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A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a DUNA LÍZING Pénzügyi Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 32. I. em.), mint Lízingbeadó (a
továbbiakban: Lízingbeadó) által a Lízingbevevőnek nyújtott forint alapú zártvégű pénzügyi lízing szolgáltatás általános
szabályait. A továbbiakban lízingszerződés alatt a felek által aláírt egyedi lízingszerződés, a jelen ÁSZF valamint a Lízingbeadó
mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzat rendelkezései együttesen értendőek.
A jelen ÁSZF rendelkezései a Lízingbeadó és a Lízingbevevő (a továbbiakban együtt: Felek) között létrejött forint alapú
zártvégű pénzügyi lízingszerződésre (a továbbiakban: lízingszerződés) alkalmazandóak és a lízingszerződés
hatálybalépésével egyidejűleg a lízingszerződés részeként lépnek hatályba.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Felek a lízingszerződés vonatkozásában az alábbi definíciókat alkalmazzák:
Zártvégű pénzügyi lízing: zártvégű pénzügyi lízing alapján a Lízingbevevő – a nyíltvégű pénzügyi lízingtől eltérően - nemcsak
jogosult, hanem köteles a lízingtárgyként szolgáló lízingtárgy megvásárlására, amelyre a lízingszerződésből fakadó fizetési
kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével kerülhet sor. A Lízingbevevő a lízingtárgy megvásárlására harmadik személyt
kijelölni nem jogosult.
Fogyasztó definíciója: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eljáró természetes személy
Pénzügyi lízing igénylők az alábbiak lehetnek:18. életévüket betöltött, cselekvőképes devizabelföldi természetes személyek.
Finanszírozási kérelem: a Lízingbeadóhoz megküldött olyan nyomtatvány, amely tartalmazza a Lízingbevevő minősítéséhez
és az ügylet elbírálásához szükséges adatokat.
Tájékoztató ajánlat: Az a Lízingbeadó által az Fhtv. rendelkezéseinek megfelelő kiállított okirat, amelyben a Lízingbeadó a
Finanszírozási kérelem, illetve a Lízingbevevő által átadott egyéb dokumentumok alapján az Egyedi lízingszerződésre
ajánlatot ad.
Forint alapú lízingszerződés: forint alapúnak minősül a lízingszerződés, amennyiben a Felek így állapodtak meg. A forint
alapú lízingszerződés esetén mind a kirovó mind a lerovó pénznem a magyar forint, így a törlesztő részletek összege a forint
más devizához viszonyított árfolyamának esetleges változásától nem függ. Az irányadó kamatláb változásából fakadó
kockázatot (így előnyöket és hátrányokat is) a Lízingbevevő viseli.
Visszlízing: A zártvégű pénzügyi lízing azon formája, ahol a lízingtárgy Eladója maga a Lízingbevevő, és a Lízingbeadó a
lízingtárgyat abból a célból vásárolja meg, hogy azt a Lízingbevevő részére zártvégű pénzügyi lízingbe adja.
Lízingtárgy/vagy Lízingtárgyak: a lízingszerződés tárgyaként szolgáló lízingtárgy.
Eladó: a lízingtárgy eladója, szállítója, visszlízing esetén maga a Lízingbevevő.
Refinanszírozó hitelintézet: A Lízingbeadó tevékenységét részben, a vele szerződéses jogviszonyban álló hitelintézetek által
nyújtott refinanszírozással végzi. A refinanszírozás során a Lízingbeadó lízingszerződésből eredő követelése a refinanszírozás
biztosítékaként szolgálhat. A Lízingbeadó refinanszírozó partnere a Duna Takarék Bank Zrt. (9022 Győr, Árpád út 93.,
Cégjegyzékszám: 08 10 001869, Adószám: 24719018-2-44) A szerződéses futamidő alatt a refinanszírozó hitelintézet
változhat.
Hitelfedezeti biztosítás: a Lízingbeadó mint szerződő és a Lízingbeadóval szerződött biztosító között létrejött csoportos
biztosítás, amelyhez a Lízingbevevő külön csatlakozási nyilatkozattal biztosítottként csatlakozhat. A Biztosító adatairól a
Lízingbeadó külön dokumentumban tájékoztatja Lízingbevevőt.
Integrált CASCO: a Lízingbevevő külön erre rendszeresített okiratba foglalt rendelkezése alapján az Lízingbeadóval
szerződött alkusz (továbbiakban: alkusz) által megkötött olyan CASCO biztosítás, melynek díját a Lízingbeadó a lízing törlesztő
részleteivel együtt – elszámolási kötelezettség mellett – szedi be a Lízingbevevőtől. Az Alkusz adatairól a Lízingbeadó külön
dokumentumban tájékoztatja Lízingbevevőt.
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I. A LÍZING TÁRGYÁUL SZOLGÁLÓ Lízingtárgy MEGRENDELÉSE, ADÁSVÉTELE
1. A lízingszerződés egyben a Lízingbevevő által a Lízingbeadó részére adott arra vonatkozó megbízásnak is minősül, hogy
a Lízingbeadó a Lízingbevevő által kiválasztott lízingtárgyat a Lízingbevevő által kiválasztott Eladótól megvásárolja
kizárólagosan abból a célból, hogy arra a lízingszerződés rendelkezései szerint a Lízingbevevőnek zártvégű pénzügyi lízing
szolgáltatást nyújtson. A lízingszerződésben a lízing tárgyaként meghatározott lízingtárgyat – visszlízing kivételével – a
Lízingbevevő a saját felelősségére és kockázatára rendeli meg annak Eladójától.
Visszlízing esetén a lízingtárgyat a Lízingbevevő eladja a Lízingbeadónak abból a célból, hogy azt a Lízingbevevő részére
zártvégű pénzügyi lízingbe adja.
2. A lízingszerződésnek tartalmaznia kell a lízingtárgy paramétereit, a lízingtárgy vételárát, valamint minden egyéb lényeges
szerződéses feltételt. A lízingtárgy átadásakor – visszlízing kivételével – Átadás-átvételi jegyzőkönyv készül, amelyben
rögzíteni kell az átadás helyét és időpontját.
3. A Lízingbevevő a lízingtárgy eladóját valamint a lízingtárgyat a saját felelősségére és kockázatára választja ki. Erre
tekintettel a lízingtárgy leszállításának, átadásának – nem a Lízingbeadónak felróható - meghiúsulása vagy késedelme esetén
a Lízingbevevő semmiféle jogcímen nem jogosult a Lízingbeadóval szemben igényt támasztani, így különösen, de nem
kizárólag nem jogosult az általa már megfizetett kezdő lízingdíjat, lízingdíjat visszakérni, vagy kártérítést érvényesíteni,
amennyiben annak összege akár a Lízingbevevő által közvetlenül, akár a Lízingbeadó által az Eladó részére megfizetésre
került. A Lízingbevevő az általa megfizetett kezdő lízingdíjnak vagy részének visszakövetelésére akkor jogosult, ha az
összeget az Eladó a Lízingbeadó részére visszafizette, vagy annak megfizetése a Lízingbeadó részéről az Eladó részére még
nem történt meg. A Lízingbeadó a meghiúsult szállításból vagy adásvételből fakadóan az Eladóval szembeni azon követelését,
amelyet a Lízingbevevő kezdő lízingdíjként már részére teljesített, külön engedményező nyilatkozattal a Lízingbevevőre
engedményezi.
Az így engedményezett követelés teljesüléséért a Lízingbeadó felelősséget nem vállal.
4. A vételár folyósítása
4.1. A lízingtárgy vételárhátralékának a finanszírozott összeggel megegyező mértékű folyósítására az Eladó részére azt
követően kerül sor, hogy a
 lízingszerződés hatályba lépett;
 a kezdő lízingdíj (önrész) megfizetésre illetve teljesítésre került
 a lízingszerződés és annak mellékletei legalább egy eredeti példányban a Lízingbeadó birtokában vannak;
 a lízingtárgyra vonatkozóan az Eladó és a Lízingbeadó között adásvételi szerződés létrejött;
 a lízingtárgyról a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a Lízingbeadó nevére kiállított számla egy eredeti példánya a
Lízingbeadónak átadásra került (kivéve természetes személy Eladó esetén);
 a lízingszerződésben meghatározott adatok megegyeznek a Lízingbeadó részére átadott okiratokban és közokirat
másolatokban foglalt adatokkal;
 a lízingszerződés és a jelen ÁSZF által előírt egyéb okiratok a Lízingbeadó birtokába kerültek; a Lízingbevevő vagy az
Eladó körülményeiben nem következett be olyan változás, amely a lízingszerződés Lízingbeadó általi felmondását, attól
való elállását megalapozza, továbbá a lízingbeadás ténye a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzésre került.
A Lízingbeadó jogosult a vételárat bármely fenti feltétel hiányában is folyósítani, valamint jogosult a folyósítás feltételeként
további indokolt feltételt szabni, így különösen, de nem kizárólag további okiratok, hatósági engedélyek csatolását, biztosíték
nyújtását, adatok igazolását.
4.2. A Felek megállapodnak, hogy – visszlízing kivételével – a vételárnak a finanszírozott összeget meghaladó része a
Lízingbeadó által oly módon kerül megfizetésre az Eladó részére, hogy a Lízingbevevő által az Eladónak a lízingtárgy
megrendelésére vagy megvásárlására tekintettel átadott vételárelőleget vagy foglalót a finanszírozott összeggel megegyező
vételárhátralék Lízingbeadó általi folyósításával a Felek a Lízingbevevő által a Lízingbeadó részére megfizetett kezdő
lízingdíjnak tekintik, mely összeget a vételár részeként a Lízingbeadó az Eladóra engedményez. A Felek megállapodnak, hogy
– visszlízing kivételével – a Lízingbevevő által az Eladónak közvetlenül befizetett szerződéskötési díjat a Lízingszerződés
hatálybalépésével a Lízingbeadó a vételár részeként Eladóra engedményezi.
Visszlízing esetén a kezdő lízingdíj és a lízingszerződésben meghatározott szerződéskötési díj a lízingtárgy vételárába kerül
beszámításra, hacsak a felek másképp nem állapodnak meg.
5. A Lízingbevevő a kezdő lízingdíjat – visszlízing kivételével – közvetlenül az Eladónak fizeti meg, arra tekintettel, hogy ezt
az összeget a vételár részeként a Lízingbeadó az Eladóra engedményezi. Amennyiben a Lízingbevevő által vételárelőlegként,
foglalóként vagy egyéb jogcímen az Eladónak megfizetett összeg nem fedezi a lízingdíjtőke és a finanszírozott összeg
különbözetét, úgy a Lízingbevevő köteles legkésőbb a lízingtárgy átvételéig azt közvetlenül az Eladónak megfizetni. A
Lízingbevevő köteles a lízingtárgy Lízingbeadó általi tulajdonszerzésével kapcsolatosan felmerülő valamennyi költséget (pl.
okiratok díja, forgalmi rendszám díja, stb.) a Lízingbeadó helyett és nevében megfizetni, illetve amennyiben azt a Lízingbeadó
maga megfizette, úgy köteles azt a Lízingbeadónak megtéríteni, még abban az esetben is, ha a költségek megfizetésére
jogszabály alapján a Lízingbeadó köteles. A Lízingbevevő köteles megtéríteni a Lízingbeadónak a lízingügylet hitelbiztosítéki
nyilvántartásba vételének, módosításának, törlésének eljárási díját.
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A Lízingbevevő köteles a lízingszerződés megkötésekor a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a tulajdonjoga
majdani megszerzéséhez szükséges visszterhes vagyonszerzési illetéket megfizetni. Visszlízing esetén a kezdő lízingdíj
Lízingbeadó által a Lízingbevevő részére fizetendő vételárba kerül beszámításra.
6. A megrendelés szállítási/adásvételi szerződésben meghatározott vételár által nem tartalmazott tartozékok, extra
felszerelések ellenértékét a Lízingbevevő köteles közvetlenül az Eladónak megfizetni, és erre hivatkozással a Lízingbeadóval
szemben semmiféle igényt nem támaszthat.
7. Szavatossági, jótállási és termékfelelősségi jogok és kötelezettségek
7.1. Tekintettel arra, hogy a lízingtárgy kiválasztása és megrendelése/megvásárlása a Lízingbevevő saját felelősségére és
kockázatára történik, a Felek a Lízingbeadónak a lízingtárggyal kapcsolatos jogszavatossági, kellékszavatossági,
termékszavatossági, jótállási kötelezettségét és kártérítési felelősségét kizárják, így a lízingtárgy használatát korlátozó vagy
akadályozó körülményekért, illetve a lízingtárgy műszaki állapotáért, származásáért, rejtett vagy egyéb hibáiért a Lízingbeadó
kizárólag akkor tartozik felelősséggel, ha lízingtárgy megvásárlása során szándékosan károkozó módon járt el. A Felek
megállapodnak, hogy a jogszavatossági, kellékszavatossági, termékszavatossági, jótállási jogokat a Lízingbeadó a
Lízingbevevőre engedményezi, egyúttal a Lízingbevevő átvállalja a jogszavatossági, kellékszavatossági, termékszavatossági,
jótállási jogok érvényesítési kötelezettségét. Lízingbevevő jogosult és - tekintettel a fenti átvállalásra és arra, hogy a lízingtárgy
fedezeti értékének fenntartása a
Lízingbevevő kötelezettsége - köteles saját költségére és kockázatára haladéktalanul érvényesíteni a jogszavatossági,
kellékszavatossági, termékszavatossági, jótállási jogokat az arra kötelezettel szemben. A fentiek szerint engedményezett
követelésekért a Felek a Lízingbeadó felelősségét kizárják. A Lízingbeadó felhatalmazza a Lízingbevevőt, hogy a
szavatossági, jótállási és kártérítési jogok engedményezésének megtörténtéről a kötelezettet (eladót, gyártót) értesítse, és a
jogok érvényesítése esetén részükre teljesítési utasítást adjon. A lízingtárggyal kapcsolatos jótállási és szavatossági igények
érvényesítése, vagy a lízingtárgy használatának bármilyen okból történő akadályozása vagy korlátozása a Lízingbevevőnek a
lízingszerződésből fakadó fizetési kötelezettségeit nem érintik, a Lízingbevevő lízingdíj csökkentésre, visszakövetelésre,
fizetési haladékra nem jogosult.
7.2. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a szavatossági, jótállási igényt a Lízingbevevő eredményesen érvényesíti, úgy
az érvényesített igény fajtájától függően a Felek az alábbiak szerint kötelesek eljárni:
7.2.1. Amennyiben kijavítási igény érvényesítésére kerül sor, úgy a Lízingbevevő köteles a lízingtárgyat kijavíttatni;
7.2.2. Amennyiben árleszállítási igény kerül érvényesítésre, úgy a Lízingbevevő köteles az érvényesített árleszállítás
összegével, előtörleszteni az alábbiak szerint:
- amennyiben az érvényesített árleszállítás nem éri el az idő előtti lezárás szerint felszámítandó teljes tartozást, úgy az
árleszállítás összegét a Lízingbevevő egyszeri törlesztésként vagy valamely havi törlesztéssel együtt köteles 15 napon belül
előtörleszteni. Az árleszállítás összegével megegyező lízingdíj előírására, és annak Lízingbevevő általi megfizetése esetén a
hátralévő lízingdíj arányos csökkentésére a Lízingbeadó egyoldalúan jogosult és köteles;
- amennyiben az érvényesített árleszállítás eléri az idő előtti lezárás szerint felszámítandó teljes tartozást, úgy a Felek a
lízingszerződés idő előtti lezárásának szabályai szerint járnak el, azzal, hogy a Lízingbeadó jogosult egyoldalúan a
Lízingbevevő erre vonatkozó nyilatkozata nélkül is kezdeményezni az idő előtti lezárást;
7.2.3. Amennyiben kicserélési igény kerül érvényesítésre, úgy az igényérvényesítéssel érintett lízingtárgy helyére az átvett
lízingtárgy kerül lízingtárgyként. A Felek kötelesek az eredeti lízingtárgy tulajdonjogának az Eladó (gyártó) tulajdonába
kerüléséhez szükséges illetve az új lízingtárgy Lízingbeadó tulajdonába és Lízingbevevő üzembentartási
kötelezettségi körébe kerüléséhez szükséges együttműködést tanúsítani, így különösen okiratokat aláírni, hatósági
bejelentéseket megtenni. A csereként kapott lízingtárgynak a Lízingbeadó tulajdonába kerüléséhez szükséges költségeket (pl.
forgalombahelyezési költségek okiratok költségei, stb.) a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó helyett és nevében megfizetni,
illetve amennyiben azt a Lízingbeadó maga megfizette, úgy köteles azt a Lízingbeadónak megtéríteni, továbbá Lízingbevevő
köteles megtéríteni a Lízingbeadónak a lízingtárgy cseréje kapcsán felmerült hitelbiztosítéki nyilvántartási eljárás díját.
Amennyiben a kicserélés kapcsán többlet vételár fizetési kötelezettség is keletkezik, úgy a többletvételárat a Lízingbevevő
köteles az Eladónak közvetlenül megfizetni. Amennyiben árleszállítási igény is érvényesítésre kerül, úgy az I.7.2.2. pont
rendelkezései is irányadóak.
7.2.4. Amennyiben eredeti állapot helyreállítása igény kerül érvényesítésre, úgy a Felek a lízingszerződés idő előtti
lezárásának szabályai szerint járnak el, azzal, hogy a Lízingbeadó jogosult egyoldalúan a Lízingbevevő erre vonatkozó
nyilatkozata nélkül is kezdeményezni az idő előtti lezárást. Amennyiben a visszakapott vételár nem elegendő az idő előtti
lezárás szerinti teljes tartozás kiegyenlítésére, úgy a Lízingbevevő köteles a vételáron felüli különbözetet is megfizetni.
7.2.5. A Lízingbeadó árleszállítási, kicserélési vagy eredeti állapot helyreállítása iránti igény esetén kizárólag azt követően
köteles a lízingtárgy Lízingbevevő vagy harmadik személy tulajdonába kerüléséhez szükséges nyilatkozatokat megtenni, ha
az idő előtti lezárás szerint felszámítandó teljes tartozások részére megfizetésre kerültek. A Lízingbevevő a szavatossági,
jótállási igények érvényesítése során ezen körülmény figyelembevételével köteles eljárni.
7.3. A Felek megállapodnak, hogy tekintettel arra, hogy a szavatossági jogok gyakorlására - beleértve az elállási jogot is - a
fentiek alapján a Lízingbevevő köteles, ezért a Lízingbevevő nem jogosult gyakorolni a Ptk. 6:415.§ (3) bekezdésében
meghatározott felmondási jogát.
7.4. A szavatossági, jótállási jogok érvényesítéséről, a jogérvényesítés állásáról a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadót
részletesen, írásban, és folyamatosan tájékoztatni.
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II. A Lízingtárgy TULAJDONJOGA, ÜZEMELTETÉSE
1. A lízingtárgy tulajdonjoga mindaddig, amíg a Lízingbevevő a lízingszerződésben meghatározott összes fizetési
kötelezettségének eleget nem tett, vagy a Lízingbeadó a lízingszerződésben meghatározott esetekben a lízingtárgyat
harmadik személy részére nem értékesíti, a Lízingbeadót illeti meg, de azt a hatályos jogszabályok szerint a Lízingbeadó által
kibocsátott számla alapján a Lízingbevevő tartja nyilván könyveiben. A Lízingbeadó hozzájárul ahhoz, hogy a lízingtárgy
forgalmi engedélyébe (amennyiben van) a Lízingbevevő üzembentartóként feltüntetésre kerüljön. A Lízingbevevő – eltérő
írásbeli megállapodás hiányában – köteles a lízingtárgy üzemben tartásáról gondoskodni, saját költségére gyakorolni
mindazon jogokat és teljesíteni mindazon kötelezettségeket, amelyeket akár jogszabály, akár a lízingszerződés az
üzembentartóra előír.
2. A Lízingbevevő köteles arról gondoskodni, hogy a lízingtárgy állaga és értéke legfeljebb csak a rendeltetésszerű használattal
arányos mértékben csökkenjen. Köteles a lízingtárgyat a gyártó által meghatározott műszaki leírások szerint rendeltetésének
megfelelően használni, a lízingtárgy karbantartását valamint meghibásodása, sérülése (biztosítási esemény) esetén annak
javítását, a károsodást megelőző állapotnak megfelelően hivatalos márkaszervizben elvégeztetni, és ezt a márkaszerviz
bizonylatával igazolni. A Lízingbevevő jogosult a garanciális és szavatossági idő lejáratát követően olyan szervizben a
lízingtárgyat megjavíttatni, amely erre megfelelő tevékenységi és hatósági engedélyekkel rendelkezik.
A Lízingbevevő nem jogosult a lízingtárgyat, a Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül taxizásra, oktatásra, sport
céljára használni, valamint haszongépjárműből személygépjárművé átalakítani.
3. A lízingszerződés tartama alatt a lízingtárggyal kapcsolatosan felmerült valamennyi költség, adó (így különösen:
gépjárműadó, autópálya használati díj, parkolási díj, kiszabott pótdíjak, biztosítási események során felmerült önrész és
amortizációs díj összege, bírságok, karbantartási-javítási költségek, biztosítási díjak, vagyonadó, stb.) a Lízingbevevőt terhelik,
köteles azok összegét a jogosultnak, vagy a Lízingbeadó által történő megfizetés esetén a Lízingbeadónak haladéktalanul
megtéríteni. Amennyiben a Lízingbeadó a fenti költségek bármelyikében helytáll a Lízingbevevő helyett, abban az esetben
jogosult a megtérítési igényét Lízingbevevő által megfizetett lízingdíjból – a
Lízingbevevő eltérő rendelkezése esetén is - közvetlenül kielégíteni. Amennyiben a lízingszerződés megszűnésére a fizetési
kötelezettség esedékessége előtt kerül sor, azonban a lízingtárgy a fizetési kötelezettség létrejöttének alapjául szolgáló
időpontban a Lízingbeadó tulajdonában volt, úgy a fizetési kötelezettséget a Lízingbeadó jogosult a lízingszerződés
megszűnésekor a Lízingbevevőre átterhelni, akár a fizetési kötelezettség esedékessége előtt is.
4. A lízingtárggyal harmadik személyeknek okozott károkért a Lízingbevevő teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A
Lízingbeadó a lízingtárggyal okozott szabálysértések, bűncselekmények következményeit nem viseli, az esetlegesen hozzá
beérkező okiratokat a Lízingbevevőnek továbbítja.
5. A Lízingbevevő a lízingtárgy használatát a Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával engedheti át harmadik
személynek.
6. A Lízingbeadó jogosult a lízingtárgy üzemeltetésével kapcsolatos lízingbevevői kötelezettségek teljesítését ellenőrizni,
jogosult továbbá a lízingszerződés teljesítésével kapcsolatban bármilyen adatot a Lízingbevevőtől megkérni, amelyre a
Lízingbevevő köteles a kézhezvételtől számított 5 munkanapon belül válaszolni.
7. A Lízingbevevő a lízingtárgyat az Európai Unió tagállamai továbbá Svájc, Norvégia, Szerbia, Liechtenstein, Andorra, Izland,
San Marino, Monaco államhatárain túlra kizárólag a Lízingbeadó előzetes írásbeli engedélyével jogosult kivinni. Amennyiben
a lízingtárgy 3,5 tonnánál nagyobb saját tömegű tehergépjármű, úgy az üzletszerű gazdasági tevékenység végzése céljából
való használatára a fenti korlátozás nem vonatkozik, feltéve, hogy az adott földrajzi területre a felek megállapodása alapján
kötelező CASCO biztosítás területi hatálya kiterjed.
8. A lízingtárgy törzskönyvének (amennyiben van) birtoklási joga mindaddig, amíg a lízingtárgy a Lízingbeadó tulajdonát
képezi, a Lízingbeadót illeti. A Lízingbevevő köteles a fentiek ellenére birtokába került törzskönyvet (pl. hatósági mulasztás
esetén) haladéktalanul megküldeni a Lízingbeadónak.
9. Amennyiben a lízingtárgy kárt szenved, úgy a Lízingbevevő CASCO/Vagyon biztosítás kárügyintézés esetén a Casco
biztosítóját, a károkozó felelősségbiztosítója vagy MABISZ terhére történő kárügyintézés esetén a másik fél
felelősségbiztosítóját illetve a MABISZ-t köteles felhívni arra, hogy esetleges kárkifizetést – a Lízingbeadó eltérő írásbeli
nyilatkozata hiányában - közvetlenül a Lízingbeadónak teljesítsenek. A részére folyósított kártérítési összeget a Lízingbeadó
folyósítja tovább Lízingbevevőnek, vagy annak rendelkezése szerint harmadik személynek.
III. A Lízingtárgy BIZTOSÍTÁSA
1. Kötelező felelősségbiztosítás (jármú típusú eszköz esetében)
A Lízingbevevő köteles a lízing tárgyát képező lízingtárgyra a mindenkor hatályos jogszabályi feltételeknek megfelelően, saját
nevében kötelező lízingtárgy-felelősségbiztosítási szerződést kötni, és azt a lízingszerződés hatályáig a saját költségén
fenntartani. A Lízingbevevő a kötelező lízingtárgy-felelősségbiztosítási szerződés megkötésére jogosult az Alkusz részére
megbízást adni. A Lízingbevevő köteles mindazon károk megtérítésére, melyek a jelen pontban meghatározott
kötelezettségének megszegésével összefüggésben akár a Lízingbeadót, akár harmadik személyeket érnek.
2. A lízingszerződés rendelkezései szerint megkötendő CASCO biztosítás esetében (jármű típusú eszköz esetében) illetve
VAGYON biztosítás esetében (nem jármű típusú eszköz esetében):
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Amennyiben a lízingszerződésben a Felek másképp nem állapodnak meg, a Lízingbevevő a lízingszerződés rendelkezése
szerint a lízingtárgyra saját maga vagy biztosítási alkusz bevonásával vagy integrált CASCO / VAGYON megkötésének
kezdeményezésével CASCO / VAGYON biztosítás megkötésére és fenntartására köteles. A CASCO / VAGYON biztosítást
az alábbi feltételek szerint kell megkötni:
3. Amennyiben a lízingszerződés másképp nem rendelkezik a Lízingbevevő köteles a Lízingtárgyra teljes körű
(lopáskockázatra is kiterjedő) határozatlan időre szóló CASCO/ VAGYON biztosítási szerződést kötni. Amennyiben a
lízingszerződés így rendelkezik, a Lízingbevevő a CASCO / VAGYON biztosítási szerződés megkötésére és fenntartására
megbízást ad az Alkusz részére. Amennyiben a lízing tárgyát képező lízingtárgy motorkerékpár, abban az esetben a
Lízingbevevő jogosult a CASCO biztosítási szerződést csak a töréskárokra kiterjedően megkötni.
A Lízingbevevő saját maga vagy az Alkusz megbízásával megkötött CASCO / VAGYON biztosítások díjait közvetlenül a
Biztosító részére köteles megfizetni. Amennyiben a Lízingbevevő a lízingszerződés megkötésekor vagy azt követően integrált
CASCO / VAGYON megkötésével kívánja CASCO/ VAGYON fenntartási kötelezettségét teljesíteni, úgy a biztosítási díjat a
törlesztő részlettel együtt köteles megfizetni. A Lízingbevevő 15 napot meghaladó biztosítási díj fizetési késedelme esetén a
Lízingbeadó a lízingszerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani.
4. A Lízingbevevő köteles legkésőbb a lízingszerződés hatálybalépéséig a CASCO / VAGYON biztosítást teljes körűen (elemi, lopás- és töréskár) megkötni, 10 vagy 20 %-os, de legfeljebb 200.000,- Ft-os önrész mellett. Amennyiben a lízingtárgy 3,5
tonnánál nagyobb saját tömegű tehergépjármű, úgy a Lízingbevevő a teljeskörű CASCO biztosítást 10%, de maximum
200.000,- Ft önrésszel, míg a szerződéskötés időpontjában bruttó 8.000.000,- Ft-ot meghaladó gépértékű tehergépjármű
esetén 10%, de maximum 500.000,- Ft-os önrésszel köteles megkötni. Az ennek elmulasztásából, vagy késedelmes
teljesítéséből eredő bármely kárt, amely akár a Lízingbeadó, akár harmadik személyek oldalán jelentkezik, a Lízingbevevő
köteles megtéríteni. Amennyiben a Lízingbevevő a CASCO / VAGYON biztosítást nem az Alkusz közreműködésével köti meg,
és nem is integrált Casco /VAGYON biztosítást köt, úgy köteles a biztosítási kötvény másolati példányát átadni a
Lízingbeadónak, köteles továbbá a Lízingbeadó kérésére a biztosítási díjak befizetését igazoló bizonylatok másolati példányát
bemutatni.
5. Amennyiben a Felek a lízingszerződésben a CASCO / VAGYON biztosítás megkötésére Alkusz Lízingbevevő általi
megbízásában állapodtak meg, úgy lízingszerződésből eredő fizetési kötelezettségek hiánytalan megfizetéséig az Alkusz -nak
adott megbízás nem szüntethető meg, illetve annak tartalma nem módosítható olyan módon, amely ellentétes a
lízingszerződéssel vagy a jelen ÁSZF-ben meghatározott biztosítási feltételekkel, mert a Felek közös érdeke, hogy a
lízingszerződés tartama alatt a lízing tárgyát képező lízingtárgy folyamatosan, és a Lízingbeadó által közvetlenül ellenőrizhető
módon biztosítási fedezetben maradjon.
6. Amennyiben a Felek a lízingszerződés megkötésekor vagy azt követően integrált CASCO / VAGYON biztosítás
megkötéséről állapodtak meg, úgy a lízingszerződésből eredő fizetési kötelezettségek hiánytalan megfizetéséig az integrált
casco biztosítás nem szüntethető meg, illetve annak tartalma nem módosítható olyan módon, amely ellentétes a
lízingszerződéssel vagy a jelen ÁSZF-ben meghatározott biztosítási feltételekkel.
7. Tekintettel arra, hogy a lízingtárgy tulajdonosa a Lízingbeadó, ezért a Lízingbevevő a CASCO/ VAGYON biztosítási
szerződés megkötéskor köteles a CASCO/ VAGYON biztosítási megkötésénél a Lízingbeadót biztosítottként megjelölni, mely
szerződési feltételt a biztosítási szerződésnek tartalmaznia kell. A Lízingbevevő hozzájárul, hogy az Alkusz a CASCO/
VAGYON biztosítási szerződést a Lízingbeadó mint biztosított bejegyzésével kösse meg. A Lízingbevevő meghatalmazza a
Lízingbeadót és az Alkusz -t, hogy amennyiben a Lízingbevevő a jelen pontban meghatározott biztosítottkénti bejegyzési
kötelezettségének nem tesz eleget, abban az esetben a Lízingbeadó vagy az Alkusz az a Lízingbeadót biztosítottként a
CASCO / VAGYON biztosítási szerződésbe bejegyeztesse, a Lízingbeadó biztosítotti bejegyzéséhez a Lízingbevevő a jelen
ÁSZF aláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárul. A Lízingbeadó és az Alkusz részére adott jelen
meghatalmazás a Lízingbevevő szerződésszegéséért való felelősségét nem zárja ki és nem korlátozza. A Lízingbevevő erre
az esetre felhatalmazza a Lízingbeadót, hogy a fenti hozzájárulása igazolásaként a Lízingbeadó vagy az Alkusz
lízingszerződést illetve a jelen Általános Szerződési Feltétel tartalmát a biztosítótársaságnak bemutassa.
8. A lízingszerződés aláírásával a Lízingbeadó kifejezetten úgy rendelkezik, hogy a lízingtárggyal kapcsolatos biztosítási
esemény esetén a biztosító az általa fizetendő biztosítási összeget – hacsak a Lízingbeadó mint biztosított eltérően nem
rendelkezik – a Lízingbeadónak fizesse meg. A biztosítási összeggel a Lízingbeadó és a Lízingbevevő
egymás között elszámol.
9. A Lízingbevevő a Lízingbeadó, illetve annak mindenkori képviselője által számára kiállított – a kártérítés felvételére jogosító
– meghatalmazás esetén a biztosító által kifizetett biztosítási összeget köteles a kár kijavítására fordítani. A lízingtárgy
megsemmisülése (tényleges illetve gazdasági totálkár és lopáskár) esetén a Lízingbeadó köteles a lízingszerződés szerint a
Lízingbevevővel elszámolni. A Lízingbevevő bármely káresemény bekövetkezéséről köteles a Lízingbeadót haladéktalanul
tájékoztatni és az érintett biztosítónál (a továbbiakban Biztosító) a kárrendezés érdekében eljárni, valamint szükség esetén a
rendőrségi feljelentést megtenni.
10. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Biztosító a kár teljes vagy részbeni megfizetését megtagadja, és a
Lízingbevevő a Biztosító döntését vitatja, úgy a Lízingbevevő jogosult és köteles a Biztosítóval szemben saját költségén mind
perben, mind peren kívül fellépni, amennyiben a biztosító szolgáltatásával (különös tekintettel a kárkifizetésre) kapcsolatban
bármilyen vitás kérdés merülne fel. Ez nem zárja ki a Lízingbeadó azon jogát, hogy döntése szerint önállóan igényt
érvényesítsen a Biztosítóval szemben.
6

11. A vagyonvédelmi berendezéseknek meg kell felelniük a biztosító aktuális vagyonvédelmi utasításainak. A Lízingbevevő
köteles a biztosító szabályzatának mindenben megfelelően eljárni a CASCO / VAGYON szerződés fennállása alatt, e
kötelezettség megszegéséből eredő károk viselésére, illetve megtérítésére a Lízingbevevő köteles.
12. A lízingtárgy tulajdonjogának a Lízingbevevő általi megszerzésével egyidejűleg a Lízingbeadó biztosítotti státusza a
CASCO / VAGYON biztosítási szerződésből törlésre kerül.
13. A Lízingbevevő feltétlen kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a lízingtárgy átvételét követően annak bármely
kulcsáról másolatot készít, vagy készíttet, vagy azt elveszíti, úgy erről haladéktalanul tájékoztatja a biztosítót, az Alkusz
igénybevétele esetén pedig az Alkusz -t is. A jelen pontban foglalt kötelezettség megszegése esetén a Lízingbevevő az ebből
eredő bármely kárát viselni köteles, köteles továbbá a Lízingbeadó ebből eredő kárát megtéríteni.
14. A Felek megállapodnak arról, hogy a Lízingbeadó saját maga vagy az Alkusz közreműködésével jogosult a CASCO /
VAGYON és jármű esetében a kötelező lízingtárgy-felelősségbiztosítás fennállását ellenőrizni. A Lízingbevevő a jelen ÁSZF
aláírásával felmenti a kötelező felelősségbiztosítási szolgáltatást és a CASCO / VAGYON biztosítási szolgáltatást nyújtó
biztosító társaságo(ka)t a biztosítási titok megtartása alól a Lízingbeadóval és az Alkusz -al szemben, és felhatalmazza a
biztosító társaságo(ka)t a teljeskörű tájékoztatásadásra. A Lízingbevevő meghatalmazza az Alkusz-t, hogy a CASCO /
VAGYON biztosítási szerződés adatait megismerje, valamint ellenőrizze, hogy a lízingszerződés illetve a jelen ÁSZF szerinti
biztosítási szerződést a Lízingbevevő megkötötte, továbbá, hogy ellenőrizze a biztosítási díjak fizetését, és a Lízingbevevő
számára a lízingszerződésben valamint a jelen Általános Szerződési Feltételben kiegészítésben előírt egyéb kötelezettségek
megtartását. Lízingbevevő felhatalmazza az Alkusz -t, hogy a biztosítási szerződés adatait a Lízingbeadónak továbbítsa.
15. A Felek megállapodnak arról, hogy a CASCO / VAGYON biztosítási szerződés kizárólag a Lízingbeadó írásbeli
jóváhagyásával szüntethető meg vagy módosítható, kivéve a biztosító általi biztosítási évfordulóra történő díjmódosítás esetét.
16. Amennyiben a Lízingbevevő a lízingszerződés megkötésével egyidejűleg vagy azt követően a Lízingbeadó által megkötött
hitelfedezeti biztosításhoz csatlakozik, vagy integrált casco / vagyon megkötéséről rendelkezik, úgy ezen biztosításokra a
biztosítási szolgáltatásokat nyújtó biztosító társaságok által rendszeresített szerződéses okiratok (pl.: csatlakozási nyilatkozat
írásbeli csatlakozásához stb.), valamint a vonatkozó biztosítások általános szerződési feltételei és biztosítási szabályzatai az
irányadók.
17. A Lízingbevevő a jelen ÁSZF aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Lízingbeadó a Lízingbevevő által meg nem fizetett
CASCO / VAGYON díjakat a CASCO / VAGYON biztosítási fedezet fenntartása érdekében a Lízingbevevő helyett a
biztosítónak megfizesse. Ebben az esetben a Lízingbevevő a Lízingbeadó által megfizetett CASCO / VAGYON díjakat köteles
haladéktalanul a Lízingbeadónak megtéríteni. A CASCO / VAGYON díjaknak a Lízingbevevő helyett történő megfizetése a
Lízingbeadó egyoldalú döntési jogosultsága, azzal kapcsolatban a Lízingbeadót semmiféle felelősség nem terheli.
18. Az integrált casco /vagyon biztosítás Lízingbevevő általi megszüntetésére a lízingszerződés hatályának megszűnése előtt
kizárólag a Lízingbeadó hozzájárulásával és a vonatkozó szerződésmódosítás megkötésével, a biztosító által rendszeresített
Biztosítási Szabályzatban foglaltak szerint van mód.
19. Amennyiben a Lízingbevevő a lízingszerződésben azt vállalta, hogy CASCO / VAGYON biztosítás kötési kötelezettségét
nem az Alkusz. mint alkusz közreműködésével, és nem integrált CASCO / VAGYON biztosítás megkötésével teljesíti, úgy
köteles legkésőbb a 3. törlesztő részlet esedékességének időpontjáig a feltételeknek megfelelő CASCO / VAGYON biztosítás
megkötését a kötvény másolatának megküldésével a Lízingbeadónak igazolni, köteles továbbá a Lízingbeadó kérésére a
biztosítási díjak befizetését igazoló bizonylatok másolati példányát átadni. Amennyiben a Lízingbevevő a futamidő alatt másik
CASCO / VAGYON biztosítást köt, úgy ezen új biztosításának kötvénymásolatát a kötést követő 30 napon belül köteles
megküldeni a Lízingbeadónak.
20. Amennyiben a Lízingbevevő a fenti határidőig a biztosítási kötvény másolatát nem küldi meg, vagy a jelen ÁSZF-ben,
illetve a lízingszerződésben rögzített CASCO / VAGYON fenntartási kötelezettségét megszegi, vagy ha a megkötött CASCO
/ VAGYON biztosítás nem felel meg a jelen ÁSZF-ben vagy a lízingszerződésben foglaltaknak, úgy a Lízingbevevő a X.8
pontban meghatározott kötbér megfizetésére köteles.
21. A hitelfedezeti biztosítás megszüntetése a szerződés futamidejének lejártát megelőzően
A hitelfedezeti biztosítás Lízingbevevő általi megszüntetésére a lízingszerződés hatályának megszűnése előtt és attól
függetlenül kizárólag a Lízingbevevő írásbeli kérelmére, és a megszüntetésről szóló nyilatkozatnak a Lízingbeadó általi
kézhezvételét követő naptári hónap utolsó napjára van mód.
22. A Lízingbevevő káresemény bekövetkeztét követő kötelezettségek:
 A Lízingbevevő köteles késedelem nélkül a biztosítónál kárbejelentést tenni, valamint a Lízingbeadót haladéktalanul
értesíteni, és a biztosítással kapcsolatos eljárásban közreműködni. A Lízingbeadó felhatalmazza a Lízingbevevőt, hogy
a területileg illetékes biztosítónál részkar esetén a kárrendezés érdekében eljárjon azzal, hogy a kárterítés összegének
felvételére 300.000,- Ft összeg erejéig a Lízingbeadó külön írásbeli felhatalmazása nélkül is, az azt meghaladó összeg
esetén kizárólag a Lízingbeadó külön írásbeli felhatalmazása alapján jogosult.
 A Lízingbevevőt nem mentesíti a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségei alól a biztosítóval szembeni
igényérvényesítése.
 Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szembeni tartozását maradéktalanul kiegyenlíti, úgy jogosult kérni a
Lízingbeadótól a biztosítás törlésére vagy a Lízingbeadó biztosítotti státuszának törlésére vonatkozó nyilatkozata
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kiadását.
A Lízingbevevő káresemény eseten köteles a lízingtárgyat szakszervizben megjavíttatni.

IV. A Lízingtárgy ÁTVÉTELE
1. A Lízingbevevő a lízingtárgyat – visszlízing kivételével – az Eladótól az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén jogosult
átvenni:
 a lízingdíj tőkerészének a finanszírozott összeget meghaladó része az Eladó részére a Lízingbevevő által hiánytalanul
megfizetésre került és az erről szóló bizonylat a Lízingbeadó rendelkezésére áll,
 a lízingtárgy érvényes és hatályos kötelező biztosítással és amennyiben a lízingszerződésben a felek így állapodtak meg,
úgy a jelen ÁSZF III. fejezetében meghatározott feltételeknek megfelelő CASCO / VAGYON biztosítással rendelkezik,
 továbbá az átadás-átvételi jegyzőkönyv a Lízingbevevő és az Eladó által is aláírásra került,
 ha a Lízingbevevő a lízingszerződésben meghatározott szerződéskötési díjat a Lízingbeadónak megfizette.
 Jármű típusú eszköz esetében a fentieken kívül:
o lízingtárgy Lízingbeadó nevére kiállított törzskönyve a Lízingbeadó birtokában van vagy a törzskönyvnek a
Lízingbeadó részére történő kiadása iránti kérelemnek az illetékes okmányiroda által érkeztetett eredeti
példánya a Lízingbeadónak átadásra került,
o használt gépjármű esetén a Lízingbeadó kézhez vette a lízingtárgy Lízingbeadó által elfogadható minősítésű
eredetiségvizsgálat eredményt rögzítő jármű kísérőlap másolatát valamint állapotfelmérő lapot,
o valamint a lízingtárgy forgalmi engedélye a Lízingbevevő, mint üzembentartó nevére kiállításra került, és ennek
másolata a Lízingbeadó rendelkezésére áll, továbbá,
Visszlízing esetén a lízingtárgy külön átadás-átvételére értelemszerűen nem kerül sor, a finanszírozási összeg folyósításának
időpontjától a lízingtárgyat a Lízingbevevő ilyen minőségében birtokolja.
2. A lízingtárgyat – visszlízing kivételével – az Eladótól a Lízingbevevő veszi át, melynek során köteles ellenőrizni:
 a lízingtárgy rendeltetésszerű használatra alkalmas műszaki állapotát,
 a lízingtárgy okiratainak a hatályos jogszabályoknak és lízingszerződésnek megfelelő teljes körű meglétét,
 tartozékok teljes körűségét.
3. A kárveszély viselése – visszlízing kivételével – a Lízingbevevőt a lízingtárgy birtokbavételétől kezdve terheli. Visszlízing
esetén a kárveszély folyamatosan a Lízingbevevőt terheli. A birtokbavétel elmaradása – amennyiben az nem a Lízingbeadónak
felróható okból következett be - a Lízingbevevőt nem mentesíti a lízingszerződésből fakadó kötelezettségei teljesítése alól.
Amennyiben a Lízingbevevő az Eladó által átvételre felajánlott lízingtárgyat megalapozott indok nélkül a várható szállítási
időpontot követő 15 napon belül nem veszi át, a Lízingbeadó jogosult a lízingtárgyat az Eladótól közvetlenül átvenni, és a VI.
fejezet 4.3 pontja szerint eljárni. Fentieken túl amennyiben a lízingtárgy átadás-átvételére a megrendelésben vagy
szállítási/adásvételi szerződésben meghatározott várható teljesítési határidőt követő 15 napon belül nem kerül sor, úgy a
Lízingbeadó elálló nyilatkozata alapján a lízingszerződés nem lép hatályba, és az Eladó valamint a Lízingbevevő kötelesek
egymással elszámolni.
4. A Lízingbeadó a lízingjogviszonyhoz kapcsolódó termékértékesítésről szóló számlában a teljesítés napjaként az Átadás
átvételi jegyzőkönyv értéknapját köteles feltüntetni.

V. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
1. A gazdálkodó szervezetnek minősülő Lízingbevevő a Lízingbeadó által kiállított számla alapján aktiválja a könyveiben a
lízingtárgyat. A Lízingbevevő a törlesztő részletekkel együtt köteles megfizetni a hitelfedezeti biztosítás és/vagy az integrált
casco biztosítás díjait, amennyiben ilyen szolgáltatást a szerződéskötéskor vagy azt követően igénybe vett.
2. A Lízingbevevő a lízingdíjat az I.4.2. pont szerint megfizetendő kezdő lízingdíjként valamint lízingdíj tőke- és
kamattörlesztésként a Jóváhagyási értesítőben meghatározott esedékesség szerint köteles megfizetni.
3. A forint alapú lízingszerződések változó törlesztésűek, mely törlesztő részletek a jelen ÁSZF és a lízingszerződés
rendelkezései szerint kerülnek megállapításra.
4. A finanszírozott összeg után a Lízingbeadó ügyleti kamatot számít fel, amelynek összege tekintettel az irányadó kamatláb
változására, változó, és a jelen ÁSZF és a lízingszerződés rendelkezései szerint kerül megállapításra. A kamatok változására
tekintettel a Felek a lízingszerződésben induló ügyleti kamatlábat jelölnek meg.
5. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a lízingdíj valamint a biztosítási díj fizetési kötelezettségét nem érinti, ha a
lízingtárgyat bármilyen okból nem használja vagy nem használhatja, kivéve, ha a lízingtárgy használhatóságának korlátozása
a Lízingbeadónak felróható okból következik be.
6. Késedelmes teljesítés esetén a Lízingbevevő a késedelembe esés napjától kezdődően a mindenkor érvényes, a fogyasztó
részére a törvény által meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles. A Hpt. alapján fogyasztónak minősülő
Ügyfél esetében a késedelmi kamat mértéke nem haladhatja meg a Szerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének
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legfeljebb 3 százalékponttal növelt mértékét és nem lehet magasabb, mint a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt
értéke.
Késedelmi kamat külön fizetési felszólítás hiányában is a fizetési határidő napját követő naptári naptól kezdődően esedékes.
Késedelem esetén a lejárt kamat tőkésedik, ezen összegre is felszámítja a Lízingbeadó a késedelmi kamatot. A Lízingbevevő
tudomásul veszi, hogy fizetési késedelem esetén a Lízingbeadó a Lízingbevevőtől tudomására jutott mobiltelefonszámra
felszólító SMS üzenetet küldhet, telefonon, postai úton és emailben megkeresheti, melynek költségeit a Lízingbevevő köteles
megtéríteni. A késedelem miatti felszólítás költségeit a mindenkori ÁSZF vonatkozó hirdetménye tartalmazza.
7. A Lízingbevevő köteles a lízingszerződés keltétől a finanszírozott összeg Lízingbeadó általi folyósításának napjáig
rendelkezésre tartási díjat fizetni. A rendelkezésre tartási díj mértéke azonos a lízing ügyleti kamatának a rendelkezésre tartás
idejére felszámított összegével.
8. A Felek rögzítik, hogy amennyiben Lízingbevevő által fizetett összeg nem elegendő a Lízingbeadó teljes esedékes
követelésének megfizetésére, úgy a megfizetett összegből elsődlegesen a biztosítási díja, majd a hitelfedezeti biztosítási díja,
ezt követően a Lízingbeadó egyéb költség- és díjkövetelései, a késedelmi kamat, az ügyleti kamat és legvégül a tőketartozás
kerül jóváírásra a fentiek szerinti sorrendben. A Lízingbevevő ettől eltérően nem rendelkezhet.
9. Felek az esedékes lízingdíj törlesztések kiszámítását az alábbi definíciók és számítási mód szerint határozzák meg.
A jelen Üzletszabályzat, illetve a Szerződés vagy a Biztosítéki Szerződések alapján fizetendő összegek a Szerződésben, vagy
az Üzletszabályzatban 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.
A Felek jogviszonya tekintetében banki munkanapnak minősül az a munkanap, amelyen a Duna LÍZING Szerződésben
rögzített bankszámlavezető pénzintézete üzletvitel céljából nyitva tart.
9.1. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak:
Lízingíj: A lízingdíj magában foglalja a Lízingbevevő tőketartozását (a Lízingtárgy nettó beszerzési ára), a tőkére számított
AFA-t, a regisztrációs adót, valamint a kamatrészt.
Lízingtőke: megegyezik a lízingtárgy vételárával, amely magába foglalja a regisztrációs adót, a lízingtárgy ÁFA besorolásának
megfelelő ÁFA tartalommal, illetve gépjármű esetében a regisztrációs adót.
Finanszírozott összeg: a lízingszerződésben ekként meghatározott összeg, amely megegyezik a lízingtőkének a kezdő
lízingdíjat meghaladó összegével.
Kezdő lízingdíj: Az az összeg, amelyet a Lízingbevevő a lízingtőke és a finanszírozott összeg különbözeteként megfizet.
Közismert nevén az „önrész”.
Lízingdíj esedékessége:
A lízing törlesztő részleteket az Ügyfél köteles esedékességkor a lízingszerződésben és a jelen Üzletszabályzatban foglaltak
szerint megfizetni.
Hitelminősítési díj: A Lízingbevevő hitelképessége vizsgálatával kapcsolatban felmerülő ügyviteli költségeket magában
foglaló díj, amelynek mértékét a Felek a Finanszírozási kérelemben határozzak meg. A Lízingbevevő a befizetett
hitelminősítési díjat a Finanszírozási kérelem elutasítása esetén sem követelheti vissza a Lízingbeadótól.
Szerződéskötési díj: Az a Lízingbevevő által a Lízingbeadó részére fizetendő díj, amely a Lízingbeadónál a Lízingszerződés
és a kapcsolódó egyéb szerződések létrejöttével felmerült, beleértve a szerződés létrejöttében közreműködő harmadik
személyeknek kifizetett díjakat is. A díj mértékét a Felek az Egyedi lízingszerződésben határozzák meg. Visszlízing esetén a
szerződéskötési díj megfizetésére, hacsak a felek másképp nem állapodnak meg, a Lízingbevevőt mint eladót megillető
lízingtárgy vételárba való beszámítással kerül sor.
Futamidő: az egyedi lízingszerződés folyósításának napjától az utolsó lízingdíj esedékességéig terjedő időtartam
Kamat: a referencia kamatláb és az ügyleti kamatfelár összege.
Referencia-kamatláb: a referencia kamat a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett, az egyedi lízingszerződésben
meghatározott 1, 3 vagy 6 havi időtartamra jegyzett BUBOR (Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb), amely a bankok közötti
hitelnyújtásra használt referencia kamatot jelenti és értékét egy szakmai szervezet a Magyar Nemzeti Bankkal együttműködve
mindennap meghatározza.
Az Irányadó kamatláb minden hónapban az Irányadó kamatláb esedékesség napján érvényben lévő 1, 3 vagy 6 hónapos
BUBOR kamatláb érték, amely mindig a következő esedékességi időszakra érvényes. Ha a lízingszerződés hatálybalépésének
időpontja azonos az Irányadó kamatláb esedékesség napjával, ebben az esetben az előző időszakra érvényes Irányadó
kamatláb kerül figyelembe vételre. Az Irányadó kamatláb 3 havonta változhat.
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A kamat kiszámítása során a kamatszámítási időszakba beleeső valamennyi Irányadó kamatlábváltozás figyelembe
vételre kerül.
Irányadó (referencia) kamatláb esedékesség napja: A DUNA LÍZING a Lízingszerződés létrejöttekor a Lízingszerződésben
(induló) Referencia Kamatlábat határoz meg.
 a lízingszerződés folyósításának napján érvényes, azaz a folyósítás napját megelőző 2. (második) napon jegyzett
Referencia kamatláb értéke. Amennyiben az nem banki nap, akkor a lízingszerződés folyósításának napját megelőző 2.
(második) nap előtti utolsó banki napon jegyzett Referencia kamatláb értéke tekintendő az irányadó Referencia
kamatlábnak.
Ügyleti kamat: az a kamat, amelyet a Lízingbevevő a tőke részen felül köteles megfizetni a fizetési értesítő alapján a
Lízingbeadónak. Induló ügyleti kamatláb: Az Ügyleti kamatlábnak a lízingszerződésben meghatározott induló mértéke,
amely a folyósítás napján válik hatályossá.
Az ügyleti kamat alapkamat részből és változó kamatrészből áll.
Alapkamat rész: Az induló Ügyleti kamatláb alapján meghatározott, a lízingszerződés megkötésekor rögzített
összegű kamatrész.
Változó kamatrész: A Lízingbeadó a lízingszerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett
kamatfelár-változtatási mutatót alkalmazza. Amennyiben ezen mutató értéke fix nulla a lízing futamideje alatti
kamatperiódusokban, akkor a kamatfelár végig fix marad.
A kamatfelár-változtatási mutató: a kamatfelár módosításának alapjául szolgáló kamatváltoztatási mutató; valamely
referenciakamat vagy referenciahozam változását fejezi ki a bázis időszakhoz mérten, amely megmutatja, hogy a
referencia-kamatlábon felüli kamatrész milyen mértékben változtatható. A kamatfelár-változtatási mutatót és a
számítási módszertant (forintra és idegen devizára egyaránt) az MNB teszi közzé.
9.2. A kamatszámítás meghatározása:
Lízingdíj: a lízingdíj tőkerészből, és ügyleti kamatrészből áll. A lízingdíj tőkerésze tartalmazza a finanszírozott eszköz nettó
beszerzési árát, továbbá a mindenkor hatályos jogszabályok szerint felszámított általános forgalmi adót és a regisztrációs adót
(járművek esetében). A lízingdíj oly módon kerül kiszámításra, hogy az első lízingdíj kivételével a lízingdíjak az egyedi
lízingszerződés futamideje alatt minden hónapban megegyező összegűek legyenek, kivéve mezőgazdasági tevékenységet
folytató vállalkozás esetében.
Az Egyedi Lízingszerződés rendelkezése szerint a lízingszerződés nem fix kamatozású, a Lízingszerződés a jelen ÁSZF-ben
foglaltak szerint Referencia kamatlábhoz kötött, a Bázis Referencia kamat futamidejének megfelelő időközönként
(periódusonként) változó kamatozású, így a Lízingbevevőt az Egyedi Lízingszerződésben meghatározott és a Végleges
Fizetési ütemezés szerint esedékes lizingdij-részleteken túlmenően a jelen fejezetben foglaltak szerint kiszámított
kamatkülönbözet fizetési kötelezettség terhelheti, illetve a javára kamatkülönbözet jóváírására kerülhet sor. A kamatkülönbözet
kiszámított összege alapján a Lízingbevevőnek az Egyedi Lízingszerződésben meghatározott és a Végleges Fizetési
ütemezés szerint esedékes lízingdíj-részleteken túlmenően fizetési kötelezettsége keletkezhet vagy a lízingdíj-részletek
szerinti fizetési kötelezettsége csökkenhet.
Ügyleti kamat meghatározása:
KI = HI x RI x (tI - tI-1) / 36000, ahol
KI : a tI időpontban számított kamat
HI : a tI időpontban fennálló kamatalap (fennálló tőkerész)
A lízingdíj induló tőkerésze csökkentve a lízingdíjakban megfizetett tőkerészek összegével és növelve a
megszolgált, de még meg nem fizetett kamattal, amennyiben az ügyféllel szerződött havi lízingdíjak
összege a már megszolgált kamatot a havi lízingdíj összege nem fedezi.
RI : az adott periódusban érvényes ügyleti kamatláb (alapkamat rész + változó kamatrész)
tI-1: a tI időpontot megelőző elszámolás, illetve a folyósítás időpontja
tI: a kamatszámítás értéknapja
A kamat számításakor a DUNA LÍZING napi kamatszámítást alkalmaz.

Kamat változás meghatározása:
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A Lízingbeadó az alábbi képlet alapján az első Fordulónapon és az azt követő minden egyes mérési időpontban
kiszámítja az esedékes havi lízingdíj-részletre eső kamatkülönbözetet, amennyiben a mérési időpontban Aktuális
Referencia kamat a Bázis Referencia kamathoz képest változott.
Kamatkülönbözet számítási képlete:
Kamatkülönbözet = T(1) x (aktuális referenciakamat %-ban – bázis referenciakamat %-ban ) / 36000 x napok száma
T(1): a mérési időpontot megelőző esedékességkor fennálló teljes, még hátralévő tőketartozás összege
A változás számításában alkalmazott fogalmak:
 Referencia kamatláb: a referencia kamat a 1, 3 vagy 6 havi időtartamra jegyzett Magyar Nemzeti Bank
honlapján közzétett – az egyedi lízingszerződésre irányadóan az ott meghatározott 1,3 vagy 6 havi időtartamra
jegyzett BUBOR.
 Első referencia kamatláb mértéke: az egyedi lízingszerződés folyósításának napján kerül meghatározásra
 Aktuális referencia kamatlábak mértéke:
o amennyiben az Eszköz vételára a DUNA LÍZING által fizetendő részének átutalására a tárgyhó 1-15.
napjáig kerül sor, abban az esetben az Aktuális referencia kamatláb minden hónap 10. napján
érvényes, azaz a hónap 10. napját megelőző 2. (második) napon jegyzett Referencia kamatláb értéke.
Amennyiben a hónap 10. napja nem banki nap, akkor a hónap 10. napját megelőző 2. (második)
nap előtti utolsó banki napon jegyzett Referencia kamatláb értéke tekintendő az Aktuális Referencia
kamatlábnak.
o amennyiben az Eszköz vételára a DUNA LÍZING által fizetendő részének átutalására a tárgyhó 1631. napjáig kerül sor, abban az esetben az Aktuális referencia kamatláb minden hónap 25. napján
érvényes, azaz a hónap 25. napját megelőző 2. (második) napon jegyzett Referencia kamatláb értéke.
Amennyiben a hónap 25. napja nem banki nap, akkor a hónap 25. napját megelőző 2. (második)
nap előtti utolsó banki napon jegyzett Referencia kamatláb értéke tekintendő az Aktuális Referencia
kamatlábnak.



Első referencia kamatláb periódus kezdőnapja: a folyósítás napja
További aktuális referencia kamatláb periódusok kezdőnapja:
o amennyiben az Eszköz vételára a DUNA LÍZING által fizetendő részének átutalására a tárgyhó 1-15.
napjáig kerül sor, abban az esetben az Aktuális referencia kamatláb periódus kezdő napja minden
hónap 10. napját megelőző 2. (második) nap. Amennyiben a hónap 10. napja nem banki nap, akkor
a hónap 10. napját megelőző 2. (második) nap előtti utolsó banki nap.
o amennyiben az Eszköz vételára a DUNA LÍZING által fizetendő részének átutalására a tárgyhó 1616. napjáig kerül sor, abban az esetben az Aktuális referencia kamatláb periódus kezdő napja minden
hónap 25. napját megelőző 2. (második) munkanap. Amennyiben a hónap 25. napja nem munkanap,
akkor a hónap 25. napját megelőző 2. (második) nap előtti utolsó banki nap.

Kamatváltozás érvényesítése
A referencia kamatláb mértékét a Lízingszerződésben meghatározott referencia kamatláb futamidejének megfelelő
időközönként kell a fordulónapot követő hónap első lízingtörlesztés havi díjában a referencia kamatlábhoz
igazítani. A Lízingbeadó a referencia kamatváltozásból eredő kamatváltozást a még nem esedékes törlesztő
részletekben jogosult és köteles a Lízingbevevővel szemben érvényesíteni, amely a még hátralévő törlesztő
részletek emelkedését, illetve csökkenését eredményezi.
Annak érdekében, hogy a törlesztő részlet referencia kamat változása miatti módosulásról a Lízingbevevő kellő
időben értesüljön a Lízingbeadó az alábbiak szerint jár el:
o a referencia kamatláb változásából eredő ügyleti kamatváltozást a kamatperiódust követő első
hónapban a Lízingbeadó úgy érvényesíti, hogy a kamatperiódus első havi lízingdíja változik, így a
tőke törlesztő részlet és az az ügyleti kamat aránya is változik.
o a lízingdíjak a referencia kamatláb megváltozását követően a következő kamatperiódusig
változatlanok maradnak.
A Lízingbeadó a fentiek szerint kiszámolt kamatkülönbözeteket a szerződéskötést követően az Egyedi
lízingszerződésben meghatározott, a Lízingbevevő által kiválasztott időközönként, negyedévente összesíti, illetve
elszámolja, amelyről a Lízingbevevőt a negyedévente megküldendő elszámoló levélben tájékoztatja.
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A Lízingbevevő az elszámoló levélben meghatározott kamatkülönbözet tartozását a számlalevélben megjelölt
fizetési határidőig köteles megfizetni a Lízingbeadó javára a számlalevél mellékleteként csatolt postai befizetési
csekken vagy a számlalevélben megjelölt számlára történő átutalással.
A Lízingbevevő fizetési kötelezettsége teljesítése időpontjára a jelen ÁSZF-ben foglaltak az irányadóak. A
Lízingbeadó a Lízingbevevőt terhelő kamatkülönbözetre vonatkozó számlalevelet a számlalevélben megjelölt fizetési
határidőt legalább 10 naptári nappal megelőzően megküldi a Lízingbevevőnek.
A Lízingbevevőt illető, jóváírandó kamatkülönbözet összege az adott számlalevél keltét követő lízingdíj esedékesség
napján kerül jóváírásra a Lízingbevevő javára. A Lízingbeadó ezen számlalevélben a Lízingbevevőt tájékoztatja arról,
hogy a jóváírás következtében az adott számlalevél keltét követően esedékes havi lízingdíj tartozása milyen
összegben módosul.
Amennyiben a Lízingbevevő postai befizetési csekken tesz eleget fizetési kötelezettségének, a Lízingbeadó a
módosult lízingdíj tartozás összegéről postai csekket is küld a Lízingbevevőnek. Túlfizetés esetében és Csoportos
beszedési megbízás vagy tartós átutalási megbízás esetén a Lízingbevevő folyószámláján a túlfizetés összegét a
Lízingbeadó nyilvántartja.
A Lízingbeadó által a fentiek szerint kiszámított kamatkülönbözet összege csak abban az esetben kerül az Egyedi
Lízingszerződésben meghatározott időközönként, havonta vagy naptári negyedévente elszámolásra, ha annak még
el nem számolt összege összesen a 1 Ft-ot elér.
A Lízingbeadó a referencia-kamatláb változásából eredő törlesztőrészletek változásáról a rendszeresen kiküldött
Fizetési értesítőben tájékoztatja a Lízingbevevőt. A Lízingbeadó a Lízingbevevőt rendszeresen a honlapján és az
ügyfelek számára nyitva álló helyiségben kifüggesztetve tájékoztatja a referencia-kamatláb változásról.
9.3. A lízingszerződés feltételeinek változása:
A Lízingszerződés feltételeinek változására vonatkozó általános szabályok
 A Lízingbeadó a Lízingbevevő számára hátrányosan kizárólag a Lízingszerződésben meghatározott
kamatfelárat, költséget es díjat módosíthatja egyoldalúan a jelen fejezetben szabályozott rendelkezések szerint,
amelyek az Fhtv. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kerültek megállapításra.
 Ha az egyoldalú módosítás alapjául szolgáló feltételek a kamatfelár, a költség vagy díj csökkentését teszik
lehetővé a Lízingbeadónak ezt a szerződéses kötelezettsége részeként a Lízingbevevő javára érvényesíteni kell.
 A szerződés egyoldalúan nem módosítható új díj vagy költség bevezetésével. Az egyes kamat, díj vagy költség
elemek szerződésben meghatározott módja egyoldalúan az Ügyfél számára kedvezőtlenül nem módosítható.
 A Lízingszerződés, illetve az annak elválaszthatatlan részét képező Üzletszabályzat egyéb feltételeit ideértve az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó kikötést is - a Lízingbeadó egyoldalúan a
Lízingbevevő számára hátrányosan nem módosíthatja.
 Lízingbeadó a Lízingbevevő számára kedvezően módosíthatja a Lízingszerződés, illetve az annak
elválaszthatatlan részét képező Üzletszabályzatban kikötött szerződéses feltételeket.
A kamatfelár változtatására vonatkozó szabályok
 első kamatfelár periódus kezdőnapja: a folyósítás napja
 további kamatfelár periódusok kezdő napja: az előző kamatfelár periódus kezdő napjától számított 3 naptári év.
Amennyiben az utolsó kamatfelár periódus a futamidő lejáratát megelőző 180 napon belüli időpontra esik, úgy az
adott szerződésre vonatkozóan kamatfelár változtatást a Lízingbeadó nem jogosult és nem köteles végrehajtani.
 A teljes futamidő alatt kamatfelár változtatására a Lízingbeadó 3 eves kamatfelár periódusonként - de a futamidő
alatt legfeljebb összesen 5 alkalommal - jogosult es köteles azzal, hogy a szerződés utolsó kamatfelár
periódusának időtartama 3 évnél rövidebb is lehet.
 Az új kamatfelár periódusban alkalmazott kamatfelár merteket a kamatperi6dus lejártát megelőző 120. napi
Kamatfelár-változtatás mutató figyelembe vételével kell megállapítani.
 A kamatfelárat a Lízingbeadó a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott es a Magyar Nemzeti Bank honlapján
közzétett Kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosítja. Az MNB által közzétett
kamatfelár-változtatási mutató típusai közül az Egyedi szerződésre irányadó Kamatfelár-változtatási mutató típusa
az Egyedi szerződésben kerül meghatározásra.
 A Lízingbeadó a kamatfelár módosítása eseten a kamatfelár-periódus lejártát megelőző legalább 60 nappal
írásban tájékoztatja a Lízingbevevőt:
 az új kamatfelár-periódusban alkalmazott kamatfelár mértékéről, valamint
 a módosítást követően fizetendő törlesztő részletek összegéről, es arról a tényről, ha ennek
kapcsán a törlesztő részletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik.
 Amennyiben az újabb kamatfelár-periódusban a kamatfelár mértéke a Lízingbevevőre nézve hátrányosan változik,
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a Lízingbevevő jogosult a Lízingszerződés költség- es díjmentes felmondására. A felmondást a Lízingbevevőnek
a kamatfelár-periódus lejártát megelőző 60 nappal írásban kell közölnie a Lízingbeadóval, es annak
érvényességéhez az is szükséges, hogy a Lízingbevevő a teljes fennálló tartozását legkésőbb a kamatfelárperiódus utolsó napján a Lízingbeadó részére teljesítse. Teljesítésnek az minősül, ha a teljes fennálló tartozás
összege a kamatfelár-periódus utolsó napján a Lízingbeadó bankszámláján jóváírásra kerül, illetve a Lízingbeadó
személyes ügyfélszolgálatán befizetésre kerül.
10. A lízingdíj törlesztő részletek megfizetése
10.1. A Lízingbevevő a lízingszerződés alapján előírt fizetési kötelezettségeit forintban köteles teljesíteni. A Lízingbeadó
minden esedékességet megelőzően fizetési értesítőt küld a Lízingbevevő részére, amelyben részletezi az adott
esedékességkori követelést. A fizetési értesítőben feltüntetésre kerülnek különösen az alábbi tételek, adatok:
 az esedékes lízingdíj törlesztés tőkerésze;
 esedékes lízingdíj törlesztés kamat része
A Lízingbevevő fizetési kötelezettsége azon a napon minősül teljesítettnek, amikor
 postai csekken vagy utalványon történő befizetés esetén az esedékes összeg a Lízingbeadó bankszámláján jóváírásra
került,
 átutalás, illetve csoportos beszedési megbízás alapján történő teljesítés esetén az esedékes összeg Lízingbeadó által
megadott bankszámlán jóváírásra került,
 készpénzes befizetés esetén: a Lízingbevevő az esedékes összeget a Duna Lízing Zrt számláját vezető Duna Takarék
Bank Zrt székhelyén (9022 Győr, Árpád út 93.) illetve http://www.dunatakarek.hu/elerhetosegek oldalon megjelölt
fiókjaiban lévő pénztárban befizette. A Lízingbeadó által rendelkezésre bocsátott csekkekért a Lízingbevevő a
Lízingbeadó Hirdetményében meghatározott költséget köteles fizetni. A befizetési csekk hiánya a Lízingbevevőt nem
mentesíti a lízingdíj-részleteknek a Végleges Fizetési ütemezésben foglalt esedékességi időpontokig történő megfizetése
alól.
10.2. A Lízingbeadó a Végleges Fizetési ütemezést postán küldi meg a Lízingbevevő levelezési címére, amely melléklet a
Lízingbevevő külön visszaigazolása nélkül is a Lízingszerződés elválaszthatatlan részét képezi és az Előzetes fizetési
ütemezés helyébe lép. A Végleges Fizetési értesítő az esedékességek időpontja mellett az egyes törlesztő részletek
tőkerészét és alapkamat részét pontosan tartalmazza, a változó kamatrész nem jelenik meg, tekintettel arra, hogy azok
mértéke a jóváhagyási értesítő kiadása időpontjában még nem ismert. Az esedékes kamatok pontos összege az egyes
esedékességekhez kapcsolódó fizetési értesítőkön kerül feltüntetésre.
A Lízingbevevő az Egyedi Lízingszerződés aláírásával tanúsítja, hogy megértette és elfogadta a Végleges Fizetési ütemezés
jelen pont szerinti esetleges módosult tartalmát, valamint kötelezettséget vállal a lízingdíj-részleteknek a Végleges Fizetési
ütemezés szerinti megfizetésére.
11. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadó a mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzatban meghatározott
esetekben jogosult a lízing ügyleti kamatát, a felszámítható díjakat és költségeket egyoldalúan megváltoztatni. A Lízingbeadó
tájékoztatja a Lízingbevevőt, hogy a jelen ÁSZF Lízingbevevő általi aláírásának időpontjában ezzel kapcsolatosan az alábbi
rendelkezéseket tartalmazza:
11.1. Fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződések esetén
A Lízingbeadó kizárólag abban az esetben jogosult a kamatot, a díjat és költséget egyoldalúan a Lízingbevevő számára
kedvezőtlenül módosítani, az alábbiakban meghatározott objektív körülmények bekövetkezése illetve megváltozása kihatással
bír.
Azon objektív körülmények, amelyeknek pénzügyi lízingszerződés megkötésének időpontjában fennálló állapotához
(mértékéhez) viszonyított megváltozása kihatással bírhat a Lízingbeadó által felszámított kamatra, díjra illetve költségekre:
 a jelen ÁSZF V/ 9.3 pontjában meghatározottak alapján
 bármilyen jogszabály, felügyeleti, vagy jegybanki rendelkezés megváltozása,
 Lízingbeadó működésével, vagy az általa nyújtott szolgáltatások adózásával vagy más adójellegű járulékával (pl. illeték)
illetve jogszabály által előírt díjával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések hatálybalépése;
 jogszabály által meghatározott díjak, költségtérítések, amennyiben annak megfizetésére részben vagy egészben az
Lízingbevevő köteles, vagy Lízingbeadó által felszámított díjtétel egyébként azt magában foglalja;
A módosításról és a módosítást követően várhatóan fizetendő törlesztő részletről a Lízingbeadó a Lízingbevevőt a módosítás
hatálybalépését legalább hatvan nappal megelőzően feladott értesítéssel postai úton, vagy más, a szerződésben
meghatározott tartós adathordozón értesíti. A Lízingbevevő a kamat-, díj-, vagy költség számára kedvezőtlen egyoldalú
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módosítása esetén – referencia kamatlábhoz kötött kamat esetén a referencia-kamatláb változásából eredő kamatváltozás
kivételével – jogosult a szerződés lezárási díjmentes felmondására.
11.2. Közös szabályok
Az egyoldalú kamat-, díj-, vagy költségmódosításról a postai értesítést a Lízingbeadó nem köteles ajánlott vagy tértivevényes
küldeményként feladni, annak megtörténtét a Lízingbeadó postai nyilvántartása bizonyítja. Amennyiben a Lízingbevevő
megállapodik a Lízingbeadóval az értesítések elektronikus formában való kézbesítéséről, úgy az értesítést a megállapodott
módon kell megtenni, ebben az esetben a postai értesítés nem kötelező.
A szerződésben meghatározott szabályok és számítási algoritmus alapján alkalmazott változó kamat (így különösen a lízing
alapjául szolgáló deviza irányadó kamatlábából vagy árfolyamváltozásából fakadó változó kamat) elszámolása és
érvényesítése nem minősül a Lízingbeadó egyoldalú kamatmódosításának.
11.3. A Lízingbeadó tájékoztatja a Lízingbevevőt, hogy a mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzatában meghatározott
objektív körülmények illetve feltételek esetén alkalmazott kamat-, díj vagy költségtétel módosítás egyben a hiteldíj változását
is eredményezi. A jelen ÁSZF aláírásakor hatályos objektív körülményeket illetve feltételeket az V.11.1. pont tájékoztatásul
tartalmazza, azzal, hogy hitelügylet alatt pénzügyi lízingszerződések értendőek.
12. A fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződésben az éves, százalékban kifejezett teljes hiteldíjmutatót (THM) a
lízingszerződés tartalmazza a megkötésének időpontjára vonatkoztatva. A THM számítása során – változó kamatozású
szerződés esetén – a változó kamat összege nem kerül figyelembe vételre. A THM számítása során figyelembe nem vett
egyéb esetleges költségeket a jelen lízingszerződés pontjai, illetve a Lízingbeadó ÁSZFa 4.6. pontja tartalmazza. A teljes
hiteldíj mutató nem tartalmazza a Lízingbevevő által esetlegesen igénybe vett hitelfedezeti biztosítás díját illetve integrált
CASCO biztosítás díját, tekintettel arra, hogy annak igénybevételét a lízingszerződés megkötésének feltételéül a Lízingbeadó
nem szabja.
13. A teljes hiteldíj mutató (THM)
Fogyasztási kölcsön vagy fogyasztónak nyújtott lízing esetében a szerződés tartalmazza a vonatkozó jogszabály alapján
számított teljes hiteldíj mutató (THM) mértékét is.
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.
A Duna Lízing Zrt. tájékoztatja az Üzletfelet, hogy az ÁSZF 4.9. pontjában meghatározott objektív körülmények illetve feltételek
esetén alkalmazott kamat-, díj vagy költségtétel módosítás egyben a hiteldíj változását is eredményezi.
A teljes hiteldíj mutató meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és
a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat.
A teljes hiteldíj mutató értéke nem tükrözi a hitel árfolyamkockázatát. A teljes hiteldíj mutató értéke nem tükrözi a lízing
kamatkockázatát.
VI. A LÍZINGSZERZŐDÉS Megszűnése ÉS MEGSZÜNTETÉSE
1. A lízingszerződésből fakadó kötelezettségek szerződésszerű teljesítése A lízingszerződés megszűnik amennyiben a
Lízingbevevő a lízingszerződésből fakadó valamennyi kötelezettségének eleget tett. Ebben az esetben a Lízingbeadó 5
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munkanapon belül kiadja a Lízingbevevő tulajdonszerzéséhez szükséges nyilatkozatot, és a lízingtárgy birtokbaadását a Felek
megtörténtnek tekintik. Lízingbeadó és Lízingbevevő a lízingtárgy tulajdonjogában bekövetkezett változást a közlekedési
igazgatási hatóságnál bejelenteni kötelesek. Felek kijelentik, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez
főződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit (326/2011
(XII. 28.) Korm.rendelet 102. §).
2. A lízingtárgy megsemmisülése
2.1. A lízingtárgy megsemmisülése esetén (totálkár, lopáskár) a lízingszerződés minden további feltétel nélkül megszűnik és
egyösszegben esedékessé és lejárttá válik a Lízingbevevő lízingszerződésből eredő teljes tartozása. A Lízingbevevő a
megsemmisülést követő 8 naptári napon belül köteles a teljes tartozását maradéktalanul kiegyenlíteni. Amennyiben a
Lízingbevevő a lízingszerződés alapján fennálló teljes tartozását kiegyenlítette, a CASCO/VAGYON biztosítás alapján
folyósított kártérítési összeget a Lízingbeadó nyilatkozata alapján a Lízingbevevő felveheti.
Amennyiben a Lízingbevevő a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, miután a biztosító a kártérítési összeget a
Lízingbeadónak folyósította, a Lízingbeadó 15 napon belül írásbeli elszámolását a Lízingbevevőnek megküldi.
2.2. A lízingtárgy roncs esetleges értékesítéséből befolyó vételár nettó összegével kerül csökkentésre a Lízingbevevő
tartozása. A Lízingbeadó a kártérítés átutalásáig illetve a roncs esetleges értékesítéséig – a VI.2.1. pontban meghatározott 8
napos határidőn túl - késedelmi kamatot számít fel. A Lízingbeadó a részére ténylegesen befolyó kártérítési összeggel minden
további feltétel nélkül csökkentheti a lízingszerződésből eredő követelését. Amennyiben a kártérítés fedezi a Lízingbeadó teljes
követelését, a fennmaradó különbözet a Lízingbevevőt illeti. Amennyiben a kártérítés nem fedezi a Lízingbeadó teljes
követelését, az elszámolás kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül a Lízingbevevő a különbözetet köteles megfizetni.
3. A lízingszerződés megszűnik a természetes személy (egyéni vállalkozó) Lízingbevevő halála valamint jogi személy
Lízingbevevő jogutód nélküli megszűnése esetén. A természetes személy Lízingbevevő halálával a Lízingbeadói követelések
egyösszegben esedékessé válnak.
Ha az örökös(ök) a tartozást esedékességkor nem fizeti(k) meg, köteles(ek) a lízingtárgyat a Lízingbeadónak 24 órán belül
birtokba adni. Ha az örökös(ök) a Lízingbeadó lízingszerződés szerinti követeléseit a lízingtárgy visszaszolgáltatásával
egyidejűleg, vagy az ezt követő 15 napon belül maradéktalanul teljesíti(k), a Lízingbeadó átadja részére/részükre a
lízingtárgyat. Ellenkező esetben a Lízingbeadó a VI.4.3. pont szerint értékesíti a lízingtárgyat, és a befolyt vételár alapján
számol el az örökössel/örökösökkel.
4. Azonnali hatályú lízingbeadói felmondás
4.1. A Lízingbeadó azonnali hatállyal felmondhatja a lízingszerződést, ha:
a) a Lízingbevevő karbantartási, javítási kötelezettségének megszegése következményeként a lízingtárgy fedezeti értéke az
aktuális hátralévő tőketartozás alá csökken;
b) a Lízingbevevő a lízingtárgyat nem rendeltetésszerűen használja;
c) a Lízingbevevő a lízingtárgyat a Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül átalakítja;
d) a Lízingbevevő a lízingtárgyat a Lízingbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik személy használatába adja;
e) a Lízingbevevő a lízingtárgyat a Lízingbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a II.7. pontban meghatározott földrajzi
területről kiviszi;
f) a Lízingbevevő vagy a Lízingbevevő tartozásáért helytállásra köteles más személy vagyoni helyzetének lényeges romlása
(különösen, ha jogi személy ellen végelszámolás, csődeljárás, felszámolási eljárás, végrehajtási eljárás indul, vagy a fedezet
elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kötelezettségeinek teljesítését;
g) „a Lízingbevevő a lízingszerződés szerint általa fizetendő esedékes törlesztő részlet összegét elérő fizetési kötelezettségét,
a Lízingbeadó legalább 15 napos póthatáridőt tartalmazó felszólításában megjelölt póthatáridőre sem teljesíti, feltéve továbbá,
hogy az eredeti fizetési esedékességtől számított harminc naptári nap eredménytelenül eltelt.
h) a lízingtárgyat az illetékes hatóság a forgalomból kivonja, zár alá veszi;
i) a Lízingbevevő hitelképtelenné válik, így különösen bármely más, a Lízingbeadóval kötött lízingszerződéséből fakadó fizetési
kötelezettségével 15 naptári napot meghaladó késedelembe esik;
j) a Lízingbevevő a lízingdíj összegének megállapításánál a Lízingbeadót valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával
vagy más módon megtévesztette, amennyiben ez a finanszírozott összeg megállapítását befolyásolta;
k) a Lízingbevevő a fizetőképességére vagy a lízingkövetelés fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósulásával
kapcsolatos vizsgálatot - figyelmeztetés ellenére - akadályozza, ideértve azt az esetet is, ha a lízingszerződésben vállalt vagy
jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi;
l) a Lízingbevevő az Eladó által átvételre felajánlott lízingtárgyat a várható szállítási határidőtől számított 15 napon belül
megalapozott indok nélkül nem veszi át (kivéve a visszlízinget);
m) amennyiben a Lízingbevevő az adataiban beállott változásról öt munkanapon belül a Lízingbeadót nem tájékoztatja;
n) a Lízingbevevő akadályozza a lízingtárgy üzemeltetésének a Lízingbeadó vagy megbízottja általi ellenőrzését;
o) a Lízingbevevő a lízingtárgyra Casco /vagyon biztosítás kötési és fenntartási kötelezettsége ellenére olyan felróható
magatartást tanúsít, amely miatt a biztosítási fedezet megszűnik illetve be sem áll, vagy a biztosítási fedezet fennmaradását
a Lízingbevevő felróható magatartása veszélyezteti, és ez utóbbi esetben a Lízingbevevő a Lízingbeadó legalább 15 napos
írásbeli felszólítására sem szünteti meg a jogsértő állapotot
p) a Lízingbevevő elmulasztja gyakorolni szavatossági, jótállási jog érvényesítését;
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q) a Lízingbevevő a hitelbiztosítéki nyilvántartásba való regisztrációs kötelezettségének a lízingszerződés hatálybalépését
követő 15. napig sem tesz eleget;
r) a Lízingbevevő más súlyos szerződésszegést követett el, és a szerződésszegő állapotot a Lízingbeadó által írásban
támasztott legalább 15 napos póthatáridőig sem szünteti meg vagy orvosolja.
4.2. A lízingszerződés felmondása a Lízingbeadónak a Lízingbevevőhöz intézett egyoldalú nyilatkozatával történik, és a
közléssel szünteti meg a lízingszerződést. A felmondással egyidejűleg megszűnik a Lízingbevevőnek a lízingtárgyra vonatkozó
birtoklási-, használati joga, továbbá terheli 24 órán belül a lízingtárgynak mint a lízingdíj tartozás fedezetének a Lízingbeadó
részére történő átadási (birtokba adási) kötelezettsége, melynek elmulasztásából, akadályoztatásából eredő minden felmerülő
kárért, költségért felel. A felmondással azonnal és egyösszegben esedékessé válik a Lízingbevevő lízingszerződésből eredő
összes fizetési kötelezettsége. A lízingszerződés fentiek szerinti felmondása esetén a Lízingbeadó jogosult, de nem köteles a
lízingszerződéshez kapcsolódó hitelfedezeti biztosítás valamint integrált casco /vagyon biztosítás megszüntetéséről
intézkedni.
Ha a Lízingbevevő a lízingtárgy visszaszolgáltatási kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a Lízingbeadó jogosult harmadik
személyt megbízni a lízingtárgy felkutatásával és visszaszármaztatásával. A megbízott a felkutatott lízingtárgyat jogosult
átvenni a Lízingbevevőtől a Lízingbeadó nevében. A megbízás költségeit a Lízingbevevő viseli. A megbízás költségeit a
Lízingbevevő abban az esetben is köteles megtéríteni, ha a felmondást követően a megbízott a Lízingbevevőtől a lejárt
követelés összegét veszi át és a Felek a lízingszerződést változatlan feltételekkel tovább folytatják, továbbá az esetleges
felmondást írásban hatályon kívül helyezik. A fenti megbízással felmerülő becsült költségek az alábbiak:
 a lejárt, de ki nem egyenlített törlesztő részlet és a Lízingbevevő helyett megfizetett casco díj és egyéb költség beszedése,
vagy annak megkísérlése esetén a költség az aktuális Hirdetményben található.
 a lízingtárgy visszaszármaztatása (a lízingtárgy felkutatása, visszaszállítása) esetén a költség az aktuális Hirdetményben
található.
 A Lízingbeadó a ténylegesen felmerült megbízási díj költségét hárítja át a Lízingbevevőre.
4.3. Az azonnali hatályú felmondás esetén Feleket elszámolási kötelezettség terheli. A birtokába visszakerült lízingtárgyat a
Lízingbeadó szabadkézből, vagy kereskedelmi forgalomban értékesíti. A Lízingbeadó jogosult a lízingtárgyat árverés illetve
internetes árverés útján is értékesíteni. Fogyasztónak minősülő Lízingbevevő esetén annak értékesítésére nyilvánosan
kerülhet sor, kivéve, ha a Felek a felmondást követően írásban eltérő értékesítési módban állapodnak meg.
Az elszámolásra a lízingtárgy értékesítése után kerül sor, melyről az értékesítést követően a Lízingbeadó értesíti az
Lízingbevevőt. A Lízingbeadó az értékesítés során befolyt nettó vételár összegével csökkenti a Lízingbevevő tartozását. Ha
az újraértékesítésből a Lízingbeadóhoz befolyt nettó összeg a lízingszerződésből eredő összes követelését meghaladja, úgy
a Lízingbeadó a különbözetet 8 napon belül a Lízingbevevőnek
megfizeti. Ha az újraértékesítésből befolyt nettó összeg nem fedezi a Lízingbeadó teljes követelését, úgy a Lízingbevevő a
különbözetet köteles a Lízingbeadó részére megfizetni.
4.4. Hitelfedezeti biztosítás esetén a Lízingbevevő teljes és végleges munkaképesség csökkenése
A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Lízingbevevő teljes és végleges munkaképesség csökkenést szenved, és a
Lízingbevevő csatlakozása alapján arra a biztosító hitelfedezeti biztosítási kockázatvállalása kiterjed, úgy a káresemény
bekövetkeztével a lízingszerződés megszűnik, és a lízingtartozás egyösszegben esedékessé válik.
6. Teljes előtörlesztés, részbeni előtörlesztés
6.1. Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződésből eredő, még ki nem egyenlített valamennyi hátralévő tartozásának
egyösszegben történő megfizetésével a Lízingszerződést a futamidő vége előtt meg kívánja szüntetni, azaz fel kívánja
mondani (teljes előtörlesztés), vagy a még esedékessé nem vált hátralévő tartozásának egy részét az esedékességet
megelőzően kívánja kiegyenlíteni (részbeni előtörlesztés), úgy a Lízingbevevő az erre irányuló szándékát köteles a
Lízingbeadónak bejelenteni, legkésőbb az előtörlesztés összegének átutalása napjáig, vagy az előtörlesztés
összegének a Lízingbeadó pénztárában történő befizetésével egyidejűleg.
A Lízingbeadó az előtörlesztésért, részbeni előtörlesztésért vagy a lízingügylet futamidő előtt bármely okból bekövetkezett
megszűnése esetén a Hirdetményben meghatározott százalékos mértékű illetve határozott összegű szerződésmódosítási díjat
számít fel, amely díj egyösszegben az előtörlesztéssel együtt esedékes.
Fogyasztó Lízingbevevő általi teljes vagy részleges előtörlesztés esetén a Lízingbeadó a Hirdetményében
meghatározott összegű szerződésmódosítási díjat számít fel.
A teljes, illetve a részbeni előtörlesztés időpontja az előtörlesztett összegnek a Végleges Fizetési Ütemezésben megjelölt
számlán történt jóváírásának, vagy a Lízingbeadó pénztárában történt befizetésének a napja.
A teljes előtörlesztés esetén a Lízingbevevő a Lízingszerződésből eredő az előtörlesztés napjáig (beleértve az előtörlesztés
napját is) lejárt valamennyi még ki nem egyenlített lízingdíj-részleten, kamatkülönbözeten, késedelmi kamaton és más költség
és díj tartozáson felül az előtörlesztés napját követően esedékessé váló tőketartozást, valamint az ÁFA-tartozást és a
szerződésmódosítási díjat valamint egyéb díjat és költséget az aktuális Hirdetmény alapján köteles megfizetni.
6.2. Lízingbeadó a Lízingbevevőt kérésre írásban tájékoztatja a Lízingszerződés alapján még fennálló tartozásának idő előtti,
egy összegben történő kiegyenlítése esetén megfizetendő összegről és eljárásról, vagy amennyiben a bejelentés részbeni
előtörlesztésre irányul, úgy írásban tájékoztatja arról, hogy a Lízingbevevő által előtörleszteni kívánt összeg a Lízingszerződés
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szerint fennálló tartozását vagy a lízing futamidejét miként csökkenti le. A Lízingbeadó ezen előzetes tájékoztatást a soron
következő vagy a Lízingbevevő által megjelölt későbbi esedékességi időpontra készíti el.
6.3. A Lízingbevevő minden esetben élhet a Lízingszerződés szerinti tartozása teljes vagy részleges előtörlesztésével.
6.4. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingszerződés futamidő vége előtti teljes megszűnésére vagy részleges
előtörlesztésére írásban megküldött bejelentés alapján kerülhet sor. A Lízingbevevőnek részleges előtörlesztés esetén írásban
nyilatkoznia kell az előtörlesztendő összeg általa tervezett nagyságáról, továbbá arról is, hogy a részleges előtörlesztés
következtében a havi lízingdíj részletek összegének a csökkentését vagy a futamidő lerövidítését igényli-e. A Lízingbevevő
ezen nyilatkozata hiányában részbeni előtörlesztés esetén a Lízingbeadó a lízing futamidejét a részleges előtörlesztésre
fordított összeg figyelembevételével lecsökkenti. Amennyiben a Lízingbevevő az általa tervezett előtörlesztendő összeget nem
fizeti meg maradéktalanul a Lízingbeadónak, vagy a Lízingbevevő lejárt tartozása miatt nem fordítható teljes összegben
részbeni előtörlesztésre, úgy a Lízingbeadó a ténylegesenteljesített és előtörlesztésre fordítható összeget számolja el a
Lízingbevevő lízingdíj-tartozása csökkentésére.
Amennyiben az előtörlesztés időpontjában a Lízingbevevőnek lejárt tartozása áll fenn, a Lízingbeadó az előtörlesztett
összegből elsődlegesen a lejárt tartozást egyenlíti ki és a fennmaradt összeget fordítja az előtörlesztésre.
6.5. Amennyiben a Lízingbevevő az általa tervezett előtörlesztendő összeget a Lízingbeadó által megküldött tájékoztatóban
meghatározott határidőben nem fizeti meg maradéktalanul a Lízingbeadónak, úgy a Lízingszerződés változatlan tartalommal
hatályban marad.
6.6. A futamidő vége előtti megszűnés következtében esedékessé váló kamatkülönbözetet Lízingbeadó a jelen Általános
Lízingfeltételek V. pontjában foglaltak szerint számítja ki azzal a módosítással, hogy az utolsó kamatkülönbözet változáshoz
képest az előtörlesztés napjáig a kamatkülönbözet nem kerül elszámolásra
7. A Felek rögzítik, hogy a lízingszerződés megszűnésével az adott lízingszerződéshez kapcsolódóan igénybevett hitelfedezeti
biztosítási fedezet megszűnik. A Lízingbevevő a jelen ÁSZF aláírásával vállalja, hogy a lízingszerződés megszűnése esetén,
és az ezt követő integrált casco/vagyon biztosítási díjakat közvetlenül a biztosítónak fizeti meg, kivéve, ha a Lízingbevevő az
integrált casco biztosítási szolgáltatást nyújtó biztosítóhoz intézett nyilatkozatával a lízingszerződés megszűnésének
időpontjára az egyedi biztosítási szerződést felmondja.
8. Amennyiben a lízingszerződés bármilyen okból az eredeti futamidő lejártát megelőzően szűnik meg, úgy - hacsak jogszabály
kógens (attól való eltérést meg nem engedő) rendelkezése eltérően nem rendelkezik - a Lízingbeadó jogosult a
lízingszerződésben meghatározott lezárási díj felszámítására.
9. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a lízingszerződésnek az eredeti lejárata előtt bármely okból történő megszűnése
esetén a Lízingbeadó a Lízingbevevő mindenkor fennálló tőketartozását és a lízingszerződés kamatozási feltételeit figyelembe
véve meghatározza a Lízingbevevőnek a lízingszerződés megszűnéséig számított időarányosan fizetendő kamatterheit.
Amennyiben az így meghatározott kamat összeg a Lízingbevevő által ténylegesen megfizetett kamatösszeget meghaladja, a
Lízingbevevő köteles a különbözetet a Lízingbeadó részére, az arra felszámított kamatokkal együtt a lízingszerződés
megszűnésével egyidejűleg megfizetni. Amennyiben az így meghatározott kamatösszeg a Lízingbevevő által ténylegesen
megfizetett kamatösszeget nem éri el, a Lízingbeadó köteles a különbözetet az arra felszámított kamatokkal együtt a
Lízingbeadó felé a lezárási díjban, vagy kamatjóváírás formájában jóváírni.
VII. TÁJÉKOZTATÁS A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL
A Lízingbeadó a Központi Hitelinformációs Rendszerre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének az Általános
Üzletszabályzatban foglaltak szerint tesz eleget. A Lízingbevevő a jelen ÁSZF aláírásával a tájékoztatás tudomásulvételét
elismeri.
VIII. A LÍZINGSZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
1. A Lízingbeadó a lízingszerződést jogosult egyoldalúan módosítani a lízingszerződésben és a jogszabályban meghatározott
feltételek és rendelkezések szerint.
2. A lízingszerződés ütemezésének módosítására (futamidő módosítás, törlesztési esedékesség módosítás, stb.) – hacsak
jogszabály kógens rendelkezése eltérően nem rendelkezik – kizárólag a Lízingbeadó előzetes hozzájárulása alapján, a
Lízingbeadó által az átütemezés időpontjában meghatározott feltételekkel és korlátokkal kerülhet sor.
Átütemezésre vonatkozó megállapodás esetén – hacsak jogszabály kógens rendelkezése vagy a lízingszerződés eltérően
nem rendelkezik – a Lízingbevevő átütemezési díj megfizetésére köteles, melynek összege az aktuális Hirdetményben
található.
3. A lízingszerződés átütemezése esetén a lízingdíj törlesztő részletek az átütemezési okirat rendelkezései szerint lesznek
esedékesek.
4. A Lízingbeadó felhívja a Lízingbevevő figyelmét arra, hogy az átütemezési okiratban meghatározott törlesztések, tekintettel
az ügyleti kamat változó jellegére, és a Lízingbeadó egyoldalú kamatmódosítási jogára, a lízingszerződés rendelkezései
szerint változhatnak.
IX. A SZERZŐDÉSÁTRUHÁZÁS

17

A Lízingbeadóval való megállapodás alapján a lízingszerződésből eredő valamennyi lízingbevevői jog és kötelezettség
harmadik személyre nem ruházható át. Amennyiben a Lízingbevevő a szerződés át kívánja ruházni, akkor a hatályos
szerződést elő kell törleszteni, az új Lízingbevevővel új szerződést kötni. A Lízingbeadó fenntartja a jogot, hogy az új
Lízingbevevőt minősítse és az új szerződés megkötését indoklás nélkül megtagadja.
X. VEGYES RENDELKEZÉSEK
1. A Lízingbevevőt terhelik a lízingtárgy törzskönyvének és a forgalmi engedélyének kiadásával valamint a lízingtárgynak a
Lízingbeadó nevére történő átírásával kapcsolatosan felmerült költségek.
2. A Lízingbeadó a Lízingbevevő részére szóló írásbeli értesítéseket a lízingszerződésben rögzített levelezési címre küldi
mindaddig, amíg a Lízingbevevő a Lízingbeadót új címéről írásban (levél, fax) a képviseleti jog igazolásával együtt nem értesíti.
Felek megállapodnak abban, hogy a lízingszerződés tartama alatt az igazolhatóan a Lízingbeadótól érkező gépi úton előállított
értesítéseket, nyilatkozatokat (pl: egyenlegközlők, értesítések, felszólító levelek) a Lízingbeadó képviseletére jogosult személy
aláírása nélkül is érvényesnek tekintik. A Lízingbevevő a Lízingbeadó által erre rendszeresített internetes felületen
kezdeményezheti a fizetési értesítők postai úton történő megküldése helyett azok elektronikus úton történő rendelkezésre
bocsátását. A fenti szolgáltatás igénybevételének részletes szabályait a Lízingbeadó jogosult megállapítani, azt az elektronikus
felületen közzéteszi, és a Lízingbevevő a szolgáltatás megrendelésével fogadja el.
3. A Lízingbevevő a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény 8. § (1) bekezdése alapján a jelen ÁSZF aláírásával kijelenti, hogy a lízingszerződés megkötésekor saját
nevében jár el. A Lízingbevevő köteles az azonosítás során a Lízingbeadónak megadott adataiban bekövetkezett változásról
a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül a Lízingbeadót értesíteni.
4. Lízingbevevő a Lízingbeadó egyidejű tájékoztatása mellett köteles a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi
LXXXIV. törvény rendelkezései szerinti következő hatósági bejelentési kötelezettségeknek határidőben eleget tenni: A) a
járműokmány, a jármű hatósági jelzésének (i) eltulajdonítására, (ii) megsemmisülésére, (iii) elvesztésére, (iv) megtalálására,
(v) megkerülésére vonatkozó adatok megadása, továbbá B) (vi) a jogosult parkolási igazolványra való jogosultságának
változása, (vii) adatszolgáltatás a rendőrhatóság felhívására a szabályszegés elkövetésekor a járművet vezető személyről.
5. A Lízingbeadó a lízingszerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személyre szabadon átruházhatja. A harmadik
személy részére való átruházásához a Lízingbevevő a lízingszerződés aláírásával hozzájárul. A lízingszerződésből fakadó
követelések az esedékességüktől számított 10 (tíz) év alatt évülnek el.
6. A Lízingbevevő a lízingszerződés hatálya alatt, az általa kezdeményezett esetleges eljárások ügyviteli költségtérítéseként
az Üzletszabályzat illetve annak részét képező Hirdetményben meghatározott díjak megfizetésére köteles.
7. A Lízingbeadó a Lízingbevevő szerződésszegése miatt felmerülő intézkedése esetén az ÁSZF vonatkozó hirdetményében
meghatározott költségtérítésre (kötbérre) jogosult.
8. Amennyiben a Lízingbevevő az általa megkötni vállalt CASCO/VAGYON biztosítás megkötését igazoló biztosítási kötvény
másolatát a III.19. pontban meghatározott határidőig nem küldi meg a Lízingbeadónak, vagy a CASCO /VAGYON biztosítás
nem felel meg a jelen ÁSZF-ben vagy a Lízingszerződésben foglaltaknak, vagy a Lízingbevevő a megkötött biztosítást nem
tartja fenn a lízingszerződésből fakadó fizetési kötelezettségei teljes megfizetéséig, megfizetése nem mentesíti a
Lízingbevevőt a Lízingszerződésben vállalt CASCO / VAGYON kötési illetve fenntartási kötelezettsége alól, mindaddig, amíg
a felek eltérően nem állapodnak meg. Amennyiben a Lízingbevevő a hitelbiztosítéki nyilvántartási rendszerbe való
regisztrációs kötelezettségének vagy ennek megtörténtéről szóló tájékoztatási kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget,
úgy a Lízingbeadó a második lízingdíj törlesztőrészlettel kezdődően havonta az Aktuális hirdetményben meghatározott kötbért
jogosult felszámítani mindaddig, amíg a Lízingbevevő a kötelezettségét nem teljesíti.
9. A Lízingbeadó a díjak és költségek összegét egyoldalúan a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint jogosult
megváltoztatni.
10. A Felek rögzítik, hogy a fenti díjak nem a hozzájárulások, engedélyek kiadásának ellenértékét, hanem az azokkal
kapcsolatosan felmerült ügyviteli többletköltségek ellentételezését képezik. Az engedélyek, hozzájárulások kiadására a
Lízingbeadó saját döntése alapján jogosult, azok kiadása nem illeti meg alanyi jogon a Lízingbevevőt, még a díjak megfizetése
esetén sem. A Lízingbeadó kizárólag a hozzájárulás, engedély megadása esetén számítja fel a díjat.
11. A Felek a lízingszerződésből fakadó jogvitákra az Általános Üzletszabályzat 15. pontjában megjelölteket alkalmazzák.
12.A jelen ÁSZF-et a DUNA LÍZING Igazgatósága 2016. december 15. napján 43/2016.(12.15.) számú határozatával
elfogadta. Rendelkezései a hatályba lépés napjától kötött szerződésekre irányadóak.
A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi az ÁSZF hatálya alá tartozó Szerződésekre vonatkozó Hirdetmény.
13. Felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF módosítása – a közös megegyezés útján történő módosítás esetét is ideértve - csak a
Duna Lízing Zrt. írásbeli hozzájárulásával érvényes.
14. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Lízingbeadó és az Lízingbevevő között létrejött egyedi lízingszerződés,
a jóváhagyási értesítő, a Lízingbeadó mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzata, a Polgári Törvénykönyv, és egyéb
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
15. Alulírott Lízingbevevő a jelen ÁSZF aláírásával tudomásul veszem és elfogadom, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltak valamint
a Lízingbeadó mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzata a Lízingbeadóval történt lízingszerződés hatálybalépésével
egyidejűleg a lízingszerződés részévé válnak. Elismerem továbbá, hogy a jelen ÁSZF-et valamint a Lízingbeadó jelenleg
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hatályos Általános Üzletszabályzatát a szerződés megkötése előtt részletesen áttanulmányoztam, megértettem, és egy
példányát a Lízingbeadó képviselőjétől átvettem.
«Aláírás_dátuma»
…………………………………..
«Lízingbeadó»

………………………………
«Ügyfél_neve»

Előttünk, mint tanúk előtt: (természetes személy Ügyfél esetén)
Név: …………………………………
Cím: …………………………………
Szig.sz.: ……………………………..

Név: …………………………………….
Cím: …………………………………….
Szig.sz.: …………………………….......

Aláírás:………………………………

Aláírás:………………………………

19

