibás, késedelmes teljesítés, meghiúsulás, lehetetlenülés, rejtett hiba, rendeltetésszerű
használatra alkalmasság, jótállás).
Az adásvételi szerződéssel kapcsolatos jogvitába a DUNA LÍZING kizárólag előzetes írásbeli egyetértésével vonható
be.

11.17.

Amennyiben az eladó az Ügyfél és a DUNA LÍZING érdekkörén kívül felmerülő okból több mint 20 nappal túllépte az
általa a Gépjárműre kötött adásvételi szerződésben vállalt átadási határidőt, illetve az adásvétel lehetetlenül, vagy az
eladó az adásvételi szerződés teljesítését megtagadja a DUNA LÍZING – ellenkező értelmű írásbeli megállapodás
hiányában - jogosult a Szerződéstől elállni, amely esetben a DUNA LÍZINGgel szemben semmilyen követelés nem
támasztható.

11.18.

Az Ügyfélnek az eladó teljesítésével kapcsolatosan felmerülő bármely kifogása a Szerződés hatályát nem érinti. Az
Ügyfél DUNA LÍZINGgel szembeni fizetési kötelezettsége a Szerződésen alapul, így az Ügyfél DUNA LÍZINGgel
szembeni fizetési kötelezettségét ez nem érinti, beszámításának nincs helye.
Amennyiben eladó a Felek valamelyikének felróható okból jogszerűen tagadja meg a teljesítést, úgy a teljesítés
megtagadásáért felelős fél köteles megtéríteni a másik felet ebből eredően ért valamennyi kárt.

12.

A Gépjármű üzemeltetése, használata, karbantartása, a kárveszély viselése

12.1.

Az Ügyfél a Szerződés időtartama alatt kizárólagos joggal jogosult birtokolni és használni a Gépjárművet, azonban
anélkül, hogy azt megterhelné, vagy harmadik személy számára akár térítés nélkül használatba adná, illetve bármely,
a Szerződésen alapuló jogait a DUNA LÍZING előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyre átruházná. A
jelen pontban foglalt tiltás nem vonatkozik arra az esetre, ha a Gépjárművet súlyos mozgáskorlátozott, a Gépjármű
közvetlen használatára nem képes Ügyfél szállítását végző harmadik személy használja az Ügyfél szállítására.

12.2.

Az Ügyfél a Gépjárművet saját költségén és kockázatára üzemelteti, gondoskodik annak rendeltetésszerű
működéséről, és fizeti a Gépjármű tulajdonlásával, birtoklásával, használatával, és fenntartásával járó valamennyi
költséget, ideértve az ezekkel kapcsolatban felmerülő összes közterhet és esetlegesen kirótt bírságokat, pótdíjakat is.
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12.3.

Az Ügyfél köteles gondoskodni a Gépjármű kezelési utasításában, az adásvételi és a biztosítási szerződésben
foglaltak betartásáról, a szükséges vagyonvédelmi intézkedések megtételéről, valamint az előírt hatósági engedélyek
(pl.: biztonságtechnikai, környezetvédelmi, közegészségügyi és tűzbiztonsági engedélyek) beszerzéséről.

12.4.

Az Ügyfél köteles a Gépjármű szükséges műszaki felülvizsgálatát a gyártó által meghatározott feltételek szerint, illetve
a Gépjármű egyéb rendszeres karbantartását (állagmegóvását) és az esetleges meghibásodások kijavítását - a
jótállási feltételektől függően - a szervizkönyvben feltüntetett, vagy a gyártó hivatalos márkaképviselete, vagy ez irányú
engedélyével rendelkező márkaszervizek valamelyikében saját költségén határidőben elvégeztetni.

12.5.

Az Ügyfél a Gépjárművet lízingbe-, bérbe-, kölcsönbe, vagy használatba nem adhatja csak a DUNA LÍZING előzetes
írásbeli hozzájárulásával és egyedi feltételei szerint. A Gépjármű harmadik személy által történő használatáért az
Ügyfél teljes körű felelősséggel tartozik.

12.6.

Amennyiben a Gépjárműre vonatkozó biztosítási szerződés bárminemű korlátozó rendelkezést tartalmaz a Gépjármű
használatával összefüggésben (ide értve, de erre nem korlátozva: a használat földrajzi területének vagy a használat
módjának korlátozása), úgy azt az Ügyfél köteles betartani.

12.7.

A Gépjárművön történő bármilyen, a szokásos karbantartás körét meghaladó, illetve a Gépjármű jellegét megváltoztató
átalakítás (ide értve, de erre nem korlátozva különösen gépjármű üzemanyagának megváltoztatása (LPG, bioetanol
stb.), személygépjárműből haszongépjárművé alakítás, taxizás, oktatás, sport céljára, vagy a forgalmi engedélyben
szereplő szállítható személyek számánál több személy szállítására történő átalakítás) kizárólag a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően és kizárólag a DUNA LÍZING előzetes írásbeli engedélyével történhet. A DUNA LÍZING
nem köteles indokolni az engedélyezéssel kapcsolatos döntését.

12.8.

A DUNA LÍZING az Ügyfél előzetes írásbeli értesítése mellett jogosult a Gépjármű állapotának és használatának
ellenőrzésére. Ettől csak az Ügyfél indokolt írásbeli kérésére, vagy akkor lehet eltérni, ha alaposan feltehető, hogy az
Ügyfél a Gépjárművet a Szerződésben, vagy a Kormányrendeletben meghatározottól eltérő célra vagy
rendeltetésellenesen használja, azt rongálja illetve karbantartási és javítási kötelezettségét nem teljesíti, illetve azt
szerződésszegően másnak használatába adta. Az Ügyfél a Gépjárművel, illetve annak használatával kapcsolatban a
DUNA LÍZING kérésére köteles adatokat és okiratokat szolgáltatni.

12.9.

Amennyiben az ellenőrzés hiányosságokat tár fel, az Ügyfél köteles a hiányosságokat saját költségén haladéktalanul
megszüntetni, a hibákat kijavítani. Amennyiben a DUNA LÍZING az ellenőrzés során megállapítja, hogy az Ügyfél a
Gépjárművet nem rendeltetésszerűen, vagy a Szerződésben, vagy Kormányrendeletben meghatározottól eltérő célra
használja, vagy arra fel nem jogosított személy használatába adja, vagy birtokát ilyen személynek tartósan átengedi, a
Szerződés azonnali hatályú felmondásán túl azzal egyidejűleg jogosult az Emberi Erőforrás Minisztériumát és az
illetékes szociális hatóságot értesíteni.

12.10.

Az Ügyfél a Gépjármű átvételétől vétkességére tekintet nélkül viseli a Gépjárművel összefüggésben a kárveszélyt,
amely kiterjed a Gépjármű által okozott és a Gépjárműben felmerült valamennyi kárra, így különösen, de nem kizárólag
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a külső okból származó és saját ellenőrzési körében felmerült okból eredő károkra,
a Gépjármű bármely okból történő teljes, vagy részleges meghibásodásából, megrongálódásából,
megsemmisüléséből eredő károkra,
a Gépjármű által okozott, vagy működésével kapcsolatban bekövetkezett minden kárra,
a nem rendeltetésszerű használatából, nem megfelelő karbantartásából, az adásvételi szerződés keretében
megszerzett jogok gyakorlásának elmulasztásából eredő károkra,
a harmadik személynek, illetve a harmadik személyek által okozott károkra,
azokra a károkra, amelyek viselésére senki más nem kötelezhető,
a veszélyes üzem működéséből származó károkra.

12.11.

A Gépjármű üzemeltetésével okozott kárért az Ügyfél a polgári jog szabályai szerint felel, az ilyen károkért a DUNA
LÍZINGet felelősség nem terheli.

12.12.

Az Ügyfél köteles a DUNA LÍZINGet haladéktalanul tájékoztatni minden tudomására jutott körülményről, amely a
Gépjármű értékét, vagy értékesíthetőségét csökkenti, vagy csökkentheti.

12.13.

Amennyiben a Szerződés futamideje alatt a Gépjárműre harmadik személy pert, végrehajtást, zár alá vételt,
forgalomból kivonást kezdeményezne, vagy a DUNA LÍZING jogait és érdekeit bármely más módon sértené, illetve
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veszélyeztetné, úgy az Ügyfél köteles a DUNA LÍZINGet erről haladéktalanul értesíteni, s a veszély elhárítására saját
költségén minden tőle elvárhatót megtenni.
12.14.

A Gépjármű működőképességének bármely okból történő csökkenése, vagy megszűnése nem érinti az Ügyfélnek a
DUNA LÍZINGgel szemben fennálló fizetési kötelezettségét. A jótállási és szavatossági igények késedelmes
érvényesítéséből eredő esetleges károk az Ügyfelet terhelik, az Ügyfél ebből eredően semminemű kártérítési igényt
nem támaszthat a DUNA LÍZINGgel szemben. Amennyiben jogszabály, vagy a Felek megállapodása eltérően nem
rendelkezik, az Ügyfél a DUNA LÍZINGgel szemben fennálló kötelezettségének határidőben történő teljesítését
semmilyen jótállási, szavatossági probléma miatt nem tagadhatja meg és nem kérheti a törlesztőrészlet csökkentését
és/vagy a fizetés felfüggesztését.

13.

Biztosítás

13.1.

Az Ügyfél köteles a Gépjármű átvétele előtt a Szerződés tárgyát képező Gépjárművet, illetőleg a DUNA LÍZINGgel
kötött Szerződése biztosítékaként lekötött valamennyi vagyontárgyat az összes biztosítható kockázat esetére, teljes
értéken, saját díjfizetése mellett biztosítási fedezet - amennyiben a Szerződés nem tartalmazza a CASCO-t is
(csoportos CASCO biztosítás ÁSZF 13. pont 13.20. alpont) CASCO-biztosítási és kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási, egyéb biztosítékul szolgáló vagyontárgyak esetén vagyonbiztosítási fedezet - alá vonni és az így
megkötött biztosítási szerződéseket (a továbbiakban: Biztosítás) a Szerződés időtartama alatt hatályban tartani,
ellenkező esetben a DUNA LÍZING a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

13.1.

A fenti kötelezettség keretében a Szerződés hatálya alatt az Eszköz tekintetében olyan teljes körű biztosítási
szerződésnek kell fennállnia, ahol a biztosítási önrész mértéke megfelel a DUNA LÍZING által meghatározott
feltételeknek.

13.2.

A biztosítást szerződő félként és egyben biztosítottként az Ügyfél köti meg, ugyancsak az Ügyfél köteles gondoskodni
a biztosítási díjak határidőben történő megfizetéséről is.

13.3.

Amennyiben a Felek a Gépjárműre a DUNA LÍZING javára jelzálogjogot alapítanak és így a DUNA LÍZING érdekelt a
CASCO biztosításban, akkor az Ügyfél köteles a Biztosítás alapján őt megillető kártérítési összegekre a biztosítónak
olyan fizetési utasítást adni, hogy azokat a biztosító a DUNA LÍZING, mint jelzálogjogosult bankszámlájára utalja át.
Ebben az esetben a DUNA LÍZING számol el a javítás díja tekintetében a javítást végző márkaszervizzel, a biztosítási
szolgáltatással. A biztosítási szolgáltatásnak a DUNA LÍZING követeléseit meghaladó része az Ügyfelet illeti.

13.4.

Az Ügyfél legkésőbb a folyósítást megelőzően köteles az általa, valamint a biztosító által aláírt biztosítási szerződést,
vagy a DUNA LÍZING által elvárt biztosítási fedezet fennállását igazoló egyéb okiratot a DUNA LÍZINGnek átadni,
valamint a DUNA LÍZING felhívására köteles a biztosítási kötvény eredeti példányának bemutatása mellett egy
másolati példányát, valamint a díjfizetési bizonylatokat a DUNA LÍZINGnek átadni.

13.5.

Az Ügyfél a Szerződés hatálya alatt a Biztosítást kizárólag a DUNA LÍZING előzetes írásbeli hozzájárulásával
módosíthatja, illetve szüntetheti meg. A DUNA LÍZING fenntartja a jogot, hogy a Biztosítás módosítását írja elő abban
az esetben, ha az megítélése szerint részére kedvezőtlen feltételeket tartalmaz.

13.6.

Súlyos szerződésszegésnek minősül és megalapozza a DUNA LÍZING azonnali felmondási jogát, amennyiben az
Ügyfél, vagy a jóváhagyásával más személy a Gépjárművet olyan országba viszi ki, amelyre a Biztosítás nem terjed ki.

13.7.

Az Ügyfél tartozik felelősséggel a biztosítási fedezetlenségből eredő, illetve a biztosító mentesülését eredményező
kárért. Biztosítási fedezetlenségnek minősül és a DUNA LÍZINGet felmondásra jogosítja fel, ha a Gépjármű a
biztosítási eseménykori értéke csökkentve a Gépjárművet ért kárra a biztosító által teljesített, vagy teljesítendő
kifizetés összegével nem fedezi az Ügyfélnek a Szerződés szerint fennálló tartozását.

13.8.

A Biztosítással kapcsolatos téves, pontatlan adatszolgáltatásból származó minden következmény az Ügyfelet terheli.

13.9.

A Biztosítással kapcsolatos összes költség és az önrészesedés kizárólag az Ügyfelet terhelik.

13.10.

A DUNA LÍZING jogosult a Szerződés hatálya alatt bármikor felhívni az Ügyfelet a Biztosítás igazolására.

13.11.

Amennyiben a DUNA LÍZING az Ügyfél részéről tapasztalt fizetési késedelmek következtében szükségesnek ítéli, a
biztosítási szerződés fenntartása érdekében – a tartozás átvállalása nélkül – a biztosítási díjakat az Ügyfél helyett
megfizetheti, de az így teljesített díjakat az Ügyfélre áthárítja. Amennyiben a biztosítási díjat az Ügyfél helyett fizeti
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meg, az Ügyfél köteles a biztosítási díjat haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül a DUNA LÍZING részére
megtéríteni.
13.12.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben – a DUNA LÍZING előzetes írásbeli jóváhagyásával – a Gépjárműre nem
köt biztosítást, a Gépjárművel kapcsolatos minden kárt viselni köteles.

13.13.

A Szerződés alkalmazásában biztosítási eseménynek minősül minden olyan esemény, amit a Gépjárműre vonatkozó
biztosítási szerződés annak minősít.

13.14.

A Gépjárművel összefüggő biztosítási esemény (a továbbiakban: Káresemény) bekövetkezése esetén az Ügyfél a
Káreseményről köteles haladéktalanul, de legkésőbb a biztosítási szerződésben meghatározott határidőn belül
tájékoztatni a biztosítót (kárbejelentés) és egyben a DUNA LÍZINGet, továbbá a biztosítási szerződésben
meghatározott módon eljárni, gondoskodni a kárfelmérésről, és egyidejűleg mindezekről írásban tájékoztatni a DUNA
LÍZINGet.

13.15.

Az Ügyfél a biztosítással kapcsolatos eljárásban – ide nem értve a kárbejelentés és a kárfelmérés eseteit – a DUNA
LÍZING külön írásbeli felhatalmazása alapján köteles intézkedni, de egyebekben is köteles mindent haladéktalanul
megtenni a DUNA LÍZING érdekeinek érvényesítése érdekében.
A Gépjármű javítása során az Ügyfél köteles úgy eljárni, hogy a gyártói garancia érvényes maradjon.
A biztosítással összefüggő bárminemű, így különösen a biztosító szolgáltatásával kapcsolatos vita esetén – mind a
peren kívüli eljárások, egyezségek, mind a peres eljárások során – az Ügyfél jogosult és köteles eljárni.

13.16.

A Káresemény miatt az Ügyfél a DUNA LÍZINGgel szemben semminemű követelést nem támaszthat, a Káresemény
következtében – így különösen a Biztosítással kapcsolatos eljárással összefüggésben – felmerülő minden költség,
hátrány és felelősség az Ügyfelet terheli.

13.17.

A kártérítési összegből a DUNA LÍZING jogosult a Szerződés alapján fennálló követelését kielégíteni, ideértve a
Szerződésnek a Gépjármű biztosítási fedezetlenséget eredményező ellopása, megsemmisülése, vagy a gazdaságos
javíthatóságot meghaladó mértékű sérülése esetén történt felmondása következtében esedékessé tett követelést is. A
Szerződés felmondása esetén, amennyiben az Ügyfél összes tartozása meghaladja a kártérítési összeget, az Ügyfél
köteles a kártérítési összeg beszámítása után fennmaradó tartozását a DUNA LÍZING felhívására a DUNA LÍZING
részére megfizetni.

13.18.

Amennyiben a biztosító a Káresemény során bekövetkezett károsodás mértékét a Biztosítás alapján helyreállíthatónak
minősíti és az Ügyfélnek a DUNA LÍZING felé a biztosító által történő kárkifizetés napjáig lejárt tartozása nem áll fenn,
és a Gépjármű helyreállítását az Ügyfél, vagy a szerviz hitelt érdemlően igazolta, a DUNA LÍZING – kizárólag az adott
esetre vonatkozóan – a biztosítási összegről az Ügyfél javára lemondhat. Amennyiben az Ügyfél a javíttatást a
biztosítóval szerződéses viszonyban lévő szervizben kívánja elvégeztetni, abban az esetben a DUNA LÍZING
biztosítási összegről történő lemondásához szükséges az is, hogy az Ügyfél a szerviz biztosítóval kötött
együttműködési megállapodását – legalább annak másolati példányát – bemutassa a DUNA LÍZING részére.

13.19.

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

13.20.

Csoportos CASCO biztosítás
13.20.1.

A DUNA LÍZING - a Szerződésben meghatározott egyedi feltételek figyelembe vételével – eltekinthet attól,
hogy az Ügyfél a Gépjárművet valamennyi biztosítható kockázat esetére, teljes értéken, saját díjfizetése
mellett CASCO-biztosítási fedezet alá vonja azzal, hogy a Felek a Gépjárműre a DUNA LÍZING által kötött
csoportos biztosítási szerződés hatályát kiterjesztik, a biztosítás díját a DUNA LÍZING áthárítja – mint
közvetített szolgáltatást - az Ügyfélre és azt beépíti a kölcsön törlesztő részleteibe (továbbiakban: csoportos
CASCO biztosítás).

13.20.2.

A csoportos CASCO-s konstrukció választása esetén, amennyiben a biztosítás létrejön, az Ügyfél a
biztosítotti nyilatkozat (nyilatkozat és hozzájárulás biztosítás megkötéséhez) aláírásával eleget tesz a
CASCO biztosításra vonatkozó kötelezettségeinek. A nyilatkozat aláírásával az Ügyfél csoportos CASCO
biztosítás esetén tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a DUNA LÍZING által egy meghatározott
biztosítóval kötött csoportos casco biztosítási szerződés hatálya a Gépjárműre kiterjedjen, és a biztosítás
áthárított díját a DUNA LÍZING a törlesztő-részletek beszedésére irányadó gyakorisággal az Ügyféltől
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beszedje. A „Minihitel” konstrukció esetén a 21.2. pontban foglaltak az irányadóak. Csoportos CASCO
biztosítás esetén a DUNA LÍZING társbiztosított lesz és e státuszából fakadóan a Biztosító a Káresemény
kapcsán fizetendő biztosítási szolgáltatást közvetlenül a DUNA LÍZING részére, illetve a DUNA LÍZING
ilyen irányú felhatalmazása esetén az Ügyfél részére jogosult kifizetni.
13.20.3.

Az Ügyfél a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy csoportos CASCO biztosítás esetén
nem vonja és nem is vonhatja semmilyen biztosítható kockázat esetére fedezet alá a Gépjárművet és nem
tart hatályban a Gépjárműre vonatkozó biztosítást a Szerződés időtartama alatt. Az Ügyfél tudomásul veszi,
hogy amennyiben a Gépjárművet valamennyi biztosítható kockázat esetére, teljes értéken, saját díjfizetése
mellett saját maga, a saját nevében kívánja CASCO biztosítási fedezet alá vonni, ahhoz a DUNA LÍZING
hozzájárulása szükséges és a Szerződés módosítását vonja maga után.

13.20.4.

A csoportos CASCO biztosítás Biztosító általi felmondása esetén az Ügyfél köteles a 13.1. pont szerinti
CASCO biztosítást kötni és a biztosítás fennállásáról szóló igazolást a DUNA LÍZING részére benyújtani a
felmondás időpontjától számított 15 napon belül. Amennyiben az Ügyfél ezen kötelezettségének nem tesz
eleget, a DUNA LÍZING jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

13.20.5.

Az Ügyfél a csoportos CASCO biztosítás esetében is köteles a Gépjárművet saját díjfizetése mellett
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással biztosítani.

14.

A Szerződést biztosító mellékkötelezettségek (Biztosítékok)

14.1.

Amennyiben a DUNA LÍZING ezt szerződéses feltételként előírja, Felek a finanszírozott Gépjárműre
jelzálogszerződést kötnek és a jelzálogjogot a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyeztetik.
A jelzálogra vonatkozó részletes szabályokat a jelzálogszerződés tartalmazza.

14.2.

A DUNA LÍZING amennyiben megítélése szerint a kölcsön visszafizetésének biztosítására - az Ügyfél
hitelképességétől függően - a finanszírozott Gépjárművön kívül egyéb biztosítékra van szükség, az alábbi Szerződést
biztosító mellékkötelezettségeket írhatja elő:
- készfizető kezesség,
- garancia,
- jelzálogjog,

14.3.

A készfizető kezes a DUNA LÍZINGgel kötött, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt készfizető
kezességi szerződésben az Ügyfélnek a Szerződés alapján a DUNA LÍZING felé fennálló teljes tartozásáért, valamint
annak összes járulékaiért (ide értve, de erre nem korlátozva: késedelmi kamat, esetleges végrehajtási vagy más, a
jogérvényesítéssel kapcsolatos költség) vállal készfizető kezességet.
A legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt garanciaszerződés, illetve garanciavállaló nyilatkozat alapján a
garantőr arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződésben, nyilatkozatban meghatározott feltételek esetén a DUNA
LÍZINGnek fizetést köteles teljesíteni.

14.4.

A Gépjárművön a DUNA LÍZING javára alapított jelzálogjog hitelbiztosítéki nyilvántartásba vétele érdekében az Ügyfél
köteles regisztrálni a Hitelbiztosítéki Rendszer e célra rendszeresített felületén és az ehhez szükséges minden
jognyilatkozatot megtenni, ellenkező esetben a DUNA LÍZING jogosult a Szerződés megkötését megtagadni, elállni,
illetve a Szerződést felmondani. A regisztrációval és a nyilvántartással kapcsolatos költségeket - ideértve a DUNA
LÍZING által a hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatban jogszabály alapján fizetendő díjat,
illetve költségtérítést is – az Ügyfél viseli.

14.5.

14.5.1.

A szerzési támogatással érintett Gépjármű a Szerződés megkötésének napjától számított három éven belül
nem idegeníthető el.
A Gépjármű forgalomba helyezésére, illetve tulajdonjogának átírására a közlekedési igazgatási hatóságnál
indított eljárásban DUNA LÍZING jár el és egyidejűleg kezdeményezi az elidegenítési tilalomnak az állam
javára történő bejegyzését a járműnyilvántartásba.

14.5.2.

A Felek a Szerződés aláírásával a finanszírozott Gépjárműre terhelési tilalmat alapítanak, melyet a DUNA
LÍZING jogosult bejegyeztetni a járműnyilvántartásba.

14.5.3.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben az illetékes hatóság DUNA LÍZING által kiállított okmányiroda
részére szóló kérvényben foglaltak ellenére a Gépjármű törzskönyvét legyártja, azt az illetékes hatóság az
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elidegenítési és terhelési tilalom biztosítékaként közvetlenül a DUNA LÍZINGnek adja ki. Amennyiben az
eljáró okmányiroda hibájából eredően a Gépjármű törzskönyve mégis legyártásra és az Ügyfél részére
megküldésre kerül, akkor azt az Ügyfél 8 napon belül köteles a DUNA LÍZING részére személyesen átadni
vagy tértivevényes levél formájában megküldeni. Ezen esetekben a Szerződés lezárásáig a gépjármű
törzskönyvét – amennyiben a jelzálogszerződésből más nem következik - a DUNA LÍZING letétként tartja
birtokában. Az Ügyfél, mint letevő a Szerződés lezárásáig a letétet nem követelheti vissza, a törzskönyv
birtokosa pedig mindaddig nem köteles a törzskönyvet az Ügyfélnek kiadni, ameddig az Ügyfél a
Szerződésből eredő valamennyi kötelezettségének – tekintet nélkül annak jellegére – maradéktalanul eleget
nem tett. A DUNA LÍZING a törzskönyvet a Szerződés lezárását követő 5 munkanapon belül átadja az
Ügyfélnek, melynek tényét a Felek külön jegyzőkönyvben rögzítik. Abban az esetben, ha a
jelzálogszerződés alapján a törzskönyv a Szerződés lezárásakor harmadik személynél van, akkor a
törzskönyvet ez a személy adja át az Ügyfélnek, mely iránt a DUNA LÍZING a Szerződés lezárását követő
naptól számított 5 munkanapon belül köteles intézkedni. A DUNA LÍZINGet, a harmadik személy
letéteményest a Gépjármű törzskönyvének letéti őrzéséért díjazás nem illeti meg.
14.5.4.

Az Ügyfél a DUNA LÍZING javára a jogszabály által meghatározottak szerinti hatóság által nyilvántartásba
vett korlátozásokat a Szerződésből eredő tartozása maradéktalan kiegyenlítéséig nem jogosult töröltetni.
Amennyiben a hatóság a gépjármű törzskönyvét tévesen az Ügyfélnek adta át, illetve küldte meg, köteles a
DUNA LÍZINGnek haladéktalanul átadni.
A DUNA LÍZING a futamidő során bármikor jogosult a törzskönyv kiállítását kérni az illetékes hatóságtól.

15.

14.5.5.

A forgalmi engedély, a gépjármű-törzskönyv és érvényesítő címke kiállításának, illetve a törzskönyv
kiállítása felfüggesztésének valamennyi költsége, függetlenül attól, hogy a kiállításra, illetve a
felfüggesztésre kinek a kérelmére vagy hivatalból került sor, minden esetben az Ügyfelet terheli akár oly
módon, hogy azt közvetlenül megfizeti a kiállító hatóságnak, vagy amennyiben azt a DUNA LÍZING fizeti
meg, úgy a DUNA LÍZINGnek felhívásra a megtéríti.

14.5.6.

Az Ügyfél a forgalmi engedélybe illetve törzskönyvbe bejegyzett adatokban bekövetkező bármilyen
változást, valamint a forgalmi engedély, törzskönyv, érvényesítő címke, rendszámtábla eltűnését,
megrongálódását köteles az illetékes hatóságnak és a DUNA LÍZINGnek 15 napon belül írásban
bejelenteni.

Folyósítás és törlesztés

15.1. Folyósítás
15.1.1.

A kölcsönt a DUNA LÍZING a Gépjárműre vonatkozó adásvételi szerződés szerinti, a Szerződésben
feltüntetett eladónak vételárhátralék címén történő átutalással nyújtja.
A DUNA LÍZING a kölcsönt akkor folyósítja, ha az Ügyfél az alább felsorolt okiratokat, dokumetumokat
DUNA LÍZINGnek átadja, illetve azok rendelkezésre állnak:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)

aláírt kölcsönkérelem,
a szerzési támogatás megítéléséről szóló jogerős határozat,
Szerződés az Ügyfél és a DUNA LÍZING, vagy meghatalmazottjaik aláírásával,
a Szerződést biztosító, érvényes és hatályos biztosítéki szerződés(ek) a „Minihitel” hitelkonstrukció
kivételével,
zálogjog bejegyzéséhez hozzájáruló hitelbiztosítéki nyilatkozat és a jelzálogjog Hitelbiztosítéki
Nyilvántartási Rendszerbe történő bejegyzésének igazolása a „Minihitel” hitelkonstrukció kivételével,
hozzájáruló nyilatkozat jelzálogjog átjegyzéséhez a „Minihitel” hitelkonstrukció kivételével,
az Önerő Ügyfél általi megfizetését igazoló bizonylat,
Szerződés szerinti szerződéskötési díj megfizetését igazoló bizonylat,
Új gépjárműnél esetleges metálfelár megfizetését igazoló bizonylat,
Új gépjármű esetén a Gépjármű eladója és Ügyfél által aláírt, a Gépjármű pontos adatait és
azonosítóit, valamint a teljes vételárat és a pénzügyi rendezés feltételeit tartalmazó adásvételi
előszerződés, használt gépjármű esetén ugyanezen tartalommal az adásvételi szerződés eredeti
példánya,
használt Gépjárműnél az arra 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
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l)

m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

t)

(internetes felületen kötött biztosítás esetén a rendszer által generált biztosítási ajánlat számmal
ellátott) dokumentum, ahol a DUNA LÍZING társbiztosítottként megjelölésre került.
Új Gépjárműnél a 13. pont 13.20.2. alpontjában meghatározott, aláírt nyilatkozat CASCO gépjármű
biztosításhoz és Nyilatkozat a biztosítónak, annak a legfeljebb 3 (három) személynek a nevéről és
személyes adatairól, akik a Gépjárművet vezethetik, továbbá jelen ÁSZF 21. pontja szerinti „Minihitel”
esetén az első éves biztosítási díj Ügyfél általi megfizetését igazoló bizonylat,
első magyarországi nyilvántartásba vétel esetén a regisztrációs adó megfizetését igazoló bizonylat,
használt gépjármű esetén műszaki állapotlap,
használt Gépjármű esetén az Ügyfél, mint tulajdonos valamint a Gépjármű pontos adatait és
azonosítóit tartalmazó forgalmi engedély másolata,
használt Gépjármű esetén a DUNA LÍZING által kiállított, az okmányiroda által átvett, aláírással és
pecséttel ellátott kérvény,
újonnan legyártott Gépjármű esetében a Felek által aláírt megállapodás a Szerződés módosításáról,
mely tartalmazza a Gépjármű alvázszámát,
üzembentartói megállapodás, ha az Ügyfél szállítását harmadik személy végzi,
amennyiben a jogszabály előírása alapján ez szükséges, a Szerződés gyámhatóság általi
jóváhagyását igazoló dokumentum, vagy a Szerződés gyámhatóság általi jóváhagyását igazoló
záradékkal ellátott példánya,
a hitelbírálat során a DUNA LÍZING által előírt egyéb dokumentumok.

Amenyiben az ügyfél a fenti 15.1.1.a)-t) 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 58500551-11233455 számú számláján történő jóváírását követő banki napon,
legkésőbb pedig az azt követő 5-dik banki napon teljesíti.
15.1.2.

A DUNA LÍZING az előző alpontban foglalt hibátlan és hiánytalan iratok kézhezvételét követően ellenőrzi,
hogy az azokban foglaltak megegyeznek-e a kölcsönkérelemben és az ahhoz kapcsolódó
adatszolgáltatás(ok)ban foglaltakkal. Amennyiben a vizsgálat során eltérést tapasztal, továbbá valótlan
adatok közlése, valamint a fedezetértékelés során a Gépjármű állapotáról, eredetéről és értékéről
tudomására jutott negatív információ esetén jogosult a folyósítást megtagadni és a Szerződést azonnali
hatállyal felmondani. Az ebből eredő károkért a DUNA LÍZINGet nem terheli felelősség.

15.2. A kölcsön törlesztése
15.2.1.

Az Ügyfél a havi törlesztőrészletekben a Szerződés szerinti kölcsön összegét és annak kamatait fizeti meg
a DUNA LÍZINGnek a Szerződésben foglalt ütemezés szerint. Fizetési kötelezettségnek minősül ezen
túlmenően minden, a Gépjárművel és a Szerződéssel összefüggésben felmerülő kamat, díj, költség, így
különösen, de nem kizárólag a jelen ÁSZF Hirdetménye szerinti költség, a késedelmi kamat, a Gépjármű
beszerzéséhez kapcsolódó közvetlen költségek, a biztosítási díjak.

15.2.2.

A kölcsön összege és az Ügyfél Szerződéssel kapcsolatos fizetési kötelezettségei magyar forintban (HUF)
kerülnek meghatározásra.

15.2.3.

Az Ügyfél a részére nyújtott kölcsöntőkét és ügyleti kamatait a kölcsön törlesztőrészletek számát, összegét
és esedékességét tartalmazó, a Szerződés elválaszthatatlan részét képező fizetési ütemterv szerint
köteles visszafizetni a DUNA LÍZING részére.
A fizetési ütemterv tartalmazza az adott Szerződésre irányadó devizanemet, a kölcsön folyósításának
napját, a Szerződés lejáratát, a kölcsön összegét és kölcsön törlesztőrészleteket (tőke-kamat bontásban),
a kölcsön törlesztőrészletek esedékességét, a CASCO biztosítás díj összegét, esedékességét, valamint a
folyósítás napján érvényes referencia kamatlábat és ügyleti kamatlábat, továbbá a THM értékét.

15.2.4.

A DUNA LÍZING fizetési értesítő megküldésével háromhavonta előre értesíti az Ügyfelet az őt terhelő
fizetési kötelezettségről. A DUNA LÍZING a fizetési értesítőt legkésőbb a fizetési értesítőben megjelölt
legkorábbi esedékességi időpontot 8 nappal megelőzően küldi meg az Ügyfél részére. A törlesztőrészletek
összege a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint változhat, melyről a DUNA LÍZING a fizetési értesítőben
tájékoztatja az Ügyfelet.

17

15.2.5.

A Szerződés eltérő rendelkezése hiányában kölcsön törlesztőrészleteket az Ügyfél köteles
esedékességkor a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint megfizetni. Az egyes kölcsön törlesztőrészletek
esedékességi időpontjait a Szerződés futamidő kezdetének időpontja határozza meg az alábbiak szerint:

Futamidő kezdete (a
folyósítás napja)

Esedékesség

tárgyhó 1-15. között

tárgyhót követő hónap első napja, illetve ezt követően minden hónap első
napja

tárgyhó 16-31. között

tárgyhót követő hónap 16. napja, illetve ezt követően minden hónap 16.
napja

15.2.6.

A „Minihitel” hitelkonstrukció esetén a kölcsön törlesztéséről a 21.2. pont rendelkezik.

15.3. Előtörlesztés, szerződés módosítás
15.3.1.

Az Ügyfél kezdeményezheti a hátralékos kölcsöntőke teljes (végtörlesztés), vagy részleges előtörlesztését.
Az Ügyfél köteles a DUNA LÍZINGet az előtörlesztési szándékáról az előtörlesztés tervezett időpontját
legalább 15 naptári nappal megelőzően írásban értesíteni.

15.3.2.

Előtörlesztés esetén a DUNA LÍZING 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 az előtörlesztett tőketartozásra az
előtörlesztés teljesítéséig számít fel ügyleti kamatot. Amennyiben a Felek másképpen nem rendelkeznek,
előtörlesztés esetén a még esedékessé nem vált kölcsön törlesztőrészletek összege csökken,
esedékességük nem módosul.

15.3.3.

Az Ügyfél köteles megjelölni az előtörlesztés tervezett időpontját és részleges előtörlesztés esetén annak
összegét. Amennyiben az Ügyfél által megjelölt időpont a kérelem DUNA LÍZING általi kézhezvételét
megelőzően már eltelt, vagy az Ügyfél ilyen időpontot nem jelöl meg, a DUNA LÍZING a kalkulációt a soron
következő esedékességi időpontra készíti el. A DUNA LÍZING csak az általa az Ügyfél számára elkészített
előtörlesztési dokumentációban részletezettek szerinti teljesítést tekinti előtörlesztésnek.

15.3.4.

Az Ügyfél köteles a Szerződésben megadott, a DUNA LÍZING bankszámlájára az előtörlesztéshez
szükséges összeget jelen ÁSZF 18.4. pontjában foglalt fizetési módok valamelyike szerint teljesíteni.

15.3.5.

Részleges előtörlesztés esetén az előtörlesztést követően a fennálló tartozás összegéről és a
törlesztőrészletekről a DUNA LÍZING írásbeli értesítőt küld az Ügyfél részére.

15.3.6.

A DUNA LÍZING jogosult az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült méltányos és
objektíve indokolt költségeinek megtérítését az Ügyféltől igényelni, ha az előtörlesztés olyan időszakra
esik, amikor a kamat rögzített.

15.3.7.

A költségek mértéke nem haladhatja meg az előtörlesztés időpontja és a Szerződés futamidejének lejárata
közötti időtartamra fizetendő, az előtörlesztés időpontjában érvényes feltételek szerint számított ügyleti
kamat összegét.

15.3.8.

A költségek mértéke nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1 %-át (egy százalékát), ha az
előtörlesztés napja és a Szerződés futamidejének lejárata közötti időtartam meghaladja az egy évet.

15.3.9.

A költségek mértéke nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 0,5 %-át (fél százalékát), ha az
előtörlesztés időpontja és a Szerződés lejáratának időpontja közötti időtartam nem haladja meg az egy
évet.

15.3.10.

Nem illeti meg a DUNA LÍZINGet a költség megtérítése, ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként
kötött biztosítási szerződés alapján történt, vagy ha tizenkét hónap alatt egy alkalommal az Ügyfél által
teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a 200.000,-Ft (kétszázezer) forintot.

15.3.11.

Amennyiben az Ügyfél előtörlesztési szándékának előzetes jelzése nélkül az összes lejárt fizetési
kötelezettségének teljesítéséhez szükségesnél nagyobb összeget fizet meg a DUNA LÍZING részére
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(túlfizetés), a DUNA LÍZING a túlfizetés teljes összegét beszámítja a jövőben esedékessé váló kölcsön
törlesztőrészletekbe, vagy ha az Ügyfélnek a DUNA LÍZINGgel szemben lejárt tartozása nem áll fenn, az
Ügyfél erre irányuló írásbeli kérelme alapján a túlfizetést az Ügyfélnek visszafizeti.

16.

15.3.12.

Ha az Ügyfél túlfizetése eléri az Ügyfél még esedékessé nem vált teljes tartozásának és az előtörlesztési
díj összegét, a DUNA LÍZING a túlfizetést előtörlesztésként a 15. pont 15.3.1.-15.3.3. alpontjai számolhatja
el.

15.3.13.

Az előtörlesztés és a túlfizetés nem jár kamatjóváírással. Az előtörlesztett összeg a Ptk. 6:46.§-a alapján
először a költségekre, díjakra, majd a késedelmi kamatra és az ügyleti kamatra és végül a tőkére kerül
elszámolásra.

15.3.14.

Az Ügyfél az előtörlesztésen kívüli bármilyen egyéb, a Szerződés fizetési ütemterve szerint fennálló
tartozásainak átütemezésére vonatkozó igényét írásban köteles jelezni a DUNA LÍZING felé. A DUNA
LÍZING az átütemezéshez a Hirdetményben meghatározott szerződésmódosítási díj felszámítása mellett
hozzájárulhat.

A DUNA LÍZING által nyújtott pénzügyi szolgáltatás ellenértéke
Az Ügyfél a DUNA LÍZING által a részére nyújtott a kölcsön ellenértékeként ügyleti kamatot, költséget és egyéb díjat,
valamint a hatályos jogszabályok szerint ezeket terhelő ÁFA-t köteles fizetni.
Ezen összegek mértékét az Ügyféllel kötött Szerződés és a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazzák.

16.1.

A kölcsön ügyleti kamata és kamatlába, induló (aktuális) referencia-kamatláb
16.1.1.

Az Ügyfél által fizetendő kölcsön törlesztőrészleteiben megfizetendő ügyleti kamat összege a
kamatidőszakokban a tőketartozás és a Szerződésben meghatározott, referncia-kamatláb változásától
függő ügyleti kamatláb alapján kerül megállapításra.
A kamat számításakor a DUNA LÍZING napi kamatszámítást alkalmaz.
Az Ügyfél kamatfizetésének kezdő időpontja, azaz a futamidő kezdete az a naptári nap, amelyen a DUNA
LÍZING a kölcsönt folyósítja.
Az ügyleti kamat összegének számítási módja:
Az ügyleti kamat összege =

16.1.2.

tőke x kamatidőszak naptári napjainak száma x ügyleti kamatláb
360

Az ügyleti kamat a referencia-kamatláb és a kamatfelár összege.
A referencia-kamatláb bármilyen alkalmazandó kamat számításának alapjául szolgáló, a nyilvánosság
számára hozzáférhető mindenkori irányadó kamatláb, amelynek mértékére a DUNA LÍZINGnek nincs
ráhatása.
A kamatfelár a referencia-kamatlábon felül az ügyleti kamat részeként fizetendő kamat, az ügyleti kamat és
a referencia-kamat különbségeként meghatározott kamatrész.
A kamatidőszak két egymást követő kölcsön törlesztőrészlet megfizetésének esedékessége közötti
időszak, az alábbiak figyelembe vételével:
a finanszírozás kezdetének időpontja a Szerződés futamidejének kezdő napja, ezért az első
kamatidőszak ettől a naptól az első kölcsön törlesztőrészlet jelen ÁSZF szerinti esedékességét
megelőző naptári napig tart;
b) az első kamatidőszakot követő kamatidőszakok rendre az egyes kölcsön törlesztőrészlet
esedékességének napján kezdődnek, és – az utolsó kamatidőszak kivételével – az azokat közvetlenül
követő kölcsön törlesztőrészlet esedékességét megelőző napon fejeződnek be;
c) az utolsó kamatidőszak záró napja a kölcsön tőkeösszege maradéktalan visszafizetésének napját
megelőző naptári nap.
a)

16.1.3.

A DUNA LÍZING a Szerződés létrejöttekor a Szerződésben (induló) referencia-kamatlábat határoz meg. A
referenciakamat a Szerződés megkötésének napján a Magyar Nemzeti Bank által honlapján közzétett MNB
alapkamat.
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16.2.

16.1.4.

A Szerződés alapján alkalmazandó referenciakamat megnevezését, aktuális mértékét, valamint az induló
ügyleti kamat mértékének meghatározása során alkalmazott referencia-kamatláb érvényességének
időpontját a Szerződés tartalmazza.
A tényleges ügyleti kamatláb az MNB által közzétett, folyósítás napján érvényes MNB alapkamat értékének
alkalmazásával kerül meghatározásra.

16.1.5.

A kamatfelár mértéke a futamidő alatt fix. A referencia-kamatláb mértéke változó, az az MNB alapkamat
változás hatályba lépésének napjától módosul. A DUNA LÍZING rendszeresen a honlapján közzé tett és az
ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztett Hirdetmény útján tájékoztatja az Ügyfelet a
referencia-kamatláb változásáról.

16.1.6.

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-dik munkanapján kerül sor,
elszámolása a naptári negyedév végét követő első esedékes törlesztő részletben történik meg.

16.1.7.

Az új ügyleti kamatláb a Szerződés megkötésekor megállapított kamatfelár és a folyósításkor, majd ezt
követően a kamatkülönbözet kiszámításának napján érvényes MNB alapkamat összege.

16.1.8.

Az ügyleti kamatláb megváltozása esetén változatlan tőke mellett a kölcsön törlesztőrészlet összege is
megváltozik. A még esedékessé nem vált kölcsön törlesztőrészletek összege a fennálló, még esedékessé
nem vált tőketartozás és az újra megállapított ügyleti kamatláb alapul vételével kerülnek kiszámításra. A
megváltozott törlesztőrészletekről a DUNA LÍZING a 15. pont 15.2. alpont 15.2.4. pontja szerinti fizetési
értesítőben tájékoztatja az Ügyfelet.

A Szerződéshez kapcsolódó költségek, díjak
Olyan szolgáltatás tekintetében, amelynek ellenértékéről a Szerződés nem rendelkezik, a DUNA LÍZING Hirdetménye
az irányadó.

16.3.

Késedelmi kamat
16.3.1.
16.3.2.

16.3.3.

Pénztartozás késedelmes megfizetése esetén az Ügyfélnek az ügyleti kamaton felül a Szerződésben
meghatározott késedelmi kamatot is meg kell fizetnie a DUNA LÍZING részére.
A késedelmi kamat mértéke nem haladhatja meg a Szerződésben kikötött a felszámítás időpontjában
érvényes ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal növelt mértékét és nem lehet
magasabb, mint a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki
alapkamat 24 százalékponttal növelt értéke. Az Ügyfél késedelme esetén jelen ÁSZF Hirdetményében
meghatározott késedelmi kamatmérték alkalmazandó.
A DUNA LÍZING a késedelmi kamatot napi kamatszámítással határozza meg a következő képlet alapján:
tőke x kamatláb
100

16.4.

X

naptári napok száma
360

A kamat, a díjak és költségek egyoldalú módosítása
16.4.1.

A hitelkamat egyoldalú módosítása
Az ügyleti kamat a jelen ÁSZF 16. pont 16.1. alpont 16.1.4.-16.1.7. alpontja szerint változtatható, azzal,
hogy az ügyleti kamat referenciakamathoz kötött, előzőek szerinti változása nem minősül egyoldalú
szerződésmódosításnak. Ezen túlmenően a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Szerződések esetében a hitel
kamatfeltételei az Ügyfél számára hátrányosan egyoldalúan nem módosíthatók.

16.4.2.

Díjak egyoldalú módosítása

20

A DUNA LÍZING jogosult a Hirdetményben rögzített, díjakat évente legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal
által közzétett előző évi éves átlagos fogyasztói árindex mértékével április 1. napjával hatályos időponttal
megemelni.

17.
17.1.

17.2.

16.4.3.

Költségek egyoldalú módosítása
A Hirdetményben meghatározott költségeket a DUNA LÍZING módosulás esetén az adott költség
felmerülésekor, a módosulás mértékének megfelelően jogosult megváltoztatni.

16.4.4.

Szerződéssel kapcsolatban díjat vagy költséget érintő egyoldalú, fogyasztó számára hátrányos módosítást
a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 30 nappal a DUNA LÍZING Hirdetményében teszi
közzé, valamint a módosításról, a díj vagy költség új mértékéről és a módosítást követően várhatóan
fizetendő törlesztőrészletről és ha ennek kapcsán a törlesztőrészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága
változik, ennek tényéről az Ügyfelet postai úton értesíti.

16.4.5.

Amennyiben a módosítás alapjául szolgáló feltételek bármelyike a kamat-, díj- vagy költségelem
csökkentését teszi indokolttá, akkor a DUNA LÍZING a kamat-, díj- vagy költségelemet a változás
mértékével arányosan csökkenti. Az Ügyfél számára nem kedvezőtlen módosítás esetén a módosításról a
DUNA LÍZING legkésőbb a módosítás hatálybalépésekor Hirdetmény útján tájékoztatja az Ügyfelet.

A teljes hiteldíj mutató
A teljes hiteldíj mutató (továbbiakban: THM) az a belső megtérülési ráta, amely mellett a fogyasztó által teljesítendő
kötelezettségek jelenértéke (törlesztés és díjak) éves százalékban kifejezve megegyezik a hitelező által folyósított
hitelösszeggel.
A THM számítása a 83/2010. (III.25.) számú Kormányrendeletben foglaltak szerint történik.
A THM kiszámítására vonatkozóan a következő képletet kell alkalmazni:

Ck: a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első
hitelfolyósításig fizetendő költségekkel,
Dl: az 1 sorszámú törleszt_részlet vagy díjfizetés összege,
m: a hitelfolyósítások száma,
m’: az utolsó törleszt_részlet vagy díjfizetés sorszáma,
tk: az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam
években és töredékévekben kifejezve, ezért t1 = 0,
sl: az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztő részlet vagy díjfizetés időpontja közötti
időtartam években és töredékévekben kifejezve,
X: a THM értéke.
17.3.

A DUNA LÍZING az induló THM-et a Szerződésben állapítja meg. Az induló THM a DUNA LÍZING a Szerződés Ügyfél
általi aláírásának napján érvényes ügyleti kamatlába, valamint a Szerződés Ügyfél általi aláírásának napján ismert, az
Ügyfél által fizetendő költségek figyelembevételével kerül kiszámításra. Az induló és módosult THM értéke nem tükrözi
a kölcsön kamatkockázatát.

17.4.

Az induló THM mértéke a feltételek változása esetén módosulhat. A THM nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat
24 százalékponttal növelt mértékét.

18.

Felek egymással szembeni fizetési kötelezettségének teljesítése
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18.1.

A jelen ÁSZF, illetve a Szerződés vagy a biztosítéki szerződések alapján fizetendő összegek a Szerződésben, vagy az
ÁSZF-ben meghatározott határnapon, illetve határidő kikötése esetén legkésőbb a határidő utolsó napján válnak
esedékessé. Amennyiben az esedékesség napja nem banki munkanap, a fizetési kötelezettség az esedékesség napját
követő első banki munkanapon válik még késedelem nélkül teljesíthetővé.

18.2.

A Felek jogviszonya tekintetében banki munkanapnak minősül az a munkanap, amelyen a DUNA LÍZING
Szerződésben rögzített számlavezető intézménye üzletvitel céljából nyitva tart.

18.3.

Amennyiben az Ügyfél a Szerződésből eredő bármely fizetési kötelezettségének, ideértve a Szerződés megszűnése
után keletkezett valamennyi fizetési kötelezettségét is, nem tesz határidőben eleget, a DUNA LÍZING a lejárt
tartozások után – az ügyleti kamaton felül – az esedékesség napjától a teljesítés időpontjáig terjedő időre jogosult a
16. pont 16.3. alpont 16.3.3. pontja szerint számított késedelmi kamatot felszámítani, és azt az Ügyféllel szemben
érvényesíteni.

18.4.

Az Ügyfél a DUNA LÍZINGgel szembeni fizetési kötelezettségének az alább megjelölt fizetési módok szerint köteles és
jogosult eleget tenni:
a) a DUNA LÍZING számlavezető intézményének bármely fiókjában készpénzbefizetéssel a DUNA
LÍZING Szerződésben rögzített bankszámlája javára;
b) a DUNA LÍZINGnek a Szerződésben megjelölt számlájára átutalással;
c) a DUNA LÍZING által a rendelkezésére bocsátott készpénzátutalási megbízással;
Amennyiben az Ügyfél a hitelkérelemben készpénzátutalási megbízással történő törlesztést választott, a DUNA
LÍZING a legkésőbb a fizetési értesítővel egyidejűleg küldi meg az Ügyfélnek a készpénzátutalási megbízást.

18.5.

A DUNA LÍZING az Ügyfél részére esetlegesen visszatérítendő összeget Ügyfél költségviselése mellett az Ügyfél által
előzetesen írásban megjelölt számlájára való átutalással vagy az Ügyfél DUNA LÍZING által nyilvántartott lakcímére
címzett, postautalvánnyal teljesíti.

18.6.

A fizetési kötelezettség az Általános Üzletszabályzat 5. pontjában megjelölt időpontokban minősül teljesítettnek.

18.7.

A DUNA LÍZING mindaddig nem esik késedelembe és nem köteles az Ügyfél felé teljesíteni, amíg az Ügyfél akár
fizetéssel, akár dokumentáció szolgáltatásával illetve nyilatkozat megtételével késedelemben van.

18.8.

Az Ügyfél nem mentesül fizetési kötelezettsége és a késedelmes teljesítés jogkövetkezményei alól, ha a DUNA
LÍZINGtől bármilyen ok miatt nem kapta meg a fizetési értesítőt, számlát, illetve a befizetésére szolgáló készpénzátutalási megbízás nyomtatványt. Ebben az esetben az Ügyfélnek az általa kézhez vett legutolsó fizetési értesítőben,
számlán, illetve a befizetésére szolgáló készpénz-átutalási megbízás nyomtatványon megjelölt összeget kell
határidőben megfizetnie, majd haladéktalanul köteles egyeztetni a DUNA LÍZINGgel a különbözet megfizetéséről.

18.9.

A fizetési kötelezettség teljesítésének beazonosíthatósága érdekében az Ügyfél köteles fizetési kötelezettsége
teljesítésekor a fizetéssel érintett Szerződésre vonatkozó azonosító adatot (szerződésszám) vagy a fizetési
kötelezettségre vonatkozó azonosító adatot (számlaszám, fizetési értesítő száma) hivatkozási számként megjelölni.
Amennyiben ezen kötelezettség elmulasztása miatt a DUNA LÍZINGnél a beérkezett fizetés egyértelmű azonosítása
nem lehetséges, a DUNA LÍZING a befizetést nem köteles teljesítésként elismerni. A DUNA LÍZING köteles minden
tőle elvárható intézkedést megtenni a fizetés beazonosítására. Amennyiben az azonosítás 30 napon belül nem vezet
eredményre, akkor a DUNA LÍZING ezen határidő leteltét követő 8 banki munkanapon belül kamatmentesen, de az
átutalási költségek levonásával visszautalja az átutalást indító számlára illetve postai befizetés esetén a feladó nevére
és címére a postaköltség levonásával vagy címzettre hárításával visszaküldi.

18.10.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a DUNA LÍZING részére teljesített bármely fizetését a DUNA LÍZING az Ügyféllel
szemben fennálló és lejárt követelésével szemben a Ptk. 6:46.§-a alapján a következő sorrendben számolja el: költség
és díj, késedelmi és ügyleti kamat, tőke. Az Ügyfél ettől eltérő rendelkezése hatálytalan.

18.11.

Amennyiben a jelen ÁSZF, vagy a Szerződés másként nem rendelkezik, a DUNA LÍZING által a Szerződésben
foglaltak szerinti szolgáltatások teljesítése kapcsán a DUNA LÍZINGnél közvetlenül vagy közvetetten felmerülő igazolt
költségek - így különösen, de nem kizárólagosan - az esetleges hatósági eljárás költségei, illetékei, a jogi és egyéb
szakértői költségek az Ügyfelet terhelik.

18.12.

Az Ügyfelet terhelik mindazon szolgáltatások és intézkedések igazolt költségei is, amelyekre az Ügyfél nem
szerződésszerű magatartása, vagy harmadik személy intézkedése folytán került sor, beleértve mindazon költségeket,
amelyek az Ügyféllel szembeni eljárás miatt keletkeztek.

18.13.

Az Ügyfél DUNA LÍZING felé bármilyen jogcímen fennálló tartozásának elévülését a DUNA LÍZING Ügyfélhez írásban
intézett fizetési felszólítás megszakítja. Az elévülés megszakadását eredményezi az is, ha a felszólítás az Ügyfél
ellenőrzési körében bekövetkezett okból nem kézbesíthető, nem adható át.

22

19.

A Központi Hitelinformációs Rendszer részére történő adatszolgáltatás

19.1.

Az Ügyfél a Szerződés, illetve a biztosítéki szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a DUNA LÍZING csatlakozott
a BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. (a továbbiakban: BISZ Zrt.) által üzemeltetett Központi Hitelinformációs
Rendszerhez (a továbbiakban: KHR) és mint referenciaadat-szolgáltató a BISZ Zrt. részére a központi hitelinformációs
rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: KHR tv.) előírásainak megfelelően a hitelképesség
megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat
csökkentésének előmozdítása, az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében továbbítja
ügyfelei törvényben meghatározott adatait. Az Ügyfél adatai a KHR tv. 5. § (2) bekezdésében foglaltak szerint átadásra
kerülnek, a KHR tv. 11-13/A.§-ai szerint átadásra kerülhetnek a KHR részére.
A KHR által kezelt adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni.

19.2.

Az alábbi feltételek bekövetkezésekor az Ügyfél adatai továbbításra kerülnek a Központi Hitelinformációs Rendszerbe:
az Ügyfél hitel, pénzkölcsön nyújtásra Szerződést köt, a szerződéskötést követően öt munkanapon
belül,
b) ha a Szerződésből eredő lejárt és meg nem fizetett tartozása meghaladja a késedelembe esés
időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és e tartozása folyamatosan, több mint 90
napig fennállt (ugyanazon személy vonatkozásában több jogviszony egyidejű fennállása esetén
jogviszonyonként külön-külön kell figyelembe venni a feltételek teljesülését),
c) ha vele szemben készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használat kapcsán a bíróság jogerősen
megállapítja a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. tv. (továbbiakban: Btk.) 313/C. §-ában vagy
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (továbbiakban: új Btk.) 374.§ (5) bekezdésében
és 393. §-ában meghatározott bűncselekmény elkövetését,
d) ha a természetes személy Ügyfél a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó Szerződés megkötésének
kezdeményezése során okirattal bizonyítható módon valótlan adatot közöl, illetve akkor is, ha hamis
vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság jogerős határozatában a Btk. 274-277. §-ában vagy
az új Btk. 342-343. §-ában és 345-346. §-ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja
meg.
a)

19.3.

Az adatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a törvényi előírásnak megfelelően a késedelmes tartozás teljesítése
esetén a teljesítéstől számított egy évig, le nem zárt tartozás esetén az adatátadástól számított maximum 10 évig, a
tartozás nem teljesítéssel történő megszűnésétől számított öt évig kezeli, ezt követően véglegesen és vissza nem
állítható módon törli.

19.4.

Az Ügyfél a 19. pont 19.2. alpont a.) pontjában foglaltakkal kapcsolatban nyilatkozhat arra
vonatkozóan, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy az ott megadott adatait más referenciaadat-szolgáltató a
KHR rendszeréből a 19. pont 19.1. alpontjában meghatározott célból átvegye. A hozzájárulás
megtagadásának tényét a KHR tartalmazza. Törvényben meghatározott esetekben a hozzájárulástól
függetlenül átadhatók az adatok a KHR-ből. A nyilatkozat az összes, adatszolgáltatás tárgyát képező
Szerződésére egyaránt vonatkozik
b) Az Ügyfélnek lehetősége van nyilatkozni továbbá arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy
adatait a KHR a Szerződés megszűnését követően legfeljebb 5 évig kezelhesse.
a)

Az a) pontban megadott hozzájárulás a referenciaadat-szolgáltató útján, a b) pontban megadott hozzájárulás a
Szerződés fennállása alatt a referenciaadat-szolgáltatón keresztül, a Szerződés megszűnését követően közvetlenül a
BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. részére benyújtott nyilatkozat útján bármikor visszavonható. Az a) pontban
megadott hozzájárulás későbbi visszavonása vagy megadása vonatkozásában mindig az Ügyfél legkésőbb keletkezett
írásbeli nyilatkozata lesz irányadó minden, az adatszolgáltatás tárgyát képező Szerződésére.

19.5.

A KHR részére átadandó adatok köre:
azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, személyi igazolvány
(útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, lakcím,
levelezési cím, elektronikus levelezési cím.
b) a Hpt. 3. § (1) bekezdésének b)–c) pontjában meghatározott szolgáltatásra vonatkozó szerződési
adatok: a szerződés típusa és azonosítója (száma), a szerződés megkötésének, lejáratának,

a)
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megszűnésének időpontja, ügyféli minőség (adós, adóstárs), a szerződés összege, a szerződéses
összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, a törlesztés módja és gyakorisága, a KHR tv.
11. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésének időpontja, a KHR tv. 11. § (1)
bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás
összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, a követelés másik
referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés, az előtörlesztés
ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, pénzneme, fennálló
tőketartozás összege és pénzneme.
c) a Hpt. 3. § (1) bekezdésének b)–c) pontjában foglalt szolgáltatásra vonatkozó szerződés adatai: az
igénylés elutasításának időpontja, indoka, okirati bizonyítékok, jogerős bírósági határozat száma, az
eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkező részének tartalma.
d) a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatával kapcsolatos adatok: a készpénz-helyettesítő
fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma), a letiltás időpontja, a letiltott készpénz-helyettesítő
fizetési eszközzel végrehajtott műveletek időpontja, száma, összege, a jogosulatlan felhasználások
száma, az okozott kár összege, a bírósági határozat jogerőre emelkedésének időpontja, perre utaló
megjegyzés.
e) a hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos adatok: a nyilatkozat kelte, (hely, dátum), a referenciaadat szolgáltató azonosító adatai, az Ügyfél azonosító adatai, a hozzájárulás megtagadására utaló
megjegyzés.
A DUNA LÍZING a természetes személy részére a KHR-be történő adatátadás tervezett végrehajtását harminc nappal
megelőzően írásbeli tájékoztatást ad arról, hogy a fenti 19. pont 19.2. alpont b) pontja szerinti esetben a 19. pont 19.5.
alpontjának a) és b) pontjaiban rögzített adatai bekerülnek a KHR-be, ha szerződéses kötelezettségeinek nem tesz
eleget.
19.6.

A jelen fejezetben foglalt tájékoztató elválaszthatatlan részét képezi a Magyar Nemzeti Bank által a KHR tv. 15.§ (2)
bek. szerint készített, fontos tudnivalókról és jogok ismertetéséről szóló tájékoztató, amely e tájékoztatás a
www.mnb.hu oldalon is elérhető.

19.7.

Az Ügyfél kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak
a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás általi kezelése ellen, és kérheti adatai helyesbítését, illetve törlését. A kifogás a
DUNA LÍZINGhez, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz nyújtható be.

19.8.

A DUNA LÍZING, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás köteles a kifogást annak kézhezvételét követő öt
munkanapon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről a nyilvántartott személyt írásban, tértivevénnyel feladott irat
formájában haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő két munkanapon belül tájékoztatni.

19.9.

Ha a DUNA LÍZING a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles a helyesbített
vagy törlendő adatot – a nyilvántartott Ügyfél egyidejű értesítése mellett – a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére
átadni, amely a változást haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles átvezetni.

19.10.

Az Ügyfél adatainak jogellenes átadása, kezelése miatt, illetve azok törlése, helyesbítése iránt a DUNA LÍZING és a
KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat. A keresetlevelet az Ügyfélnek a kifogás kivizsgálásának
eredményéről szóló tájékoztató kézhezvételétől számított 30 napon belül a lakóhelye szerint illetékes járásbírósághoz
kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.
Az Ügyfelet a keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a DUNA LÍZING, illetve a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás
nem tett eleget a törvény által előírt tájékoztatási kötelezettségének. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt
ez esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidő leteltétől kell számítani.
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezéseit a KHR tv.-ben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.
A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a per megindítására vonatkozó adatot az eljárás jogerős befejezéséig a vitatott
referenciaadattal együtt köteles nyilvántartani.

20.

Adatkezelés
A DUNA LÍZING tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Szerződés aláírásával az Ügyfél hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
jelen ÁSZF hatálya alá tartózó Ügyfelek és szerződések esetében a DUNA LÍZING az Általános Üzletszabályzatban írt
személyes adatokon túl az Info. tv. 3.§ 3. pont b) alpontja szerinti különleges adatot is kezeljen. Az Általános
Üzletszabályzat adatkezelési rendelkezéseit erre az adatkörre is alkalmazni kell és az ott körülírt jognyilatkozatok az
ilyen adatokra is kiterjednek.
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21.

„Minihitel”

21.1.

A „Minihitel” hitelkonstrukció keretében a DUNA LÍZING a Szerződés alapján a Szerződésben meghatározott önerő és
a Kormányrendelet alapján az Ügyfélnek biztosított szerzési támogatás teljes összegének felhasználása mellett 25.000
Ft (huszonötezer forint) összegű kölcsönt nyújt az Ügyfélnek az általa kiválasztott új Gépjármű megvásárlásához.

21.2.

Amennyiben a Szerződés másként nem rendelkezik, „Minihitel” esetében a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket az
alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
- A kölcsönkérelem elbírálásához a jelen ÁSZF 2. pont, 2.9. alpontjának d) és e) pontjában rögzített dokumentumok
nem szükségesek.
- A kölcsöntőke, valamint az ügyleti kamat a futamidő végén egy összegben esedékes, mely összeget az Ügyfél a
DUNA LÍZING által részére a lejárat negyedévére vonatkozó, 15.2.4. pontban nevesített fizetési értesítőben
foglaltak alapján tartozik kiegyenlíteni.
- Az Ügyfél a csoportos CASCO biztosítás első éves díját folyósítást megelőzően köteles egy összegben a DUNA
LÍZINGnek megfizetni. A további biztosítási díjak évente előre egy összegben fizetendők a DUNA LÍZING által az
Ügyfél részére az esedékesség negyedévére vonatkozó, a 15.2.4. pontban nevesített fizetési értesítőben
foglaltaknak megfelelően.
- A finanszírozott Gépjárműre a Felek nem alapítanak jelzálogjogot, de elidegenítési tilalom a Magyar Állam javára,
terhelési tilalom a DUNA LÍZING javára bejegyzésre kerül a közlekedési igazgatási hatóságnál.

A jelen ÁSZF-et a DUNA LÍZING Igazgatósága 2017. június 15. napján 19/2017. (06.15.) számú határozatával elfogadta.
Rendelkezései a hatályba lépés napjától kötött szerződésekre irányadóak.
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