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ÜZLETSZABÁLYZAT
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A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 32. I. em., a továbbiakban: SZÉCHENYI LÍZING), a
cégjegyzékbe a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által a 01-10-047810 cégjegyzékszámon 2013. 08. 01-én cégnyilvántartásba vett pénzügyi
vállalkozás. A SZÉCHENYI LÍZING a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-EN-I-626/2013. számú engedélye alapján a hitelintézetekről
és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti pénzügyi vállalkozás, amely a Hpt. 3.
§ (1) bekezdésének b) pontja szerinti hitel és pénzkölcsön nyújtását és a Hpt. 3. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott pénzügyi lízing
pénzügyi szolgáltatási tevékenységet - kizárólag gépjármű, illetve gépek és Eszközök finanszírozása üzletági korlátozással – végez. A SZÉCHENYI
LÍZING-et, mint adatkezelőt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH-70568/2013. számon nyilvántartásba vette.
1.

Az Üzletszabályzat hatálya

1.1.

Jogszabály eltérő kötelező erejű rendelkezése, illetve a SZÉCHENYI LÍZING és az 1.2. pontban meghatározott Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél, a
SZÉCHENYI LÍZING és Ügyfél együtt: Felek) eltérő tartalmú megállapodása hiányában jelen Üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat)
rendelkezéseit kell alkalmazni a Felek közötti minden olyan jogviszonyra, melynek keretében a SZÉCHENYI LÍZING az Ügyfélnek pénzügyi
szolgáltatást nyújt.

1.2.

Az Üzletszabályzat alkalmazásában Ügyfélnek minősül minden magyar állampolgárságú cselekvőképes természetes személy, továbbá a súlyos
mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. címében
meghatározott természetes személyeknek nyújtott kölcsöntermék tekintetében az ott meghatározott (cselekvőképes vagy
cselekvőképességében korlátozott, illetve cselekvőképtelen) személy, illetve Magyarországon jogszabály alapján nyilvántartásba vett,
jogképes nem természetes személy illetve egyéni vállalkozó, akivel a SZÉCHENYI LÍZING tevékenységi engedélyének megfelelő pénzügyi
szolgáltatás nyújtására (kölcsön, pénzügyi lízing) szerződést (a továbbiakban: Szerződés) illetve biztosítéki szerződést köt (ideértve, de erre
nem korlátozva: adós, adóstárs, lízingbevevő, biztosítékot nyújtó).

1.3.

Az Üzletszabályzat rendelkezései valamennyi Szerződés szerves részét képezik, és – a Szerződés kifejezett eltérő rendelkezése hiányában – a
Felek közötti jogviszony valamennyi vonatkozásában irányadók azzal, hogy a Rendelet hatálya alá tartozó kölcsönszerződések vonatkozásában
elsődlegesen ezen kölcsönszerződésben rögzített feltételeket kell irányadónak tekintetni.

1.4.

Amennyiben a SZÉCHENYI LÍZING és az Ügyfél közötti jogviszony valamely kérdésére vonatkozóan sem a Szerződés, sem jelen Üzletszabályzat
nem tartalmaz rendelkezést, a magyar jog és annak keretében a Felek jogviszonyát szabályozó Magyarországon hatályos jogszabályok
rendelkezései irányadók.

1.5.

Az Üzletszabályzat a SZÉCHENYI LÍZING székhelyének ügyfélforgalmi helyiségében történt kifüggesztése napját követő első munkanaptól
kezdődően visszavonásig hatályos.

1.6.

A mindenkor hatályos Üzletszabályzat nyilvános, a meghirdetett üzleti órák alatt a SZÉCHENYI LÍZING ügyfélforgalom előtt nyitva álló
helyiségeiben, mindenki által hozzáférhető helyen, illetve a www.szechenyilizing.hu weboldalon bárki megtekintheti. A SZÉCHENYI LÍZING
a Szerződés megkötésekor az Ügyfél külön kérése nélkül díjtalanul átadja az Ügyfélnek jelen Üzletszabályzat egy példányát.

2.

Ügyfél és képviselőjének személyének beazonosítása, képviselet

2.1.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a SZÉCHENYI LÍZING a jogviszony létesítésekor, illetőleg bármikor a jogviszony fennállása alatt jogosult
ellenőrizni az Ügyfél, illetőleg az Ügyfél törvényes vagy meghatalmazott képviselőjének (a továbbiakban együtt: képviselő)
személyazonosságát, illetve a képviselő képviseleti jogosultságát. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) előírásai szerint szerződéskötés, jogviszony létesítése kizárólag olyan Ügyféllel
történhet, illetve ügyleti megbízás olyan Ügyfelektől fogadható el, aki azonosságát az előírt okiratok, okmányok személyes bemutatásával
igazolja, azonosítása megtörtént, ellenkező esetben a SZÉCHENYI LÍZING-nek meg kell tagadnia a szolgáltatás teljesítését. Az Ügyfél, illetve az
Ügyfelet képviselő személyazonosságát, képviseleti jogát megfelelő – eredeti vagy hitelesített másolati formájú – személyazonosításra
alkalmas igazolvánnyal és lakcímkártyával köteles igazolni. A bemutatott okiratokról, igazolásokról a SZÉCHENYI LÍZING az Ügyfél előzetes
írásbeli hozzájárulásával másolatot készíthet, amelyet a hatályos adatvédelmi rendelkezések érvényre juttatása mellett az Ügyféllel kötött
Szerződéshez csatol.

2.2.

Amennyiben az Ügyfél képviseletében meghatalmazott jár el, a képviseleti jog igazolására a SZÉCHENYI LÍZING által az Ügyfél rendelkezésére
bocsátott mintával egyező tartalmú, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást fogad el, amely tartalmazza a
meghatalmazó és meghatalmazott személyes adatait, aláírását továbbá a képviseleti jog kereteinek pontos megjelölését. A cselekvőképtelen,
korlátozottan cselekvőképes továbbá testi fogyatékossága miatt írásra, önállóan ügyletkötésre képtelen vagy analfabéta személy Ügyfél
esetében a SZÉCHENYI LÍZING előírhatja, hogy kizárólag közokiratban adható meghatalmazás. Amennyiben az Ügyfél képviselője
személyazonosságának, képviselőjének képviseleti jogának bizonyítására idegen nyelvű okiratot bocsát a SZÉCHENYI LÍZING rendelkezésére, a
SZÉCHENYI LÍZING jogosult annak Ügyfél költségén hitelesített magyar nyelvű fordítását kérni, vagy azt az Ügyfél költségére lefordíttatni. Az
okirat hamis vagy hamisított voltából, téves fordításából eredő esetleges károkért a SZÉCHENYI LÍZING nem vállal felelősséget. Ezeket a
szabályokat kell alkalmazni a jogutódlás, öröklés bizonyítására benyújtott okiratok esetén is.

2.3.

A SZÉCHENYI LÍZING az Ügyfél által aláírt dokumentumokon szereplő aláírásokat összehasonlítja a hozzá benyújtott aláírási címpéldányokkal,
aláírás-mintákkal és meghatalmazásokkal. Ha az Ügyféltől származó dokumentumokon a SZÉCHENYI LÍZING-nek be nem jelentett, vagy a
bejelentettől eltérő aláírás van, a SZÉCHENYI LÍZING az okiratot nem fogadja el, azt az ok megjelölésével visszaküldi az Ügyfélnek. A SZÉCHENYI
LÍZING nem felel az elvárható gondosság mellett fel nem ismerhető hamis vagy hamisított aláírásból eredő kárért.

2.4.

A SZÉCHENYI LÍZING az Ügyfél által bejelentett képviselő megfelelően igazolt képviseleti jogát mindaddig érvényesnek és hatályosnak tekinti,
amíg annak visszavonásáról az Ügyfél írásban nem értesíti, vagy be nem bizonyosodik érvénytelensége, hatálytalansága. A SZÉCHENYI LÍZING
a képviselővel kapcsolatos változást az Ügyfél írásbeli értesítésének kézhezvételének időpontjától veszi figyelembe, és ettől az időponttól
fogadja el az új képviselő jognyilatkozatait. Az okiratok késedelmes benyújtásából, vagy annak elmaradásából eredő esetleges károkat az Ügyfél
viseli.

2.5.

Az Ügyfél illetve képviselője tudomásul veszi és a Szerződés előkészítésekor az alábbi 2.6. pont szerint felvételre kerülő Adatlap aláírásával
hozzájárul, hogy a felek közötti szerződéses kapcsolat során a SZÉCHENYI LÍZING az Ügyfélre illetve képviselőjére vonatkozó alábbi adatokat,
dokumentumokat az Ügyfél illetve képviselőjének beazonosíthatósága és a szerződésszerű teljesítés érdekében nyilvántartásba vegye és a
hatályos törvényi előírásoknak megfelelően kezelje:
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a)

Természetes személy:
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 2. pontjában meghatározott
személyes adatok köréből az Ügyfél a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló
1996. évi XX. törvény 4. § (4) bekezdése szerinti természetes személyazonosító adatait (családi és utóneve, születési családi és utóneve,
születési helye, születési ideje és anyja születési családi és utóneve), továbbá állandó lakcímét, levelezési címét, állampolgárságát; ezen
túlmenően az Ügyfél jövedelem vagy egyéb állandó vagy eseti járadékjellegű bevételének, nyugdíjának és 30 napnál nem régebbi
közüzemi számlája és annak befizetésének igazolását, adóazonosító jelét, továbbá személyazonosító okmánya típusát, számát,
lakcímigazolványa számát

b)

Jogi személy:
az Ügyfelet nyilvántartásba vevő szerv által a hitelkérelem napját megelőző 30 napon belül kiadott, az Ügyfél nevét, székhelyét,
nyilvántartási számát, adószámát, törvényes képviselőjének személyes adatait tartalmazó kivonat eredeti vagy hitelesített példánya,
továbbá az Ügyfél képviseletében a Szerződéskötéskor törvényes képviselőként eljáró személy – amennyiben jogszabály előírása alapján
ilyennel rendelkeznie kell – aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett és cégeljárásban felhasznált aláírás-minta, a
meghatalmazottként eljáró személy 2.2. pont szerinti meghatalmazás eredeti vagy hitelesített példánya.

2.6.

Az Ügyfél, illetve képviselője büntetőjogi felelősségének vállalásával köteles a Szerződés megkötését megelőzően –– kitölteni a SZÉCHENYI
LÍZING által e célból rendszeresített adatlapot (a továbbiakban: Adatlap), amely Adatlap, illetve annak alapján kitöltött Szerződés az Ügyfél, és
ha van, képviselőjének azonosító adatainak nyilvántartására szolgál. Az Adatlap valótlan adattal való kitöltése az Ügyfél részéről esetleges
szabálysértési vagy büntetőjogi következményeket is maga után vonó súlyos szerződésszegésnek minősül és a SZÉCHENYI LÍZING-et a valótlan
adatok feltüntetéséből származó következményekért felelősség nem terheli.

2.7.

Amennyiben a Rendelet hatálya alá tartozó Szerződés esetében SZÉCHENYI LÍZING tudomására jut a Rendelet 6. fejezete szerinti kedvezmény
jogalap nélküli és rosszhiszemű igénybevétele, úgy erről a SZÉCHENYI LÍZING haladéktalanul értesíti a Rendeletben meghatározott hivatalt és
minisztert.

3.

Kapcsolattartás

3.1.

Együttműködési kötelezettség
A Felek az üzleti kapcsolataikban kölcsönösen együttműködve, egymás jogos érdekeit figyelembe véve kötelesek eljárni.
A SZÉCHENYI LÍZING az együttműködés keretében ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében ügyfélszolgálatot tart és ügyfeleit egyértelműen és
közérthetően tájékoztatja az általa nyújtott főbb szolgáltatások igénybevételének lényeges feltételeiről, valamint e feltételek módosulásáról.

3.2.

Értesítési, tájékoztatási kötelezettség

3.2.1. Az Ügyfél köteles a változás napjától számított 15 napon belül a SZÉCHENYI LÍZING-et írásban értesíteni és okiratokkal igazolni az Adatlapban
illetve a Szerződésben rögzített bármely adatának megváltozásáról. Ha az Ügyfél az 1.2. pontban meghatározott nem természetes személy,
köteles a nyilvántartott adatának változásáról, annak bejegyzését igazoló határozat Ügyfél általi kézhezvételétől számított 15 napon belül a
változásokat is tartalmazó kivonat eredeti illetve a változással érintett aláírási címpéldányának, aláírás-mintájának másolati példányának
megküldésével értesíteni a SZÉCHENYI LÍZING-et. A SZÉCHENYI LÍZING felhívására az Ügyfél köteles a SZÉCHENYI LÍZING részére haladéktalanul
átadni ezen aláírási címpéldány, aláírás-mintája eredeti vagy hiteles másolati példányát.
3.2.2. A SZÉCHENYI LÍZING minden év január 31. napjáig írásban értesíti az Ügyfelet az előző naptári év december 31-én fennálló tőketartozásáról. A
Felek ennél gyakoribb értesítésről a Szerződésben megállapodhatnak.
3.2.3. Az Ügyfél illetve a Szerződéshez biztosítékot nyújtó köteles a SZÉCHENYI LÍZING-et késedelem nélkül értesíteni, ha a következő események
bármelyike bekövetkezett, vagy bekövetkezése előre láthatóvá vált:
a) a Szerződés teljesítésének biztosítására a SZÉCHENYI LÍZING javára alapított biztosíték értéke csökken, érvényesíthetőségének feltételei
romlanak;
b) az Ügyfél a lejárt adó-, illeték-, vagy járulék fizetési kötelezettségének teljesítésével 60 napot meghaladó késedelembe esett;
c) az Ügyfélnek a Szerződéskötéskor, a biztosítékot nyújtónak a Biztosítéki Szerződés megkötésekor fennálló vagyoni illetve jövedelmi
viszonyaihoz képest, továbbá a Biztosíték értékében illetve a Biztosítékból történő kielégítés érvényesíthetőségi feltételeiben 50%-ot
meghaladó csökkenés következik be, amely így veszélyezteti a Szerződés Ügyfél általi teljesítését;
d) az 1.2. pontban meghatározott nem természetes személy Ügyfél ellen fizetésképtelenség megállapítása, nyilvántartásból történő törlés,
adószámának felfüggesztése iránti vagy csődeljárást, illetve az Ügyfél ellen végrehajtási eljárást kezdeményeznek;
e) az 1.2. pontban meghatározott nem természetes személy Ügyfél jogutódlással történő vagy jogutód nélküli megszűnését határozza el.
3.2.4. A tájékoztatással, értesítéssel kapcsolatos költséget az a fél viseli, akinél a tájékoztatási, értesítési kötelezettség felmerült. Az Ügyfél a
Szerződésben illetve jelen Üzletszabályzatban meghatározottakon túl pótlólagos tájékoztatást kérhet a SZÉCHENYI LÍZING-től a Szerződésben
meghatározott kötelezettsége teljesítéséhez szükséges keretek között. A pótlólagos tájékoztatás költsége — a Felek eltérő megállapodása
hiányában — az Ügyfelet terheli.
A SZÉCHENYI LÍZING a Hitelkérelem előterjesztésétől a Szerződés lezárásáig ellenőrzés céljából bármikor igényelheti az Ügyféltől adatinak,
tényeknek és okiratoknak az ismételt igazolását, benyújtását.
3.2.5. Jelen Üzletszabályzat ezen fejezetében meghatározott értesítési, tájékoztatási kötelezettségnek az Ügyfél részéről történő megsértése súlyos
szerződésszegésnek minősül. A SZÉCHENYI LÍZING az Ügyfél tájékoztatási kötelezettségének megszegéséből eredő károkért nem felel.
3.3.

Az értesítés módja

3.3.1. A Felek a Szerződéssel, az azt biztosító biztosítékokkal, valamint jelen Üzletszabályzattal kapcsolatosan a másik félhez intézett minden
nyilatkozatot kötelesek írásban közölni egymással. A SZÉCHENYI LÍZING az Ügyfél és a biztosítékot nyújtó által a szerződéskötéskor rögzített
jelszavával vagy legalább három személyes adat egyeztetésével történő beazonosítása után az Ügyfél illetve a biztosítékot nyújtó kérésére
telefonon, vagy az ezek által előzetesen regisztrált e-mail címre küldött elektronikus levélben is adhat tájékoztatást részükre olyan
kérdésekben, amelyek az Ügyfélnek a Szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséhez szükségesek, vagy azt elősegítik.
3.3.2. A SZÉCHENYI LÍZING az Ügyfél részére szóló értesítést, tájékoztatást, ajánlatot, nyilatkozatot, fizetési felszólítást és egyéb dokumentumot (a
továbbiakban együtt: Iratok) az Ügyfél által legutóbb megadott címre postai úton vagy személyes kézbesítés útján küldi meg. Amennyiben a
SZÉCHENYI LÍZING postai úton küldi meg az Iratokat, akkor döntése szerint jogosult egyszerű küldeményként vagy ajánlott, illetve tértivevényes
küldeményként megküldeni. A SZÉCHENYI LÍZING nem felel azokért a károkért, amelyek abból erednek, hogy az Ügyfél pontatlan címet vagy
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nevet adott meg, illetve az értesítés illetve lakcímének változásáról nem értesítette a SZÉCHENYI LÍZING-et, és emiatt az Iratok kézbesítése
elhúzódik vagy eredménytelen.
A postai úton megküldött Iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha
a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át, az a SZÉCHENYI LÍZING-hez „nem kereste” jelzéssel érkezett
vissza), az iratot - az ellenkező bizonyításáig - a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek
kell tekinteni.
3.3.3. A SZÉCHENYI LÍZING az Ügyfelek széles körének szóló értesítési, tájékoztatási kötelezettségének hirdetmény (a továbbiakban: Hirdetmény)
útján tesz eleget. A SZÉCHENYI LÍZING a Hirdetményeit – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – 15 napra az ügyfélforgalom számára
nyitva álló helyiségeiben függeszti ki és egyben közzéteszi a www.szechenyilizing.hu weboldalán. A Hirdetményt a kifüggesztést követő első
munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
3.3.4. Az Ügyfél a SZÉCHENYI LÍZING részére szóló Iratokat postai úton köteles megküldeni a SZÉCHENYI LÍZING székhelyére, vagy személyesen köteles
átadni a SZÉCHENYI LÍZING képviselőjének a SZÉCHENYI LÍZING ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében. A SZÉCHENYI LÍZING jogosult
elfogadni, hogy az Ügyfél telefaxon vagy e-mailben tegyen eleget értesítési, tájékoztatási kötelezettségének, de egyúttal kérheti az értesítés,
tájékoztatás postai úton történő írásbeli megerősítését. Ha a postai úton történő megerősítés 8 munkanapon belül nem érkezik meg a
SZÉCHENYI LÍZING-hez, akkor a SZÉCHENYI LÍZING úgy tekintheti, hogy az Ügyfél az értesítési, tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.
3.3.5. Ha az Ügyfél által a SZÉCHENYI LÍZING-től várt valamely értesítés, fizetési felhívás, a fizetésére szolgáló készpénz-átutalási megbízás
nyomtatvány (csekk) vagy számla nem érkezett meg, az Ügyfél együttműködési kötelezettsége körében köteles a SZÉCHENYI LÍZING-et a várt
határidő leteltét követő 8 munkanapon belül értesíteni. Az Ügyfél e kötelezettségének megszegéséből eredő kárért a SZÉCHENYI LÍZING nem
felel.
3.3.6. A SZÉCHENYI LÍZING által küldött, gépi feldolgozási rendszerben elkészített fizetési értesítőket, számlákat, felszólító leveleket és
elszámolásokat abban az esetben is érvényesnek kell tekinteni, ha azokon nem szerepel eredeti aláírás.
4.

Szerződés létrejötte, hatálybalépése, futamidejének kezdete, módosítása és megszűnése

4.1.

A Szerződés létrejötte

4.1.1. Felek a Szerződést és Biztosítéki Szerződést írásban kötelesek megkötni, továbbá a kölcsönt biztosító jelzálogjogot a zálogkötelezett, a pénzügyi
lízinget a lízingbevevő a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba köteles bejegyeztetni. A Szerződés megkötése, módosítása és bármilyen módon
történő megszüntetése csak teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglaltan érvényes.
A Rendelet hatálya alá tartozó ügyletek esetében a SZÉCHENYI LÍZING kizárólag a Rendeletben meghatározott típusú finanszírozási szerződést
és csak a Rendeletben rögzített mindenkori feltételek megvalósulása esetén köti meg.
4.1.2. A Szerződés és a Biztosítéki Szerződés megkötéséhez a SZÉCHENYI LÍZING jogosult közvetítőt, azaz a Hpt. szerinti függő ügynököt és többes
ügynököt igénybe venni. A SZÉCHENYI LÍZING közvetítője által kötött Szerződés jogosultja és kötelezettje a SZÉCHENYI LÍZING lesz.
4.1.3. A Hpt. rendelkezéseinek megfelelően a Lízingszerződés megkötésével a SZÉCHENYI LÍZING a Szerződésben meghatározott Eszköz tulajdonjogát
az Ügyfél megbízása szerint abból a célból szerzi meg, hogy azt az Ügyfél határozott idejű használatába adja.
A szerződésszerű teljesítés esetén az Ügyfél a használatba adástól:
a.) köteles viselni az Eszközzel kapcsolatos kárveszélyt és valamennyi kockázatot;
b.) köteles viselni az Eszköz fenntartásával és használatával kapcsolatos valamennyi terhet, költséget, adót és illetéket,
c.) jogosult az Eszköz hasznainak szedésére;
d.) jogosultságot szerez arra, hogy a Szerződésben kikötött időtartam lejártával a lízingdíj teljes tőketörlesztő és kamattörlesztő részének,
valamint a Szerződésben kikötött maradványérték, és a Szerződés futamideje alatt a Szerződés lezárásig felmerült egyéb költségek,
kamatok, díjak, adók és illetékek megfizetésével megszerezze az Eszköz tulajdonjogát. Ha az Ügyfél nem él e jogával, az Eszköz visszakerül
a SZÉCHENYI LÍZING birtokába és könyveibe. A Felek a Szerződésben kötik ki a lízingdíj tőkerészét (amely az Eszköz szerződés szerinti bruttó
vételárával azonos), valamint kamatrészét és a törlesztésének ütemezését.
4.1.4. A Kölcsönszerződés megkötésével a SZÉCHENYI LÍZING a Szerződésben meghatározott összegű kölcsön nyújtását vállalja az Ügyfél részére az
Ügyfél által kiválasztott és a Szerződésben megjelölt Eszköznek a Szerződésben megjelölt eladótól (a továbbiakban: Eladó) Adásvételi szerződés
(a továbbiakban: Adásvételi Szerződés) keretében történő megvásárlásához. Az Ügyfél a kölcsönt kizárólag az Eszköznek az Eladótól történő
megvásárlására használhatja fel.
4.2.

A Szerződés hatálybalépése

4.2.1. Az érvényesen létrejött Lízingszerződés azon a napon lép hatályba, amikor a SZÉCHENYI LÍZING az alábbi okiratok közül az utolsó okirat
eredeti/másolati példányát is kézhez kapta.
a) Az Eszköz, mint lízingtárgy SZÉCHENYI LÍZING általi megvásárlásáról az érvényes és hatályos, Ügyfél által is aláírt Adásvételi Szerződés, vagy
ha az adásvételre csak később kerül sor az eladó által az Eszköz, mint lízingtárgy értékesítéséről kiállított számlájának eredeti példánya;
b) Természetes személyeknél forint alapú pénzügyi lízing esetében minimálisan 20%, euroban nyilvántartott pénzügyi lízing esetében
minimálisan 35%, önerő és amennyiben a Felek ilyet kikötnek, a szerződéskötési díj Lízingbevevő általi megfizetését igazoló bizonylat
eredeti példánya;
c) A Lízingszerződést biztosító, érvényes és hatályos Biztosítéki Szerződés(ek) eredeti példánya;
d) Az Eszközre, mint lízingtárgyra vonatkozó CASCO vagy vagyonbiztosítási ajánlat másolata.
4.2.2. Az érvényesen létrejött – azaz a felek által legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – Kölcsönszerződés azon a napon lép hatályba,
amikor a SZÉCHENYI LÍZING az alábbi okiratok közül az utolsó okirat eredeti/másolati példányát is kézhez kapta.
a) az Eszköz eladója által az Adós nevére és lakcímére/székhelyére kiállított, az Eszköz pontos adatait és azonosítóit, valamint a teljes vételárat
és a pénzügyi rendezést tartalmazó számla és/vagy Adásvételi szerződés eredetijének bemutatásával egyidejűleg átadott másolati
példánya;
b) Természetes személyeknél forint kölcsön esetén minimálisan 25%, euroban nyilvántartott kölcsön esetén minimálisan 40% önerő és
amennyiben a Felek ilyet kikötnek, akkor a szerződéskötési díj Adós általi megfizetését igazoló bizonylat eredeti példánya;
c) A kölcsönszerződést biztosító, érvényes és hatályos Biztosítéki Szerződés(ek) eredeti példánya;
d) Az Eszközre vonatkozó CASCO vagy vagyonbiztosítási ajánlat másolata.
4.3.

A Szerződés futamidejének kezdete, azaz a kamatfizetés kezdőnapja
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4.3.1. Kölcsönszerződés esetén az Ügyfél kamatfizetésének kezdő időpontja, azaz a futamidő kezdete az a naptári nap, amelyen a SZÉCHENYI LÍZING
a Kölcsönt folyósítja.
4.3.2. Lízingszerződés esetén az Ügyfél kamatfizetésének kezdő időpontja, azaz a futamidő kezdete az a nap, amikor a lízing tárgyát képező Eszköz
értékesítéséről az eladó által kiállított számlában megjelölt bruttó vételár SZÉCHENYI LÍZING-re eső részét a SZÉCHENYI LÍZING kiegyenlíti.
4.4.

Szerződésmódosítás, előtörlesztés

4.4.1. Amennyiben a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint fogyasztónak nem minősülő Ügyfélnek a Szerződés alapján nincs esedékessé vált
tartozása, vagy okiratpótlási kötelezettsége, az Ügyfél a Szerződésben meghatározott szerződésmódosítási díj megfizetése mellett élhet a
futamidő lejárta előtti teljesítés jogával (előtörlesztés). Az Ügyfél köteles a SZÉCHENYI LÍZING-et az előtörlesztési szándékáról legalább 15
naptári nappal korábban írásban értesíteni. A SZÉCHENYI 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 törlesztő részletek
illetve lízingdíjak összege csökken, esedékességük nem módosul. Előtörlesztés esetén a még esedékessé nem vált kölcsön törlesztő részletek
illetve lízingdíjak összegének meghatározása a pénzügyi feltételek meghatározásánál írt módszerrel történik.
4.4.2. Amennyiben az Ügyfél a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint fogyasztónak minősül, úgy szerződésmódosítási díj megfizetése mellett
kezdeményezheti a hátralékos kölcsöntőke illetve lízingdíj teljes (lezárás), vagy részleges előtörlesztését. Előtörlesztés esetén a SZÉCHENYI
LÍZING csökkenti a kölcsön illetve lízing teljes díját az előtörlesztett részlet vonatkozásában a Szerződés eredeti lejárata szerint fennmaradó
időtartamára vonatkozó kamattal, és kamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatással. A teljes kölcsöntőke illetve lízingdíj: a SZÉCHENYI
LÍZING által ismert minden olyan – a teljes hiteldíj mutató számításánál a külön jogszabály szerint figyelembe veendő – ellenszolgáltatás,
amelyet az Ügyfél, mint fogyasztó a Szerződés kapcsán megfizet.
A jelen pontban írt esetben a SZÉCHENYI LÍZING jogosult az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, a 9. fejezetben meghatározott
költségeinek megtérítését az Ügyféltől igényelni, ha az előtörlesztés olyan időszakra esik, amikor a kamat rögzített.
Amennyiben a Szerződés a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény hatálya alá eső, akkor 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.
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.
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.
Nem illeti meg a SZÉCHENYI LÍZING-et 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.
4.4.3. Amennyiben az Ügyfél előtörlesztési szándékának előzetes jelzése nélkül az összes lejárt fizetési kötelezettségének teljesítéséhez szükségesnél
nagyobb összeget fizet meg a SZÉCHENYI LÍZING részére (túlfizetés), a SZÉCHENYI LÍZING a túlfizetés teljes összegét beszámítja a jövőben
esedékessé váló kölcsön törlesztő részletekbe illetőleg lízingdíjakba, vagy ha az Ügyfélnek a SZÉCHENYI LÍZING-gel szemben lejárt tartozása
nem áll fenn, az Ügyfél erre irányuló írásbeli kérelme alapján a túlfizetést az Ügyfélnek visszafizeti.
4.4.4. Ha az Ügyfél túlfizetése eléri az Ügyfél még esedékessé nem vált teljes tartozásának és a szerződésmódosítási díj összegét, a SZÉCHENYI LÍZING
a 4.4.3. pontban foglaltaktól eltérően a túlfizetést előtörlesztésként a 4.4.1. pont szerint számolhatja el.
4.4.5. Az előtörlesztés és a túlfizetés nem jár kamatjóváírással és nem befolyásolja a Szerződés szerint irányadó és esetlegesen korábban már
felhalmozódott késedelmi kamat mértékét.
4.4.6. Az Ügyfél az előtörlesztésen kívüli bármilyen egyéb, a Szerződés Fizetési Ütemterv szerint fennálló tartozásainak átütemezésére vonatkozó
igényét írásban köteles jelezni a SZÉCHENYI LÍZING felé. A SZÉCHENYI LÍZING az átütemezéshez szerződésmódosítási díj felszámítása mellett
hozzájárulhat.
4.4.7. Amennyiben a Szerződés nem Rendelet hatálya alá tartozó kölcsönszerződés és az Ügyfélnek nincs a Kölcsönszerződés alapján esedékessé
vált meg nem fizetett tartozása, akkor az Ügyfél a szerződésmódosítási díj megfizetése mellett a Kölcsönszerződést a SZÉCHENYI LÍZING által
hitelképesnek minősített harmadik személyre (a továbbiakban: Szerződésbe belépő) a Felek és az Szerződésbe belépő által írásban kötött
szerződéssel az Eszköz tulajdonjogának átruházásával együtt átruházhatja (szerződésátruházás).
Az Ügyfél szerződésátruházási szándékát előzetesen írásban köteles a SZÉCHENYI LÍZING-nek bejelenteni. Tekintettel arra, hogy a Szerződés
átruházásával a Szerződésbe az Ügyfél helyébe új Ügyfél lép és a Szerződés biztosítékai megszűnnek, de a az új zálogjog az eredeti zálogjog
ranghelyén jön létre. A SZÉCHENYI LÍZING az átruházás feltételeiről, a benyújtandó dokumentumokról és a biztosítékokról írásban tájékoztatja
az Ügyfelet. A SZÉCHENYI LÍZING nem köteles a Szerződés átruházásához hozzájárulni.
A Kölcsönszerződés átruházása az eredeti Kölcsönszerződésnek kizárólag az Ügyfél személyében történt jogutódlást jelenti változatlan
pénzügyi feltételek mellett.
Az Ügyfél a szerződésátruházással kapcsolatos valamennyi számviteli, adminisztrációs terhet és költséget maga köteles viselni. Sem a
Szerződésből kilépő Ügyfél, sem a Szerződésbe belépő új Ügyfél a szerződésátruházással kapcsolatban felmerülő, a kilépő és belépő Ügyfelet
terhelő számviteli, adminisztrációs és egyéb többletkötelezettségek teljesítése iránt, vagy azok elmaradása miatt a SZÉCHENYI LÍZING-gel
szemben követelés érvényesítésére nem jogosult, a szerződésátruházás csak és kizárólag a kilépő és belépő Ügyfél saját kockázatára történik.
4.5.

A Szerződés megszűnése, megszüntetése

4.5.1. A Szerződés megszűnik
a.) a Felek Szerződésből eredő kötelezettségeik maradéktalan teljesítésének napján.
b.) a Felek a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt megállapodásukban rögzített időpontban és feltételekkel.
c.) a természetes személy Ügyfél halálának napján, mely esetben a SZÉCHENYI LÍZING az Ügyfél jogerős és teljes hatályú hagyatékátadó
végzésben megjelölt örökösével elszámol, kivéve, ha a SZÉCHENYI LÍZING-gel történő megállapodás alapján az örökös az Ügyfél
jogutódjaként a Szerződésbe az Ügyfél helyébe belép.
d.) az 1.2. pontban meghatározott nem természetes személy Ügyfél vagy a SZÉCHENYI LÍZING jogutód nélküli megszűnésének napján.
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e.) az Eszköz megsemmisülésének, totálkárossá válásának napján.
f.) Az Eszköz eltulajdonítása esetén az eredménytelen felderítés megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedésének napján.
4.5.2. A Szerződés megszüntetése felmondással
4.5.2.1. Amennyiben az Ügyfél bármely fizetési kötelezettségével 10 (tíz) napot meghaladóan késedelembe esik, a SZÉCHENYI 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.
Amennyiben a felszólításban meghatározott teljesítési póthatáridő lejártának napjáig az Ügyfél nem rendezi a SZÉCHENYI LÍZING felé
fennálló valamennyi esedékes, lejárt tartozást (különösen, de nem kizárólag a hátralékos lízingdíjakat, kölcsön törlesztő részleteket, CASCO
díjat és a késedelmi kamatot), úgy a SZÉCHENYI LÍZING jogosult a lejárt követelésen túl a Szerződéshez kapcsolódó teljes hátralévő
követelését írásban az Ügyféllel szemben azonnal esedékessé tenni, továbbá a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Lízingszerződés esetén a felmondással megszűnik az Ügyfélnek az Eszköz birtoklására, használatára és hasznosítására vonatkozó
jogosultsága, és a SZÉCHENYI LÍZING vagy meghatalmazottja jogosult az Eszközt az Ügyféltől azonnali hatállyal birtokba venni és az Ügyfél
költségén és veszélyére a SZÉCHENYI LÍZING által meghatározott helyre szállítani, ahol a SZÉCHENYI LÍZING megbízottja az Ügyfél veszélyére
és költségviselése mellett tárolja azt.
Kölcsönszerződés esetén a felmondással egyidejűleg a SZÉCHENYI LÍZING jogosult a vonatkozó Biztosítéki Szerződésekből eredő jogaival élni.
A SZÉCHENYI LÍZING, vagy meghatalmazottja jogosult a szükséges hatósági eljárásokat megindítani az Eszköz birtokbavételének érdekében.
4.5.2.2. Amennyiben a Szerződés a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény hatálya alá eső Kölcsönszerződésnek minősül az
Ügyfél a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a Szerződést, ha a kölcsönt a SZÉCHENYI LÍZING
már folyósította. Lízingszerződés esetében az Ügyfél a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja
a Szerződést, ha az Eszközt a SZÉCHENYI LÍZING még nem vásárolta meg.
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 SZÉCHENYI LÍZING-nek kézbesíti. Az Ügyfél felmondásának elküldését követően
haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a felvett kölcsönösszeget és a Kölcsönszerződés szerint megállapított kamatot a
SZÉCHENYI LÍZING-nek visszafizetni.
4.5.2.3. A SZÉCHENYI LÍZING az Ügyfélhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával az alábbi okokból jogosult a Szerződést azonnali hatállyal
felmondani:
a.) az Ügyfél a Szerződésből eredő valamely kötelezettségét csak részben vagy egyáltalán nem teljesíti, így különösen, de nem kizárólag, ha
az Ügyfél
(i) lízingdíj, kölcsöntőke és ügyleti kamata, továbbá kölcsön esetében a 9.1.5., pénzügyi lízing esetében a 9.2.5. pontban meghatározott
költségek, továbbá a késedelmi kamatok megfizetésére vonatkozó fizetési kötelezettségének teljesítésével a fizetési felszólításban
meghatározott póthatáridőt meghaladó késedelembe esik,
(ii) az Eszköz eladója által szerződésszerűen átadásra felajánlott Eszköz átvételét jogszerű indok vagy ok nélkül megtagadja, elmulasztja,
vagy átvétel esetén az átvétel tényének igazolását a SZÉCHENYI LÍZING felé elmulasztja;
(iii) az Eszközre kötött Biztosítás a Szerződés hatálya alatt a SZÉCHENYI LÍZING-nek fel nem róható bármilyen okból megszűnik, illetve a
Szerződés szerint díjfizetésre köteles Ügyfél a biztosítási díjak megfizetésével bármilyen okból 10 (tíz) napot meghaladóan
késedelembe esik;
(iv) a Biztosításban foglalt kötelezettségeit egyéb módon megszegi, vagy a Biztosításban meghatározott jogaival nem él, és ezen
magatartása a SZÉCHENYI LÍZING megítélése szerint a SZÉCHENYI LÍZING számára hátrányos következménnyel járhat;
(v) az Eszközt nem rendeltetésszerűen, vagy a Szerződésben meghatározott céljától eltérően illetve a Szerződésben kizárt célra vagy
módon használja;
(vi) az Eszközt a SZÉCHENYI LÍZING előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik személynek használatba adja, birtokát tartósan átengedi,
birtoklásával felhagy;
(vii) az Eszközt foglalóként felhasználja, elzálogosítja, biztosítéki letétbe teszi,
(viii) a Szerződésben meghatározott bármely biztosíték fedezeti értékének 50% mértékű csökkenése esetén SZÉCHENYI LÍZING
felszólítására a biztosítékot nem, vagy nem teljesen egészíti ki vagy nem ad más, a SZÉCHENYI LÍZING által elfogadott biztosítékot;
(ix) az Eszközzel kapcsolatos karbantartási, állagmegóvási, javítási és javíttatási kötelezettségének nem, vagy csak késedelmesen illetve
részben tesz eleget;
(x) a jelen Üzletszabályzatban írtak szerinti ellenőrzést akadályozza, vagy hibájából az ellenőrzés meghiúsul;
(xi) a 3.2.3. pontban írt események bármelyike bekövetkezik, bekövetkezése előre láthatóvá vált;
(xii) a jelen Üzletszabályzatban meghatározott – különösen a 3.2.3. pontban írt – értesítési illetve tájékoztatási kötelezettségének nem
tesz megfelelő módon és időben eleget;
b.) az Eszköz eladója az általa vállalt szállítási határidőt 20 nappal túllépi;
c.) a Szerződésben meghatározott Eszköz beszerzése lehetetlenül;
d.) az Ügyfél a kölcsönt a Kölcsönszerződésben meghatározott céljától eltérően használja fel, illetve a Rendelet hatálya alá tartózó szerződés
esetében a kedvezményt jogalap nélkül, rosszhiszeműen veszi igénybe;
e.) az Eszköz – a SZÉCHENYI LÍZING-nek fel nem róható ok miatt – megrongálódott vagy működésképtelenné vált, és kijavítása, eredeti
állapotba történő visszaállítása nem történt meg, vagy az nem lehetséges (totálkár);
f.) az Eszközt eltulajdonítják és hollétének a felderítése hatósági határozat szerint eredménytelen maradt;
g.) az Ügyfél vagy a biztosítékot nyújtó a 3.2.3. pontban írt bejelentése alapján a SZÉCHENYI LÍZING úgy ítéli meg, hogy ezen körülmények
veszélyeztetik az Ügyfél illetve a biztosítékot nyújtó teljesítő képességét ;
h.) az Ügyfél megszegi a SZÉCHENYI LÍZING-gel vagy a SZÉCHENYI LÍZING részvényesével illetve a SZÉCHENYI LÍZING más társaságával kötött
bármely más kölcsön, lízing vagy bérleti szerződését;
i.) az Ügyfél a SZÉCHENYI LÍZING-et a kölcsön összegének megállapításánál, az Eszköz értéke tekintetében valótlan tények közlésével,
adatok eltitkolásával vagy más módon megtévesztette, amennyiben ezzel az Eszköz túlértékeléséhez vezetett;
j.) az 1.2. pontban meghatározott nem természetes személy Ügyfél ellen fizetésképtelenség megállapítása, a nyilvántartásból történő
törlés, adószámának felfüggesztése iránti vagy csődeljárást, illetve a z 1.2. pontban meghatározott nem természetes személy illetőleg
természetes személy Ügyfél ellen végrehajtási eljárást kezdeményeznek;
k.) az Eszközt bizonyíthatóan bűncselekmény elkövetésére használják és/vagy ilyen cselekménnyel összefüggésben lefoglalásra kerül;
l.) Beépített Casco Ügylet (11.16. pont) esetén az Ügyfél a jelen Üzletszabályzatban foglalt bármely kötelezettségét megszegi.
m.) Lízingszerződés esetén az Ügyfél szavatossági jogainak érvényesítésére irányuló kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget.
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4.5.3. A Szerződés megszüntetése elállással
Amennyiben a Szerződés a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény hatálya alá eső Kölcsönszerződésnek minősül, az Ügyfél
a Kölcsönszerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a kölcsön folyósítására még nem
került sor.
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 SZÉCHENYI LÍZING-nek kézbesíti. Az Ügyfél az elállásról szóló nyilatkozatának
elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a felvett kölcsönösszeget és a Kölcsönszerződés szerint
megállapított kamatot a SZÉCHENYI LÍZING-nek visszafizetni. Az Ügyfél elállása esetén a SZÉCHENYI LÍZING a jelen pontban meghatározott
összegeken kívül kizárólag arra az összegre jogosult, amelyet az államnak vagy önkormányzatnak a kölcsönnel kapcsolatosan megfizetett, ha
annak visszatérítésére nincs mód.
Az Ügyfél elállási jogának gyakorlása azt a kölcsönhöz kapcsolódó járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerződést, Biztosítéki Szerződést is
felbontja, amely a SZÉCHENYI LÍZING által vagy egy harmadik fél és a SZÉCHENYI LÍZING előzetes megállapodása alapján a harmadik fél által
nyújtott szolgáltatásra vonatkozik.
A SZÉCHENYI LÍZING egyebekben a Szerződéstől a mindenkor hatályos jogszabályokban, jelen Üzletszabályzat 5.3.10. pontjában illetve a
Szerződésben meghatározott feltételek esetén, de különösen az alábbi esetben jogosult a Szerződéstől egyoldalúan írásban elállni.
A kölcsön folyósítását, illetve Lízingszerződés esetén az Eszköz vásárlását megelőzően a SZÉCHENYI LÍZING a Szerződésből eredő folyósítási
illetve a lízing tárgyát képező Eszközre vonatkozó vásárlási 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.
4.6.

Elszámolás a Szerződés megszűnésekor

4.6.1. A Felek eltérő megállapodása hiányában, illetve a teljesítéssel történő megszűnés esetét kivéve a Szerződés megszűnésekor,
megszüntetésekor az Ügyfélnek a Szerződés alapján fennálló valamennyi fizetési kötelezettsége a megszűnés időpontjában lejárttá és
esedékessé válik.
A SZÉCHENYI LÍZING az indokolást is tartalmazó felmondásban, elállási nyilatkozatban közli az Ügyféllel a megszűnés napjára kiszámított,
jogcímenként részletezett elszámolását.
4.6.2. Az Ügyfél köteles a SZÉCHENYI LÍZING részére megtéríteni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)
m)
n)

a SZÉCHENYI LÍZING valamennyi, az Ügyfél mulasztásából, késedelméből eredő, igazolt, 9.1.5. pontban meghatározott költségét;
a megszűnést megelőzően ki nem egyenlített kölcsön törlesztő részleteket, lízingdíjakat;
a megszűnés napján esedékessé vált hátralévő teljes tőketartozás összegét;
előtörlesztéssel történő megszűnés esetén a jelen Üzletszabályzat szerinti Költséget;
a Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a közösen megállapított teljes összeget;
amennyiben a Szerződés megszűnése az Ügyfél felróható magatartására vezethető vissza, a SZÉCHENYI LÍZING ebből eredő teljes kárát és
elmaradt hasznát;
Ha az Eszköz gépjármű, akkor a SZÉCHENYI LÍZING tulajdonjogának gépjármű-nyilvántartásba történő bejegyzésének költségei, kivéve, ha
a SZÉCHENYI LÍZING tulajdonszerzése az Ügyfél ellenőrzési körén kívül bekövetkező okból válik esedékessé vagy szükségessé;
a SZÉCHENYI 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,
posta- és fax-költsége, igénybe vett közreműködő díja és költsége)
az Eszköz SZÉCHENYI LÍZING általi birtokbavételével kapcsolatos eljárás során felmerült valamennyi költség (ide értve, de erre nem
korlátozva: az Eszköz szállításával, biztosításával, igénybe vett közreműködő díja és költsége);
az Eszköz értékesítéséig, lízingbeadásáig terjedő időszakban a SZÉCHENYI LÍZING által az Eszköz állagmegóvására, javítására,
karbantartására, biztosítására, tárolására, őrzésére és a szükséges felújítására fordított költségek;
az Eszköz értékesítésének, ismételt lízingbeadásának költségei (ide értve, de erre nem korlátozva: értékbecslés költségei, a hirdetések
költségei, igénybe vett közreműködő díja és költsége);
amennyiben az Ügyfél az Eszközt határidőben nem adja át a SZÉCHENYI LÍZING-nek, akkor a birtokbaadásra nyitva álló határidő lejártától
a birtokbaadásig felmerült használati díjat, mely megegyezik a Szerződésben kikötött havi lízingdíjjal illetve kölcsön törlesztő részlettel;
a Szerződésen alapuló valamely költségtérítéssel kapcsolatos tartozását (ide értve, de erre nem korlátozva: biztosítási díj);
a felmerült késedelmi kamatokat;

4.6.3. Az Ügyfél tartozását csökkenti
a) az Eszközben keletkezett kár alapján a biztosító által a SZÉCHENYI LÍZING-nek kifizetett, de Ügyfélnek át nem adott biztosítási összeg;
b) az Eszköz értékesítéséből befolyt összeg;
c) a Szerződés szerinti biztosíték érvényesítése során befolyt összeg;
4.6.4. 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.
Ha az Ügyfél a fenti határidőn belül fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a SZÉCHENYI LÍZING jogosult a hátralékos tartozás után az
ügyleti kamaton felül az ott meghatározott mértékű késedelmi kamatot a Szerződés megszűnésétől a kifizetés napjáig felszámítani.
Lízingszerződés esetén, amennyiben az Ügyfél a fenti 10 (tíz) napos határidőn belül a SZÉCHENYI LÍZING-nek megfizeti az esedékessé vált teljes
összeget, úgy megszerzi az Eszköz tulajdonjogát, kivéve az Eszköz eltulajdonításának esetét.
Amennyiben az Ügyfél a 10 (tíz) napos határidőn belül nem fizeti meg az esedékessé vált összeget, úgy az Ügyfélnek megszűnik az Eszközre
vonatkozó birtoklási és használati joga, a SZÉCHENYI LÍZING jogosult a Biztosítéki Szerződés(ek)ben biztosított jogait gyakorolni és jogosult az
Eszközt visszavenni és értékesítéséről rendelkezni. Az Ügyfél által már teljesített lízingdíjakat a SZÉCHENYI LÍZING jogosult megtartani. A
SZÉCHENYI LÍZING az Eszközt – gépjármű, mint Eszköz esetén - kivonathatja a forgalomból. Az Ügyfél köteles saját költségén és felelősségére
az Eszközt a SZÉCHENYI LÍZING által megjelölt időpontban a SZÉCHENYI LÍZING által megjelölt helyre szállítani, vagy azt a SZÉCHENYI LÍZING
igazolt megbízottjának a tartozékokkal és az Eszközre vonatkozó valamennyi dokumentummal együtt átadni.
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A SZÉCHENYI LÍZING az Eszköz visszavételekor vagy újraértékesítésekor az Ügyfél felé helyesbítő számlát, szükség esetén különbözeti számlát
vagy a számla kellékeivel bíró okmányt bocsát ki. Ezen, az Ügyfél részére kiállított, okiratok teljesítési időpontja az Eszköz visszavételének
időpontja, tartalmuk az Eszköz elméleti piaci, illetve megvalósult újraértékesítési vételárának megfelelő, mely újraértékesítési vételár
meghatározására az Ügyfél a SZÉCHENYI LÍZING-et a Lízingszerződés aláírásával felhatalmazza.
4.6.5. Kölcsön- illetve Lízingszerződés megszűnésekor – szerződésszerű teljesítés esetét kivéve – a SZÉCHENYI LÍZING-nek megnyílik a joga a
Szerződés biztosítékaiból kielégítést keresni, ezen túlmenően az Ügyfél által már teljesített kölcsön törlesztő részleteket illetve lízingdíjakat
megtartja és amennyiben az Eszköz gépjármű, úgy annak forgalomból történő kivonását kezdeményezheti.
4.6.6. Amennyiben a SZÉCHENYI LÍZING a Szerződés biztosítékának jellege vagy Lízingszerződés alapján a SZÉCHENYI LÍZING jogosult az Eszközt
birtokba venni, úgy az Ügyfél köteles az Eszközt saját költségén és felelősségére az Eszközt a SZÉCHENYI LÍZING által megjelölt időpontban és
helyen valamennyi tartozékával, alkotó- és alkatrészével valamint összes okmányával együtt jegyzőkönyv felvétele mellett a SZÉCHENYI LÍZINGnek átadni.
A SZÉCHENYI LÍZING az Ügyfél birtokbaadási kötelezettségének elmulasztása esetén jogosult az Ügyfél költségére az Eszközt külön bírósági
eljárás nélkül birtokba venni, melyet az Ügyfél köteles tűrni.
4.6.7. Amennyiben az Eszköz műszaki állapota ezt lehetővé teszi, a SZÉCHENYI LÍZING az Eszköz tulajdonosaként haladéktalanul megkezdi az Eszköz
értékesítését vagy pénzügyi lízingbe adását. Az Ügyfél előzetes hozzájárulása vagy utólagos jóváhagyása nélkül a SZÉCHENYI LÍZING mind
kereskedelmi forgalomban, mind szabadkézből történő értékesítésre, továbbá lízingbe adásra jogosult.
Az Ügyfél az értékesítésben jogosult és köteles közreműködni, mely szándékáról legkésőbb az Eszköz SZÉCHENYI LÍZING részére történő
birtokbaadásakor köteles külön írásban nyilatkozni. Az Ügyfél nyilatkozata hiányában SZÉCHENYI 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.
A SZÉCHENYI LÍZING az Eszközt 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.
4.6.8. Amennyiben a Szerződés 4.5.1. e.)-f.) pontokban említett okból szűnik meg, vagy a SZÉCHENYI LÍZING 4.5.2.3. e.) pont szerinti okból mondja
fel, a SZÉCHENYI LÍZING nem köteles az Eszközt másikkal helyettesíteni, és amennyiben a SZÉCHENYI LÍZING-nek a követelése a biztosítási
kárrendezésből nem térül meg, úgy a fennmaradó részt az Ügyfél köteles megfizetni a SZÉCHENYI LÍZING részére.
4.6.9. Az Ügyfél a Szerződés aláírásával felhatalmazza a SZÉCHENYI LÍZING-et, hogy az Eszköz birtokbavételével, értékesítésével, az Ügyféllel
szembeni követeléseinek behajtásával kapcsolatban a 4.1.2. pont szerinti ügynök közreműködését igénybe vegye, ezzel kapcsolatban az
Ügyfél, az Eszköz és a Szerződéssel kapcsolatos adatokat a közreműködő harmadik személy részére átadja.
5.

Az Eszköz kiválasztása, beszerzése, tulajdonjoga, átadás-átvétele és üzembe-helyezése, szavatossági jogok

5.1.

Kölcsönszerződésre vonatkozó rendelkezések

5.1.1. Az Eszköz vonatkozásában az Adásvételi Szerződést az Eladóval az Ügyfél köti meg, melyből eredően az Ügyfél lesz az Eszköz tulajdonosa. Az
Ügyfél a vételár egy részét a SZÉCHENYI LÍZING által részére nyújtott kölcsönből egyenlíti ki, melyről az Ügyfél köteles az Eszköz eladóját az
Adásvételi Szerződés megkötése előtt tájékoztatni.
A SZÉCHENYI LÍZING-et 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.
5.1.2. Az Eszköz tulajdonjoga a Kölcsönszerződés teljes futamideje alatt az Ügyfelet illeti meg. Az 1.2. pontban meghatározott nem természetes
személy Ügyfél az Eszközt saját könyveiben tartja nyilván és az Eszköz amortizációját is az Ügyfél számolja el.
5.2.

Lízingszerződésre vonatkozó rendelkezések

5.2.1. Az Ügyfél által kiválasztott Eszközt a SZÉCHENYI LÍZING abból a célból vásárolja meg, hogy azt az Ügyfél részére határozott idejű pénzügyi
lízingbe adja, továbbá a Lízingszerződésben meghatározott futamidő végén az Ügyfél az Eszköz tulajdonjogának megszerzésére jogosultságot
szerezhessen. Az Ügyfél az Eszköz kiválasztásakor köteles az Eszköz eladóját tájékoztatni arról, hogy azt a SZÉCHENYI LÍZING fogja a fenti célból
megvásárolni.
Amennyiben az Ügyfél ellenőrzési körében bekövetkező okból a Lízingszerződés megkötését követően a SZÉCHENYI LÍZING nem szerzi meg az
Eszköz tulajdonjogát, a SZÉCHENYI LÍZING jogosult a Lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani és az Ügyfél köteles megtéríteni a
SZÉCHENYI LÍZING ezzel felmerült teljes kárát is.
5.2.2. Az 5.3.6. pontban felsorolt okiratokon túl az Eszköz birtokbaadásának feltétele, hogy az 5.3.6. (iii) pontban említett forgalmi engedélyben az
Ügyfél üzembentartóként legyen bejegyezve, továbbá az Eszköz Eladója által az Eszköz adásvételéről kiállított számla első eredeti példánya,
mely tartalmazza az Eladó, a SZÉCHENYI LÍZING, mint vevő és az Eszköz pontos adatait és azonosítóit, valamint az Eszköz teljes vételárát.
5.2.3. A SZÉCHENYI LÍZING-et az Eszköz vételárának Eladó részére történő megfizetésén túl a Szerződésből eredő más kötelezettség teljesítéséért
nem terheli felelősség sem az Eladó, sem az Ügyfél felé.
A SZÉCHENYI LÍZING a Lízingszerződéssel – tulajdonjogának kivételével – az Ügyfélre engedményezi az Eladóval kötött Adásvételi Szerződésen
alapuló jogait. Ennek megfelelően az Eladó bármely szerződésszegése miatt kártérítési, szavatossági és jótálláson alapuló jogokat és minden
egyéb igényt az Ügyfél jogosult és köteles közvetlenül az Eladóval vagy a jogszabályban meghatározott harmadik személlyel szemben
érvényesíteni, ilyen igények teljesítéséért a SZÉCHENYI LÍZING-et semmilyen felelősség nem terheli.
A Felek megállapodnak, hogy az engedményezett szavatossági és jótállási jogok körében az Ügyfél a kijavítás és az árleszállítás iránti igényét
kizárólag közvetlenül az Eladóval szemben érvényesítheti, a kicserélést a saját nevében, de a SZÉCHENYI LÍZING javára követelheti, továbbá az
elállási jogot az Ügyfél kizárólag a SZÉCHENYI LÍZING előzetes írásbeli hozzájárulása alapján gyakorolhatja.
A SZÉCHENYI LÍZING – a jelen pont szerinti engedményezés alapján – az Eladó szolgáltatásáért való kezesi felelősségét kizárja. Az Ügyfél az
engedményezést tudomásul veszi, és egyben lemond a SZÉCHENYI LÍZING elleni igényérvényesítés jogáról.

8

SZÉCHENYI LÍZING PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT.

ÜZLETSZABÁLYZAT
[Kifüggesztve: 2014.07.08.]

5.2.4. Az Eszköz vételárának kiegyenlítése keretében az induló lízingdíjat (önrészt) a SZÉCHENYI LÍZING a Lízingszerződés aláírásával az Eladóra
engedményezi. A SZÉCHENYI LÍZING az engedményezés tekintetében kezesi felelősségét kizárja.
5.2.5. Az Eszköz tulajdonjoga a Lízingszerződés teljes futamideje alatt a SZÉCHENYI LÍZING-et illeti meg. Az Ügyfél köteles a Szerződés megkötését
követő 15 napon belül értesíteni a SZÉCHENYI LÍZING-et, ha ezen számlát a SZÉCHENYI LÍZING-től nem kapta kézhez.
Amennyiben az Ügyfél a Lízingszerződés alapján fennálló valamennyi fizetési és egyéb szerződéses kötelezettségének maradéktalanul eleget
tett, a Lízingszerződésben meghatározott futamidő végén zártvégű pénzügyi lízing esetén az utolsó lízingdíj-részlet (normál lízingdíj vagy emelt
összegű lízingdíj) vagy a maradványérték megfizetésével megszerzi az Eszköz tulajdonjogát. Nyíltvégű pénzügyi lízingügylet futamidejének
lejártakor a szerződésszerűen teljesítő Ügyfél jogosultságot szerez arra, hogy a Lízingszerződésben kikötött időtartam lejártával döntése szerint
a lízingdíj teljes tőke- és kamattörlesztő részének, valamint a szerződésben kikötött maradványérték és az általános forgalmi adó
megfizetésével az Eszközön, mint lízingtárgyon tulajdonjogot szerezzen, vagy a maradványértéket nem fizeti meg és így a az Eszközön, mint
lízingtárgyon tulajdonjogot nem szerez, mely esetben jogosult, de nem köteles maga helyett az Eszköz, mint lízingtárgy tulajdonjogát
megszerző harmadik személyt kijelölni.
Amennyiben az Eszköz gépjármű, az Eszköz tulajdonjogának az Ügyfél által történő megszerzése esetén a SZÉCHENYI LÍZING 15 napon belül
átadja az Ügyfélnek az Ügyfél tulajdonjogának gépjármű-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges nyilatkozatokat és a törzskönyvet.
A törzskönyv személyes átadása esetén az átadás tényét a Felek írásban rögzítik. Postai úton történő átadás esetén az átadás tényét a
tértivevény igazolja, ebben az esetben a tértivevényen szereplő kézbesítési dátum minősül az átadás időpontjának.
Abban az esetben, ha a nyíltvégű Lízingszerződés lezárásakor nem az Ügyfél szerzi meg az az Eszköz, mint lízingtárgy tulajdonjogát, úgy az
Ügyfél köteles a fent meghatározott időn belül saját költségén és felelősségére az Eszközt a SZÉCHENYI LÍZING által megjelölt időpontban és
helyen valamennyi tartozékával, alkotó- és alkatrészével valamint összes okmányával együtt az 5.3.7. pont szerinti Átadás-átvételi jegyzőkönyv
felvétele mellett a SZÉCHENYI LÍZING-nek sérülésmentes és működőképes állapotban átadni. A SZÉCHENYI LÍZING ilyen tartalmú rendelkezése
esetén, az Ügyfél a tulajdonjogot szerző harmadik személy részére köteles az Eszközt átadni. Az Ügyfél köteles helytállni az Eszköz normál
használata melletti mértéket meghaladó minden olyan hibájáért, sérüléséért és hiányáért, melyért más nem tehető felelőssé, megtérítése
mástól nem követelhető.
A SZÉCHENYI LÍZING az Ügyfél birtokbaadási kötelezettségének elmulasztása esetén jogosult az Ügyfél költségére az Eszközt külön bírósági
eljárás nélkül birtokba venni, melyet az Ügyfél köteles tűrni.
5.3.

A Kölcsön- és Lízingszerződésre vonatkozó közös rendelkezések

5.3.1. A Szerződés tárgyát képező Eszközt 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 (a továbbiakban: Eladó) önállóan
állapodik meg.
5.3.2. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy az Eszközt birtokba veszi és a Szerződés alapján fennálló valamennyi fizetési kötelezettségének
minden körülmények között maradéktalanul eleget tesz.
5.3.3. Ügyfél köteles az Eszközt épségben megőrizni, azt el nem idegenítheti, meg nem terhelheti, annak tulajdonjogával és birtoklásával fel nem
hagyhat, azt nem egyesítheti, és nem vegyítheti más dologgal. Az Eszközön végrehajtott bármilyen beavatkozás során az Eszközbe beszerelt
tárgy az Eszköz részét fogja képezni, ha az az Eszközzel olyképpen van tartósan egyesítve, hogy az elválasztással az Eszköz vagy elválasztott
része elpusztulna, illetőleg az elválasztással értéke vagy használhatósága számottevően csökkenne (alkotórész), illetve az Eszköz
rendeltetésszerű használatához vagy épségben tartásához rendszerint szükséges, vagy azt elősegíti (tartozék).
Az Ügyfél a SZÉCHENYI LÍZING előzetes hozzájárulása hiányában tartózkodni köteles az Eszköz minden olyan, a szokásos karbantartást
meghaladó átalakításától, rendeltetésének megváltoztatásától, felszerelésekkel történő ellátásától, amely az Eszköz értékét módosítja.
5.3.4. Az Eladó az Eszközt közvetlenül az Ügyfélnek adja át. Az Ügyfél köteles saját költségére az átvételt megelőzően az Eszközt mennyiségileg és
minőségileg megvizsgálni, valamint az Eszköz az üzembe helyezéséhez és üzemeltetéséhez szükséges valamennyi ellenőrzést elvégezni, az
Eszközt kipróbálni. Az Ügyfél ezen kötelezettségének elmulasztásából eredő igényeket az Eszköz átadás-átvételét követően nem érvényesíthet.
5.3.5. A Szerződés futamideje alatt a forgalmi engedély elvesztését, megsemmisülését az Ügyfél haladéktalanul köteles írásban jelezni a SZÉCHENYI
LÍZING-nek, és – a SZÉCHENYI LÍZING meghatalmazása alapján – a legrövidebb időn belül gondoskodnia kell az új forgalmi engedély kiállításáról,
és az új forgalmi engedély egyszerű, vagy ha a SZÉCHENYI LÍZING igényli, hitelesített másolatának az eredeti bemutatásával egyidejűleg a
SZÉCHENYI LÍZING részére történő átadásáról.
Az Ügyfél a gépjármű nyilvántartást érintő adatváltozást a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő határidőben és módon köteles a
gépjármű nyilvántartásba bejelenteni. Ennek elmulasztásából minden jogkövetkezményt az Ügyfél köteles viselni.
5.3.6. Az érvényesen létrejött és hatályos Szerződés alapján az Eszköz Ügyfél részére történő átadásának együttes feltétele, hogy a SZÉCHENYI LÍZING
az alább felsorolt valamennyi okirat eredeti példányát kézhez kapja:
(i)
az Eszközre a Szerződésben és jelen Üzletszabályzatban előírt, érvényes és hatályos biztosítások igazolása;
(ii)
ha az Eszköz gépjármű, akkor az Eszköz tulajdonosaként az Adásvételi Szerződésben vevőként megjelölt fél gépjármű-nyilvántartásba
történő bejegyzésére irányuló, a nyilvántartó hatóság által érkeztetett eredeti közös kérelem;
(iii)
ha az Eszköz gépjármű, az Eszköz Adásvételi Szerződés szerinti vevőjét tulajdonosként igazoló forgalmi engedélyének egyszerű, vagy ha
a SZÉCHENYI LÍZING igényli, hitelesített másolata, az eredeti egyidejű bemutatásával;
(iv)
Jelen Üzletszabályzatban illetve a Szerződésben meghatározott egyéb okiratok.
5.3.7. Az Ügyfél az Eszköz átadás-átvételéről illetve üzembe helyezéséről köteles – a SZÉCHENYI LÍZING által meghatározott formában – átadásátvételi illetve üzembe helyezési jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Átadás-átvételi jegyzőkönyv) kitölteni és azt, mint átvevő az Eszköz
Eladójával, mint átadóval megfelelően aláírni. Az Ügyfél köteles az Átadás-átvételi jegyzőkönyv egy eredeti példányát a SZÉCHENYI LÍZING-nek
haladéktalanul átadni.
Az Eszköz átadás-átvételével, üzembe helyezésével, üzemeltetésével, valamint ilyen irányú kötelező előírás esetében az Eszköz forgalomba
helyezésével és a gépjármű-nyilvántartással kapcsolatos valamennyi költség és díj az Ügyfelet terheli.
Az Ügyfél a Szerződés lezárásig köteles viselni minden, az Adásvételi Szerződéssel, a Szerződéssel, tulajdonszerzéssel illetve az Eszközzel, illetve
annak üzemeltetésével és használatával összefüggő minden adót, vámot, illetéket, díjat és költséget. Az Ügyfél köteles ezen fizetési
kötelezettségeihez kapcsolódó nyilatkozatokat határidőben megtenni és ezt a SZÉCHENYI LÍZING részére hitelt érdemlően igazolni.
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5.3.8. Az átadás-átvételi, illetve az üzembe helyezési eljárás során felmerült, az Átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását gátló körülményeket,
hiányosságokat az Ügyfél haladéktalanul köteles a SZÉCHENYI LÍZING-gel és az Eladóval írásban közölni, valamint az Eszköz Adásvételi
Szerződés szerinti – szerződésszerű – átadásával kapcsolatos minden intézkedést az Eladó felé megtenni. Mindezen kötelezettségek
elmaradásából eredő valamennyi kárért az Ügyfél felel.
5.3.9. Tekintettel az 5.1. pontban rögzítettekre, a SZÉCHENYI 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, Eszköz rejtett hibája, rendeltetésszerű használatra alkalmasság, jótállás).
A SZÉCHENYI LÍZING az Adásvételi Szerződéssel kapcsolatos jogvitába kizárólag a SZÉCHENYI LÍZING előzetes írásbeli egyetértésével vonható
be.
5.3.10.
Amennyiben az Eladó az Ügyfél és a SZÉCHENYI LÍZING érdekkörén kívül felmerülő okból több mint 20 nappal túllépte az általa az Eszközre
kötött Adásvételi Szerződésben vállalt átadási határidőt, illetve az Adásvétel lehetetlenül, vagy az Eladó az Adásvételi Szerződés teljesítését
megtagadja a SZÉCHENYI LÍZING – ellenkező értelmű írásbeli megállapodás hiányában jogosult a Szerződéstől – pénzügyi lízing esetében az
Adásvételi Szerződéssel együtt - elállni, amely esetben a SZÉCHENYI LÍZING-gel szemben semmilyen követelés nem támasztható.
Az Ügyfélnek az Eladó teljesítésével kapcsolatosan felmerülő bármely kifogása a Szerződés hatályát nem érinti. Az Ügyfél SZÉCHENYI LÍZINGgel szembeni fizetési kötelezettsége a Szerződésen alapul, így az Ügyfél SZÉCHENYI LÍZING-gel szembeni fizetési kötelezettségét nem érinti,
beszámításának nincs helye.
Amennyiben az Eszköz Eladója 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.
6.

Az Eszköz üzemeltetése, használata, karbantartása; a kárveszély viselése

6.1.

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

6.2.

Az Ügyfél az Eszközt saját költségén és kockázatára üzemelteti, gondoskodik annak rendeltetésszerű működéséről, és fizeti az Eszköz
tulajdonlásával, birtoklásával, használatával, üzemeltetésével és fenntartásával járó valamennyi költséget, ideértve az ezekkel kapcsolatban
felmerülő összes közterhet és esetlegesen kirótt bírságokat, pótdíjakat is.
Az Ügyfél köteles gondoskodni az Eszközkezelési utasításában, az Adásvételi és a biztosítási szerződésben foglaltak betartásáról, és a szükséges
vagyonvédelmi intézkedések megtételéről, valamint az előírt hatósági engedélyek (pl.: hatósági, munkavédelmi, biztonságtechnikai,
környezetvédelmi, közegészségügyi és tűzbiztonsági engedélyek) beszerzéséről.
Az Ügyfél köteles az Eszköz szükséges műszaki felülvizsgálatát a gyártó által meghatározott feltételek szerint, illetve az Eszköz egyéb rendszeres
karbantartását (állagmegóvását) és az esetleges meghibásodások kijavítását a szervizkönyvben feltüntetett vagy a gyártó hivatalos
márkaképviselete ez irányú engedélyével rendelkező Márkaszervizek valamelyikében saját költségén határidőben elvégeztetni.
Ügyfél az Eszköz meghibásodása esetén – a jótállási feltételektől függően – köteles annak javítását saját költségén haladéktalanul elvégeztetni.
Amennyiben az Ügyfél a jogszabályban illetve az Eszköz gyártója által kötelezően előírt karbantartási, illetve javítási kötelezettségeinek nem,
vagy csak részben tesz eleget, úgy a SZÉCHENYI LÍZING jogosult az Ügyfél költségén a karbantartásokat, illetve a javíttatásokat elvégeztetni. A
SZÉCHENYI LÍZING által elvégeztetett munkálatokat az Ügyfél köteles számla ellenében a SZÉCHENYI LÍZING részére haladéktalanul megtéríteni.
A SZÉCHENYI LÍZING a javíttatás és a számla kiküldése kapcsán felmerült költségekkel összefüggésben a továbbszámlázott tétel 10%-a, de
minimum 5.000,-Ft kezelési költséget számíthat fel. Amennyiben az Ügyfél a SZÉCHENYI LÍZING által küldött számlában szereplő összeget a
számla kézhezvételét követő 8 napon belül nem fizeti meg, abban az esetben késedelmi kamat fizetésére köteles.

6.3.

Az Ügyfél az Eszközt lízingbe-, bérbe-, haszonbérbe, kölcsönbe, haszonkölcsönbe vagy használatba csak a SZÉCHENYI LÍZING előzetes írásbeli
hozzájárulásával és egyedi feltételei szerint adhatja. Ebben az esetben az Eszköz harmadik személy által történő használatáért az Ügyfél teljes
körű felelősséggel tartozik.
Amennyiben az Eszközre vonatkozó biztosítási szerződés bárminemű korlátozó rendelkezést tartalmaz az Eszköz használatával összefüggésben
(ide értve, de erre nem korlátozva: a használat földrajzi területének vagy a használat módjának korlátozása), úgy azt az Ügyfél köteles betartani.
Lízingszerződés esetén az Eszközre vonatkozó biztosítási szerződésben meghatározott korlátozó rendelkezéseken túl az Eszközre a SZÉCHENYI
LÍZING 30 napra ad kiviteli engedélyt, melytől a Lízingszerződésben foglalt feltételekre tekintettel a SZÉCHENYI LÍZING jogosult eltérni
akképpen, hogy a 30 napnál hosszabb időtartamot állapít meg. A kiviteli engedély területi hatálya Európa teljes területe, mely a volt
Szovjetunió ázsiai területére és Törökország ázsiai területére nem terjed ki.

6.4.

Az Eszközön történő bármilyen, a szokásos karbantartás körét meghaladó, illetve az Eszköz jellegét megváltoztató átalakítás (ide értve, de erre
nem korlátozva: gépjármű üzemanyagának megváltoztatása (LPG, bioetanol stb.), személygépjárműből haszongépjárművé és
haszongépjárműből személygépjárművé alakítás, taxizás, oktatás, sport céljára történő átalakítás) kizárólag a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően és kizárólag a SZÉCHENYI LÍZING előzetes írásbeli engedélyével történhet. A SZÉCHENYI LÍZING nem köteles indokolni az
engedélyezéssel kapcsolatos döntését.

6.5.

A SZÉCHENYI LÍZING az Ügyfél előzetes írásbeli értesítése mellett, az Ügyfél zavarása nélkül, csak munkanapokon és 8:00 és 17:00 óra közötti
időszakban jogosult az Eszköz állapotának és használatának ellenőrzésére. Ettől csak az Ügyfél indokolt írásbeli kérésére, vagy akkor lehet
eltérni, ha alaposan feltehető, hogy az Ügyfél az Eszközt szerződéstől eltérő célra vagy rendeltetésellenesen használja, azt rongálja illetve
karbantartási és javítási kötelezettségét nem teljesíti, illetve azt szerződésszegően másnak használatába adta. Az Ügyfél az Eszközzel, illetve
annak használatával kapcsolatban a SZÉCHENYI LÍZING kérésére köteles adatokat és okiratokat szolgáltatni.
Amennyiben az ellenőrzés hiányosságokat tár fel, az Ügyfél köteles a hiányosságot megszüntetni, így különösen, de nem kizárólagosan a hibát
saját költségén haladéktalanul kijavítani, illetve az Eszköz rendeltetésellenes, Szerződésbe ütköző használatát megszüntetni, és köteles
továbbá a SZÉCHENYI LÍZING-et a hiányosságból eredően esetlegesen ért károkat haladéktalanul megtéríteni.

6.6.

Az Ügyfél a Szerződés időtartama alatt vétkességére tekintet nélkül viseli az Eszközzel összefüggésben a kárveszélyt, amely kiterjed az Eszköz
által okozott, és az Eszközben felmerült valamennyi kárra. Az Ügyfél így felel különösen, de nem kizárólag
(i)

a külső okból származó, harmadik személynek felróható és saját ellenőrzési körében felmerült okból eredő károkért,
10

SZÉCHENYI LÍZING PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT.
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

ÜZLETSZABÁLYZAT
[Kifüggesztve: 2014.07.08.]

az Eszköz bármely okból történő teljes, vagy részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, megsemmisüléséért,
az Eszköz által okozott, vagy működésével kapcsolatban bekövetkezett minden kárért és balesetért,
az Eszköz nem rendeltetésszerű használatából, nem megfelelő karbantartásából, az Adásvételi Szerződés keretében megszerzett jogok
gyakorlásának elmulasztásából eredő károkért,
a harmadik személynek, illetve a harmadik személyek által okozott károkért,
azokért a károkért, amelyek viselésére senki más nem kötelezhető,
az Eszköz üzemeltetőjeként a veszélyes üzem működéséből származó károkért.

6.7.

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

7.

Felek egymással szembeni fizetési kötelezettségének teljesítése

7.1.

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 SZÉCHENYI LÍZING Szerződésben rögzített
bankszámlavezető pénzintézete üzletvitel céljából nyitva tart.

7.2.

Amennyiben az Ügyfél a Szerződésből eredő bármely fizetési kötelezettségének, ideértve a Szerződés megszűnése után keletkezett valamennyi
fizetési kötelezettségét is, nem tesz határidőben eleget, a SZÉCHENYI LÍZING a lejárt tartozások – kölcsöntartozás illetve lízingdíj esetén az
ügyleti kamaton felül – után az esedékesség napjától a befizetés jóváírásának időpontjáig terjedő időre jogosult késedelmi kamatot
felszámítani, és azt az Ügyféllel szemben érvényesíteni.
A késedelmi kamat mértéke: a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal megnövelt
értéke. Amennyiben a kölcsön késedelmi kamatának legmagasabb mértékét jogszabály nem határozza meg, a SZÉCHENYI LÍZING
hirdetményében meghatározott késedelmi kamatmérték alkalmazandó az Ügyfél késedelmére.

7.3.

A késedelmi és ügyleti kamatszámítás alapjául szolgáló időtartam kezdő napja a tőke kihelyezésének napja, záró napja pedig a tőke, illetve
résztörlesztés esetén az adott tőkerész visszafizetésének napja. A SZÉCHENYI LÍZING a késedelmi kamatot, valamint az időtartamhoz kötött
díjakat napi kamatszámítással határozza meg a következő képlet alapján:
tőke x kamatláb
100

X

naptári napok száma
360

7.4.

Amennyiben a jelen Üzletszabályzat vagy a Szerződés másként nem rendelkezik, a SZÉCHENYI LÍZING által a Szerződésben foglaltak szerinti
szolgáltatások teljesítése kapcsán a SZÉCHENYI LÍZING-nél közvetlenül vagy közvetetten felmerülő igazolt költségek — így különösen az
esetleges hatósági eljárás költségei, illetékei, a jogi és egyéb szakértői költségek, valamint az Ügyfél szerződésszegése esetén a Szerződés
alapján a SZÉCHENYI LÍZING-et megillető követelések érvényesítésével kapcsolatos költségek — az Ügyfelet terhelik.

7.5.

Az Ügyfél a SZÉCHENYI LÍZING-gel szembeni fizetési kötelezettségének az alább megjelölt fizetési módok szerint köteles és jogosult eleget
tenni:
a) a SZÉCHENYI LÍZING számlavezető pénzintézetének bármely fiókjában készpénzbefizetéssel a SZÉCHENYI LÍZING Szerződésben rögzített
bankszámlája javára;
b) a SZÉCHENYI LÍZING-nek a Szerződésben megjelölt bankszámlájára átutalással;
c) a SZÉCHENYI LÍZING-nek a Szerződésben megjelölt bankszámlájára készpénz-átutalási megbízással;

7.6.

A SZÉCHENYI LÍZING az Ügyfél részére esetlegesen visszatérítendő összeget az Ügyfél által előzetesen írásban megjelölt bankszámlájára való
átutalással vagy természetes személy Ügyfél SZÉCHENYI LÍZING által nyilvántartott lakcímére címzett, az Ügyfelet terhelő költségek mellett
postautalvánnyal teljesíti.

7.7.

Az Ügyfél a bankszámláját vezető pénzintézetnek címzett és a pénzintézet által nyilvántartásba vett felhatalmazó levél eredeti példányának
SZÉCHENYI LÍZING részére történő átadásával felhatalmazhatja a SZÉCHENYI LÍZING-et, hogy az a vele szembeni esedékes követelését a
bankszámlája terhére benyújtott beszedési megbízással szedje be. Ebben az esetben az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a
felhatalmazásban általa megjelölt bankszámláján esedékességkor a SZÉCHENYI LÍZING követelésének megfelelő fedezet álljon rendelkezésre,
a beszedési megbízás teljesíthető legyen. Mindaddig, amíg a SZÉCHENYI LÍZING-nek az Ügyféllel szemben a Szerződésből eredően követelése
áll fent, az Ügyfél azonnali beszedésre vonatkozó felhatalmazását kizárólag a SZÉCHENYI LÍZING írásbeli hozzájárulásával változtathatja meg
vagy vonhatja vissza.

7.8.

A fizetési kötelezettség az alábbi időpontokban minősül teljesítettnek:
a) a SZÉCHENYI LÍZING bankszámlájára történő befizetés, illetve a SZÉCHENYI LÍZING pénztárából való kifizetés értéknapja;
b) az a naptári nap, amikor a fizetés címzettjének bankszámláján a bankszámlavezető pénzintézet az átutalt, befizetett összeget jóváírja;
c) a készpénz átutalási megbízás alapján a készpénzt a fizetés címzettje kézhez veszi.

7.9.

A SZÉCHENYI 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.

7.10. Az Ügyfél nem mentesül fizetési kötelezettsége és a késedelmes teljesítés jogkövetkezményei alól, ha a SZÉCHENYI LÍZING-től bármilyen ok
miatt nem kapta meg a fizetési értesítőt, számlát, illetve a befizetésére szolgáló készpénz-átutalási megbízás nyomtatványt. Ebben az esetben
az Ügyfél az általa kézhez vett legutolsó fizetési értesítőben, számlán, illetve a befizetésére szolgáló készpénz-átutalási megbízás
nyomtatványon megjelölt összeget kell határidőben megfizetnie, majd köteles egyeztetni a SZÉCHENYI LÍZING-gel a különbözet
megfizetéséről..
Az Ügyfél köteles a fenti okiratok kézbesítésére nyitva álló határidő lejártát követő 15 napon belül értesíteni a SZÉCHENYI LÍZING-et, ha ezen
dokumentumot a SZÉCHENYI LÍZING-től nem kapta kézhez.
7.11. 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,
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fizetési értesítő száma) hivatkozási számként megjelölni. Amennyiben ezen kötelezettség elmulasztása miatt a SZÉCHENYI LÍZING-nél a
beérkezett fizetés egyértelmű azonosítása nem lehetséges, a SZÉCHENYI LÍZING a befizetést nem köteles teljesítésként elismerni. A SZÉCHENYI
LÍZING köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni a fizetés beazonosítására. Amennyiben a beazonosítás 30 napon belül nem vezet
eredményre, akkor a SZÉCHENYI LÍZING ezen határidő leteltét követő 8 banki munkanapon belül kamatmentesen, de az átutalási költségek
levonásával visszautalja az átutalást indító bankszámlára illetve postai befizetés esetén a feladó nevére és címére a postaköltség levonásával
vagy címzettre hárításával visszaküldi.
7.12. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a SZÉCHENYI LÍZING részére teljesített bármely fizetését a SZÉCHENYI LÍZING az Ügyféllel szemben fennálló és
lejárt követelésével szemben a következő sorrendben számolja el: költség és díj, késedelmi és ügyleti kamat, tőke. Az Ügyfél ettől eltérő
rendelkezése hatálytalan, de a SZÉCHENYI LÍZING az elszámolás sorrendjét szabadon meghatározhatja.
7.13. A Szerződés teljesítése kapcsán felmerült igazolt költségek (ide értve, de erre nem korlátozva: hatósági, gépjármű nyilvántartási eljárás
költségei) az Ügyfelet terhelik.
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.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a SZÉCHENYI LÍZING jogosult áthárítani rá az Eszköz, mint lízingtárgy üzemeltetésével kapcsolatos irányadó
jogszabályok, vagy valamely egyedi vagy normatív hatósági, illetőleg bírósági rendelkezés, határozat, iránymutatás vagy ezek értelmezése,
végrehajtása során, a Szerződés hatálya alatt bekövetkező változás eredményeképpen, a Szerződéssel kapcsolatban a SZÉCHENYI LÍZING, mint
lízingbeadó tulajdonos terhére felmerülő, a szerződéskötéskor előre még nem látható fizetési kötelezettségeket (ideértve, de erre nem
korlátozva: adó, díj, illeték, egyéb terhek), továbbá valamely tartalék megképzéséből, növeléséből eredő, valamint a refinanszírozási
többletköltségeket, illetve a tőkemegtérülés mértékének, illetve arányának csökkenéséből eredő veszteséget.
Az Ügyfél SZÉCHENYI LÍZING felé bármilyen jogcímen fennálló tartozásának elévülését a SZÉCHENYI 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.
8.

A teljes hiteldíj mutató

8.1.

A teljes hiteldíj-mutató (THM) számítása a 83/2010. (III.25.) számú Kormányrendelet 3-6. §-aiban, valamint 1. sz. Mellékletében foglaltak
szerint történik. Az Ügyfél a Szerződés aláírásával elismeri, hogy a Szerződés aláírása előtt a THM rövidítés feltüntetésével két tizedes jegy
pontossággal az ajánlat szerinti, előzetes hiteldíj-mutatót megismerte.

8.2.

A SZÉCHENYI LÍZING az éves százalékban kifejezett teljes induló hiteldíj mutatót (a továbbiakban: induló THM) a Szerződésben állapítja meg.
Az induló THM az Ügyleti Kamatláb, valamint a szerződéskötéskor ismert, az Ügyfél által fizetendő költségek figyelembevételével kerül
kiszámításra. Az induló és módosult THM értéke nem tükrözi a kölcsön árfolyam- és/vagy kamatkockázatát.

8.3.

Az induló THM csak akkor változik, ha (i) az Ügyleti Kamatláb változik, valamint ha (ii) a Szerződés hatálya alatt bármely, az üzemeltetéssel és
működtetéssel kapcsolatosan olyan hatósági rendelkezés, vagy jogszabályváltozás következik be, melynek eredményeként a SZÉCHENYI
LÍZING-nek igazolható többletköltségei merülnek fel, és ezeket továbbhárítja az Ügyfélre. A THM nem haladhatja meg a jogszabályban
meghatározott legmagasabb mértéket.
Az induló THM (ii) pont alatti okból történő változását annak hatálybalépését megelőzően legalább 60 (hatvan) nappal hirdetményben közzé
kell tenni. A módosításról és a módosítást követően várhatóan fizetendő törlesztő részletről a hirdetménnyel egy időben az Ügyfelet postai
úton is értesíteni kell.

9.

A SZÉCHENYI LÍZING által nyújtott szolgáltatás ellenértéke és egyéb járulékos összegek, költségek
Az Ügyfél a SZÉCHENYI LÍZING által részére nyújtott pénzügyi lízing szolgáltatás ellenértékeként lízingdíjat (a továbbiakban: Lízingdíj), kölcsön
esetében pedig a kölcsöntőkét és ügyleti kamatot, továbbá a jelen pontban alább felsoroltakon túl kölcsön esetében a 9.1.5., a lízing esetében
a 9.2.5. pontban meghatározott költségeket köteles fizetni. Ezen összegek megállapításának módját és mértékét az Ügyféllel kötött Szerződés
és a SZÉCHENYI LÍZING által közzétett mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a SZÉCHENYI LÍZING részére teljesített bármely fizetését – amennyiben ettől a SZÉCHENYI LÍZING nem kíván
eltérni, – a SZÉCHENYI LÍZING oly módon tudja be az Ügyféllel szemben fennálló esedékes követelésébe, hogy a teljesített összeg terhére
először az Ügyféllel szemben fennálló költség-, díj-, késedelmi kamat-, ügyleti kamat- majd tőkekövetelés jogcímeken fennálló követelését
csökkenti (ebben a sorrendben).
Az SZÉCHENYI LÍZING a jelen Üzletszabályzatban meghatározott esetekben az alábbi díjakat illetve költségeket jogosult az Ügyfél felé
felszámítani, és ezek összegét illetve mértékét időről időre módosítani. Ezen díjak és költségek változása esetén az új díjakat és költségeket a
módosítás hatálybalépését megelőzően legalább hatvan nappal hirdetményben közzé kell tenni. A módosításról és a módosítást követően
várhatóan fizetendő törlesztő részletről vagy lízingdíjról az érintett Ügyfelet postai vagy elektronikus úton értesíteni kell. Amennyiben az Ügyfél
a díjmódosítást nem fogadja el, úgy a Szerződést a jogszabályban meghatározott, vagy ennek hiányában 15 napon belül írásban díjmentesen
felmondhatja.
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Szolgáltatás

Szolgáltatás ellenértéke: Kölcsön / Lízing

Szerződéskötési díj

a finanszírozott összeg 2%-a, minimum 20.000,-Ft,
maximum 100.000,-Ft

Devizabázis módosítása:

30.000,-Ft

Átütemezés

10.000,-Ft

Fizetési haladék, moratórium

5.000,-Ft

Biztosíték módosítása

5.000,-Ft

Ügyfél adataiban történt módosítás rögzítése, fizetési mód módosítás

ingyenes

Casco biztosítással összefüggő módosítás

3.000,-Ft

Bármely egyéb az ügyfél által kezdeményezett módosítás

10.000,-Ft

Ügyfél szerződésszegéséből eredő módosítások

25.000,-Ft

Fizetési ütemterv (ügyfél által kezdeményezett) módosítására (ide értve, de
erre nem korlátozva futamidő hosszabbítás, havi díj rögzítés) irányuló ajánlat
kiadása
Részleges, vagy teljes eltörlesztés

évente egy alkalommal 200.000,-Ft előtörlesztett összeg
erejéig ingyenes; a futamidő utolsó évében az
előtörlesztett összeg 0,5 %-a, egyéb esetekben az
előtörlesztett összeg 1%-a

Számlamásolat kiadása

500,-Ft/db

Bármely szerződéshez kapcsolódó dokumentum másolata

500,-Ft/irat

Készpénz-átutalási megbízás (csekk) pótlólagos kiküldése

500,-Ft/alkalom

Engedélyek, hozzájárulások (ideértve, de erre nem korlátozva: taxi, egyéb
fuvarozás, átalakítás, pótlásokhoz, cserékhez)
Engedélyek pótlása

3.000,-Ft
500,-Ft/alkalom

Lezárási kalkuláció, tőke-kamat bontás, folyószámla-kivonat kiadása
Fizetési felszólítás írásban

havi 1 alkalommal térítésmentes, minden további
alkalom 3.000,-Ft
1.000,-Ft

Fizetési felszólítás (SMS)

100,-Ft

Azonnali hatályú felmondás díja

25.000,-Ft

Intervenciós költség (megbízási díj, üzemanyag, autópálya matrica, szállítási
költség, egyéb visszaszármaztatási költség)

Szerződött partner számlája alapján

Visszaszármaztatott gépjárművek újraértékesítésével kapcsolatos költségek
(ideértve, de erre nem korlátozva: értékbecslés, felkészítés újraértékesítésre
(takarítás, javítás), átírási illeték, eredetiségvizsgálat, műszaki vizsga,
értékesítési jutalék, tárolási költség, áttárolás költsége)

A mindenkor érvényes jogszabályban meghatározott
áron, illetve szerződött partner számlája alapján.

Fizetési kötelezettség postai csekken történő teljesítése

9.1.

havi 1 alkalommal térítésmentes, minden további
alkalom 3.000,-Ft

A befizetett összeg 2 ezreléke.

Kölcsönszerződésre vonatkozó különös rendelkezések

9.1.1. A kölcsön nyújtása
9.1.1.1.

A Kölcsönt a SZÉCHENYI LÍZING az Ügyfél által a Kölcsönszerződésben rögzített kifejezett kérésére és rendelkezése alapján az Eszközre
vonatkozó Adásvételi Szerződés szerinti, a Kölcsönszerződésben feltüntetett eladónak történő átutalással nyújtja – amennyiben az Eladó
gazdálkodó szervezet – az Eladó által az Ügyfél nevére és címére szabályosan kiállított számlája alapján.

9.1.1.2.

A kölcsön folyósítására kizárólag érvényes és hatályos Kölcsönszerződés, Biztosítékok és biztosítások alapján, továbbá ha az Eszköz
gépjármű, akkor csak az alább felsorolt okiratok SZÉCHENYI LÍZING részére történő átadása esetén kerül sor:
a.) az Adós, mint tulajdonos valamint az Eszköz pontos adatait és azonosítóit tartalmazó forgalmi engedély eredetijének bemutatásával
egyidejűleg a másolat SZÉCHENYI LÍZING részére történő átadása;
b.) az Okmányiroda által átvett (aláírással és pecséttel ellátott) kérvény eredeti példánya, melyben SZÉCHENYI LÍZING és az Adós együttesen
kérik, hogy az Eszköz törzskönyvének kizárólagos jogosultjaként a SZÉCHENYI LÍZING, kézbesítési címként a SZÉCHENYI LÍZING székhelye
kerüljön bejegyzésre.

9.1.2. Pénzügyi feltételek, a kölcsön törlesztése
9.1.2.1.

Fizetési kötelezettségnek minősül minden, az Eszközzel és a Kölcsönszerződéssel összefüggésben felmerülő kamat, díj, költség, így
különösen, de nem kizárólag a kölcsön törlesztő részletek (havi kölcsön törlesztő részletek, valamint az emelt összegű utolsó kölcsön
törlesztő részlet tőke-kamat bontásban), a jelen Üzletszabályzat szerinti Költség, a késedelmi kamat, az Eszköz beszerzéséhez kapcsolódó
közvetlen költségek, a biztosítási díjak.

9.1.2.2.

A kölcsön összege és az Ügyfél Kölcsönszerződéssel kapcsolatos fizetési kötelezettségei a finanszírozási terméktől függő magyar forintban
(HUF) vagy euróban (EUR) (a továbbiakban: devizanem) kerülnek meghatározásra.

9.1.2.3.

Az Ügyfél a részére nyújtott kölcsöntőkét és ügyleti kamatait a kölcsön törlesztő részletek számát, összegét és esedékességét tartalmazó,
a Kölcsönszerződés elválaszthatatlan részét képező Fizetési Ütemterv szerint köteles visszafizetni a SZÉCHENYI LÍZING részére.
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A Fizetési Ütemterv tartalmazza az adott Kölcsönszerződésre irányadó devizanemet, a Kölcsönszerződésnek megfelelő devizanemben
meghatározott kölcsön összegét és kölcsön törlesztő részletek (tőke-kamat bontásban), a kölcsön törlesztő részletek esedékességét,
valamint az (induló) Ügyleti Kamatlábat, továbbá az (induló) THM értékét.
9.1.2.4.

A SZÉCHENYI LÍZING az egyes kölcsön törlesztő részletek ténylegesen fizetendő összegéről fizetési értesítő megküldésével háromhavonta
előre értesíti az Ügyfelet, mellyel együtt megküldi az előző három hónapra vonatkozóan a kölcsön törlesztő részlet kamattartalmáról
kiállított számlákat is.

9.1.2.5.

A kölcsön törlesztő részleteket az Ügyfél köteles esedékességkor a Kölcsönszerződésben és a jelen Üzletszabályzatban foglaltak szerint
megfizetni. Az egyes kölcsön törlesztő részletek esedékességi időpontjait a Kölcsönszerződés futamidő kezdetének időpontja határozza
meg az alábbiak szerint:
Futamidő kezdete (a folyósítás napja)
tárgyhó 1-15. között
tárgyhó 16-31. között

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

9.1.3. A kölcsön ügyleti kamata és kamatlába, induló (aktuális) referencia kamatláb
9.1.3.1.

Az Ügyfél által fizetendő kölcsön törlesztő részletekben megfizetendő ügyleti kamat a kamatidőszakokban a Kölcsönszerződésnek
megfelelő devizanemben fennálló tőketartozás és a Kölcsönszerződésben meghatározott Ügyleti Kamatláb alapján kerül megállapításra a
Kölcsönszerződés devizanemében kifejezve.
A kamat számításakor a SZÉCHENYI LÍZING a napi kamatszámítást alkalmaz.

9.1.3.2.

A SZÉCHENYI LÍZING a Kölcsönszerződés létrejöttekor a Kölcsönszerződésben (induló) Referencia Kamatlábat határoz meg. Az (induló)
Referencia Kamatláb minden naptári év január 1-én, április 1-én, július 1-én és október 1-én változik - (aktuális) Referencia Kamatláb.
A Referencia Kamatláb megegyezik a változás időpontjában érvényben lévő, a Kölcsönszerződés devizanemének megfelelően a magyar
forintban meghatározott kölcsön összeg esetén a Magyar Nemzeti Bank által közzétett 3 hónapos Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb
értékével („BUBOR”) illetve a Rendelet szerinti Kölcsönszerződések esetében a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott alapkamat, az
euróban meghatározott kölcsön összeg esetén a British Bankers Association által közzétett 3 hónapos euró bankközi kínálati kamatláb
(„EUR LIBOR”) értékével.
Az (induló) Ügyleti Kamatláb az (induló) Referencia Kamatláb megváltozásával egyidejűleg és a Referencia Kamatláb változásának
megfelelően, azzal arányosan változik.

9.1.3.3.

Az ügyleti kamat összegének számítási módja:
tőke × kamatidőszak naptári napjainak száma × ügyleti kamatláb
360
A kamatidőszak (a továbbiakban: Kamatidőszak) két egymást követő kölcsön törlesztő részlet megfizetésének esedékessége közötti
időszak, az alábbiak figyelembe vételével:
Az ügyleti kamat összege =

9.1.3.4.

a.) a finanszírozás kezdetének időpontja a Kölcsönszerződés futamidejének kezdő napja, ezért az első Kamatidőszak ettől a naptól az első
kölcsön törlesztő részlet jelen Üzletszabályzat szerinti esedékességét megelőző naptári napig tart;
b.) az első Kamatidőszakot követő Kamatidőszakok rendre az egyes kölcsön törlesztő részlet esedékességének napján kezdődnek, és – az
utolsó Kamatidőszak kivételével – az azokat közvetlenül követő kölcsön törlesztő részlet esedékességét megelőző napon fejeződnek
be;
c.) az utolsó Kamatidőszak záró napja a kölcsön tőkeösszege maradéktalan visszafizetésének napját megelőző naptári nap.
9.1.4. Az Ügyleti Kamatláb és a kölcsön törlesztő részletek összegének változása
9.1.4.1.

A SZÉCHENYI LÍZING jogosult az Ügyleti Kamatlábat minden naptári év január 1-én, április 1-én, július 1-én és október 1-én az alábbi
szempontok szerint felülvizsgálni.
a.) Ha a Kölcsönszerződésben rögzített devizanem magyar forint (HUF), akkor az új Ügyleti Kamatláb a Kölcsönszerződés futamidejének
kezdetekor megállapított Ügyleti Kamatláb, valamint a felülvizsgálat időpontjában érvényben lévő BUBOR, illetve a Rendelet szerinti
Kölcsönszerződések esetében a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott alapkamat és a Kölcsönszerződés futamidejének
kezdetekor érvényben lévő BUBOR, illetve a Rendelet szerinti Kölcsönszerződések esetében a Magyar Nemzeti Bank által
meghatározott alapkamat különbségének összege;
b.) Ha a Kölcsönszerződésben rögzített devizanem euró (EUR), akkor az új Ügyleti Kamatláb a Kölcsönszerződés futamidejének
kezdetekor megállapított Ügyleti Kamatláb, valamint a felülvizsgálat időpontjában érvényben lévő EUR LIBOR és a Kölcsönszerződés
futamidejének kezdetekor érvényben lévő EUR LIBOR különbségének összege.
c.) A Rendelet szerinti Kölcsönszerződések esetében az Ügyleti kamatláb a Ügyfél hátrányára csak akkor változtatható, ha a Magyar
Nemzeti Bank által meghatározott alapkamat 5%-ot elérő mértékben növekszik.

9.1.4.2.

Az Ügyleti Kamatláb megváltozása esetén változatlan tőke mellett a kölcsön törlesztő részlet összege is megváltozik. A még esedékessé
nem vált kölcsön törlesztő részletek összege a fennálló, még esedékessé nem vált tőketartozás és az újra-megállapított Ügyleti Kamatláb
alapul vételével kerülnek kiszámításra.

9.1.5. Költségek
9.1.5.1.

Az Ügyfél szerződésmódosítás, futamidő lejárta előtti szerződéslezárás illetve a Kölcsönszerződés SZÉCHENYI LÍZING általi felmondása
esetén az Üzletszabályzat 9.2.5.2. pontja szerinti szerződésmódosítási díjat, a biztosíték Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba vételével
kapcsolatosan jogszabály által meghatározott költséget, a biztosíték értényesítéssel kapcsolatos valamennyi költséget és ha a
Kölcsönszerződés hatálya alatt olyan hatósági rendelkezés vagy jogszabályváltozás következik be, melynek eredményeként a SZÉCHENYI
LÍZING-nek igazolt és a Kölcsönszerződésre visszavezethető mértékű többletköltségei merülnek fel, az ilyen módon felmerült költséget
köteles megfizetni.

9.1.5.2.

Eltérő kikötés hiányában a SZÉCHENYI LÍZING mindaddig nem köteles a Szerződés teljesítésére, ameddig az Ügyfél nem teljesíti díjfizetési,
illetve a szerződéskötéshez, folyósításhoz szükséges egyéb kötelezettségeit..
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Lízingszerződésre vonatkozó különös rendelkezések

9.2.1. Pénzügyi feltételek, a törlesztés.
9.2.1.1.

Fizetési kötelezettségnek minősül minden, az Eszközzel és a Lízingszerződéssel összefüggésben felmerülő kamat, díj, költség, így
különösen, de nem kizárólag a lízingdíjak (induló- és havi lízingdíjak, valamint a maradványérték vagy az emelt összegű utolsó lízingdíj
tőke-kamat bontásban), amennyiben a Felek ilyet kikötnek, akkor a szerződéskötési díj, a Költségek, a késedelmi kamatok, az Eszköz
beszerzéséhez kapcsolódó közvetlen költségek, a biztosítási díjak, illetve az Eszközzel és a Lízingszerződéssel kapcsolatos bárminemű
fizetési kötelezettség, kivéve az Eladónak fizetendő – az Ügyfél által az Eszköz eladója részére megfizetett induló lízingdíj (önrész)
összegével csökkentett – vételárat.

9.2.1.2.

A pénzügyi lízing keretében nyújtott finanszírozás összege és az Ügyfél Lízingszerződéssel kapcsolatos fizetési kötelezettségei a
finanszírozási termékben meghatározott devizanemben kerülnek meghatározásra. A SZÉCHENYI LÍZING az Ügyfél kötelezettségeit a
Lízingszerződésben meghatározott devizanemben tartja nyilván. Az Ügyfél a Lízingszerződés devizanemének megfelelő devizában
kifejezett szerződés szerinti fizetési kötelezettségeit a Lízingszerződés elválaszthatatlan 1. számú mellékletét képező Fizetési Ütemterv
tartalmazza.
A Fizetési Ütemterv az adott szerződésre irányadóan tartalmazza a Lízingszerződés devizanemét, a Lízingszerződésnek megfelelő
devizanemben meghatározott finanszírozott összeget és lízingdíjakat (tőke, kamat, nyíltvégű pénzügyi lízing esetében általános forgalmi
adó bontásban), a lízingdíjak esedékességét, a szerződés bázis devizaárfolyamát, valamint az (induló) Ügyleti Kamatlábat, továbbá az
(induló) THM értékét.
Ügyfél tudomásul veszi, hogy a SZÉCHENYI LÍZING az Eszköz átadás-átvételét és az Eszköz adásvételéről kiállított számla (ennek hiányában
az Adásvételi Szerződés alapján az ott meghatározott, finanszírozott vételár(részlet) kifizetését követően a végleges és tényleges adatok
birtokában a Fizetési Ütemterv egyéb adatainak, rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett az első rendes havi lízingdíjról kiállított
fizetési értesítő megküldésével egyidejűleg megküldi Ügyfél részére a Fizetési Ütemterv – a szerződés-kötéskori adatokhoz képest
módosult, tényleges és végleges adatok figyelembe vételével elkészített – 1. számú értesítést, mely az Ügyfél tényleges fizetési
kötelezettségét tartalmazza.

9.2.1.3.

Az Ügyfél a részére nyújtott finanszírozás kamattal növelt összegét a Lízingszerződésben illetve annak 1. számú mellékletét képező Fizetési
Ütemtervben rögzített számú, összegű és esedékességű lízingdíj (a továbbiakban: Lízingdíj) megfizetésével köteles visszafizetni.

9.2.1.4.

A SZÉCHENYI LÍZING az egyes Lízingdíjak ténylegesen fizetendő összegéről fizetési értesítő megküldésével háromhavonta előre értesíti az
Ügyfelet, mellyel együtt megküldi az előző három hónapra vonatkozóan, zárt végű pénzügyi lízing esetében a lízingdíj kamattartalmáról
kiállított számlákat is. Nyílt végű pénzügyi lízing esetében a lízingdíj számlákat havonta, legkésőbb az esedékességet 5 naptári nappal
megelőzően küldi meg.
A lízingdíjakat az Ügyfél köteles esedékességkor, a SZÉCHENYI LÍZING értesítése alapján a Lízingszerződésben és a jelen Üzletszabályzatban
foglaltak szerint megfizetni. A lízingdíjak esedékességi időpontjait a Lízingszerződés futamidő kezdetének időpontja határozza meg az
alábbiak szerint:
Futamidő kezdete
(átadás-átvétel napja vagy a folyósítás napja)
tárgyhó 1-15. között
tárgyhó 16-31. között

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

Az Ügyfél abban az esetben is köteles a 7.10. pontban írt kötelezettségének teljesítésével egyidejűleg legalább a legutolsó általa kézhez
vett értesítőben, számlában meghatározott lízingdíj fizetési kötelezettségét esedékességekor teljesíteni, ha az arról kiállított fizetési
értesítőt, számlát, illetve a befizetésére szolgáló készpénz-átutalási megbízás nyomtatványt a SZÉCHENYI LÍZING-től bármilyen ok miatt
nem kapta meg.
9.2.2. A pénzügyi lízing kamata és kamatlába, induló (aktuális) referencia kamatláb
9.2.2.1.

Az Ügyfél a finanszírozott összeg után a Lízingdíjakban a pénzügyi lízing szolgáltatásért kamatot fizet a SZÉCHENYI LÍZING-nek. Az egyes
Lízingdíjakban megfizetendő kamat a jelen Üzletszabályzat szerinti Kamatidőszakokban a Lízingszerződésnek megfelelő devizanemben
fennálló tőketartozás és a 9.1.3.3. pont szerint a Lízingszerződésben meghatározott Ügyleti Kamatláb alapján kerül megállapításra a
Lízingszerződés devizanemében kifejezve.
A kamat számításakor a SZÉCHENYI LÍZING napi kamatszámítást alkalmaz.

9.2.2.2.

A SZÉCHENYI LÍZING a Lízingszerződés létrejöttekor a Lízingszerződésben (induló) Referencia Kamatlábat határoz meg. Amennyiben az
Eszköz vételára a SZÉCHENYI LÍZING által fizetendő részének átutalására a tárgyhó 15. napjáig kerül sor, abban az esetben az (induló)
Referencia Kamatláb minden naptári év január 1-én, április 1-én, július 1-én és október 1-én változik (aktuális Referencia Kamatláb).
Amennyiben az Eszköz vételára a SZÉCHENYI LÍZING által fizetendő részének átutalására a tárgyhó 16. és 31. napja között kerül sor, abban
az esetben az (induló) Referencia Kamatláb minden naptári év január 16-án, április 16-án, július 16-án és október 16-án változik (aktuális
Referencia Kamatláb).
A Referencia Kamatláb megegyezik a változás időpontjában érvényben lévő, a Lízingszerződés devizanemének megfelelően a magyar
forintban meghatározott finanszírozott összeg esetén a Magyar Nemzeti Bank által közzétett 3 hónapos Budapesti Bankközi Forint
Hitelkamatláb értékével, euróban meghatározott finanszírozott összeg esetén a British Bankers Association által közzétett 3 hónapos „EUR
LIBOR” (euró bankközi kínálati kamatláb) értékével.
Az (induló) Ügyleti Kamatláb az (induló) Referencia Kamatláb megváltozásával egyidejűleg és a Referencia Kamatláb változásának
megfelelően, azzal arányosan változik.

9.2.3. Az Ügyleti Kamatláb és a Lízingdíjak változása
9.2.3.1.

Jelen Üzletszabályzat alkalmazásában a BUBOR mindenkori értéke megegyezik az MNB által közzétett 3 hónapos Budapesti Bankközi
Forint Hitelkamatláb értékével, az EUR LIBOR mindenkori értéke megegyezik a British Bankers Association által közzétett 3 hónapos „EUR
LIBOR” (euró bankközi kínálati kamatláb) értékével.

9.2.3.2.

Az Ügyleti Kamatláb, amennyiben az Eszköz vételára a SZÉCHENYI LÍZING által fizetendő részének átutalására a tárgyhó 15. napjáig kerül
sor, úgy minden naptári év január 1-én, április 1-én, július 1-én és október 1-én kerül újra-meghatározásra, amennyiben az Eszköz vételára
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a SZÉCHENYI LÍZING által fizetendő részének átutalására a tárgyhó 16. és 31. napja között kerül sor, úgy minden naptári év január 16-án,
április 16-án, július 16-án és október 16-án kerül újra meghatározásra.
a) Ha a Lízingszerződésben rögzített devizanem magyar forint (HUF), akkor az új Ügyleti Kamatláb a Lízingszerződés futamidejének
kezdetekor megállapított Ügyleti Kamatláb, valamint az újra-megállapítás időpontjában érvényben lévő BUBOR és a Lízingszerződés
futamidejének kezdetekor érvényben lévő BUBOR különbségének az összege;
b) Ha a Lízingszerződésben rögzített devizanem euró (EUR), akkor az új Ügyleti Kamatláb a Lízingszerződés futamidejének kezdetekor
megállapított Ügyleti Kamatláb, valamint az újra-megállapítás időpontjában érvényben lévő EUR LIBOR és a Lízingszerződés
futamidejének kezdetekor érvényben lévő EUR LIBOR különbségének az összege.
9.2.3.3.

Az Ügyleti Kamatláb változása esetén automatikusan változik a Lízingdíj összege. Ezt követően a Lízingdíj a még esedékessé nem vált
tőketartozás és az újra megállapított Ügyleti Kamatláb alapul vételével kerül kiszámításra.

9.2.3.4.

Az Ügyleti Kamatláb megváltozása esetén változhat a Lízingdíj tőketartalma, de a még esedékessé nem vált tőketartozás teljes összege
nem.

9.2.4. A fennálló tőketartozás
A SZÉCHENYI LÍZING az Ügyfél részére megküldött, a 9.2.1.4. pont szerinti esedékes fizetési értesítőn tájékoztatásul feltünteti az Ügyfélnek az
esedékes törlesztés kifizetése után fennálló tőketartozását a Lízingszerződésben rögzített devizanemben kifejezve.
9.2.5. Költségek
9.2.5.1.

Az Ügyfél a Lízingszerződés megkötésekor a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba vétellel felmerülő, jogszabály által meghatározott mértékű
költséget köteles megfizetni. Szerződésmódosítás esetén szerződésmódosítási díjat, az Eszköz SZÉCHENYI LÍZING általi visszavétele esetén
visszavételi díjat és a visszavétellel kapcsolatos valamennyi költséget – így különösen behajtási költség, tárolási költség, szállítási költség
és egyéb költségek – és ha a Lízingszerződés hatálya alatt olyan hatósági rendelkezés, vagy jogszabályváltozás következik be, melynek
eredményeként a SZÉCHENYI LÍZING-nek igazolható többletköltségei merülnek fel, az ilyen módon felmerült költséget köteles megfizetni.

9.2.5.2.

A szerződésmódosítási díj összetétele és mértéke:
i.

átütemezés esetén a szerződésmódosítási díj mértéke a szerződéskötéstől számított első 3 évben a fennálló tőketartozás 4%-a, de
minimum 20.000,-Ft, a szerződéskötéstől számított első 3 évet követően a fennálló tőketartozás 2%-a, de minimum 20.000,-Ft;
ii. átvállalás esetén a szerződésmódosítási díj mértéke a szerződéskötéstől számított első 3 évben a fennálló tőketartozás 4%-a, de
minimum 20.000,- Ft, a szerződéskötéstől számított első 3 évet követően a fennálló tőketartozás 2%-a, de minimum 20.000,- Ft.
iii. továbbá a 4.4.2. pontban írt Költségek.
9.2.5.3.
10.

A szolgáltatás ellenértékének megfizetése - eltérő kikötés hiányában, - a SZÉCHENYI LÍZING teljesítésének előfeltétele. A SZÉCHENYI LÍZING
jogosult a teljesítést az ellenérték megfizetéséig megtagadni.

Biztosítékok

10.1. Amennyiben a SZÉCHENYI LÍZING a Szerződés megkötésének előfeltételeként vagy a Szerződés hatálya alatt – figyelemmel a 3.2.3. c) pontban
írtakra is – előírja, akkor az Ügyfél köteles a Szerződés teljesítésének biztosítására a SZÉCHENYI LÍZING által megfelelőnek minősített
biztosítékot nyújtani a SZÉCHENYI LÍZING részére.
A SZÉCHENYI LÍZING biztosíték iránti igényét nem kizárólag az Ügyfél jövedelmi és vagyoni helyzete, eladósodottsága, a SZÉCHENYI LÍZING-gel,
vagy a vele egy cégcsoportba tartozó más szervezettel bármikor létrejött jogviszonyból eredő kötelezettségeinek teljesítése
figyelembevételével határozza meg.
10.2. Amennyiben a 3.2.3. pont c) alpontjában írt feltétel bekövetkezik és a SZÉCHENYI LÍZING nem él 4.5.2.3. pont g.) alpontjában írt felmondási
jogával, az Ügyfél a SZÉCHENYI LÍZING felszólítására köteles további megfelelő biztosítékot nyújtani. A biztosíték nyújtásakor a SZÉCHENYI
LÍZING határozza meg, hogy az egyes biztosítékokat milyen értéken fogadja el.
10.3. A biztosíték elsősorban készfizető kezesség, bankgarancia, illetve közjegyzői okiratba foglalt és közvetlenül végrehajtható tartozáselismerő
nyilatkozat, vagy Kölcsönszerződés esetén a SZÉCHENYI LÍZING javára az Eszközön alapított jelzálogjog továbbá elidegenítési és terhelési
tilalom lehet.
10.3.1. A készfizető kezes a SZÉCHENYI LÍZING-gel kötött, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt szerződéssel készfizető kezességi
szerződésben az adósnak, adóstársnak a Szerződés alapján a SZÉCHENYI 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 készfizető kezes felelőssége az adóssal, adóstárssal korlátlan és egyetemleges. A készfizető kezes felelőssége
az adós, adóstárs mindenkori kötelezettségéhez igazodik. Az adós, adóstárs köteles a készfizető kezest haladéktalanul értesíteni, ha a
Szerződésből eredő kötelezettségei változnak. Ennek elmulasztása esetén a készfizető kezes nem hivatkozhat az Ügyfél mulasztására.
10.3.2. A SZÉCHENYI LÍZING felhívására az Ügyfél a felmerülő valamennyi költség viselése mellett köteles a Szerződésből eredő teljes tartozásának
összegszerűségét, és jogalapját közjegyző által készített és közvetlenül végrehajtható okiratba foglalva elismerni.
10.3.3. Az Eszközön a SZÉCHENYI LÍZING javára alapított jelzálogjog illetve a Lízingszerződés Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba vétele érdekében az
Ügyfél köteles minden szükséges jognyilatkozatot saját költségén megtenni, ellenkező esetben a SZÉCHENYI LÍZING jogosult a Szerződés
megkötését, teljesítését megtagadni illetve a Szerződéstől elállni.
10.3.4. Amennyiben az Eszköz gépjármű, az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az illetékes hatóság a gépjármű legyártott törzskönyvét kölcsön esetén az
elidegenítési és terhelési tilalom, pénzügyi lízing esetén tulajdonjoga biztosítékaként közvetlenül a SZÉCHENYI LÍZING-nek vagy a SZÉCHENYI
LÍZING-nek refinanszírozást nyújtóval kötött megállapodás alapján a refinanszírozónak adja ki. A SZÉCHENYI LÍZING, illetve a neki
refinanszírozást nyújtó szervezet a Szerződés lezárásáig a gépjármű törzskönyvét letétként tartja birtokában. Kölcsön esetén 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 (ide értve, de erre
nem korlátozva: fizetés, nyilatkozattétel, egyéb jogcselekmény) – maradéktalanul eleget nem tett. A SZÉCHENYI LÍZING a törzskönyvet a
Szerződés lezárását követő 5 munkanapon belül átadja az Ügyfélnek, melynek tényét Felek külön jegyzőkönyvben rögzítik. Abban az esetben,
ha a törzskönyv a Szerződés lezárásakor a refinanszírozónál van, akkor a törzskönyvet a refinanszírozó adja át az Ügyfélnek, mely iránt a
SZÉCHENYI LÍZING a Szerződés lezárását követő naptól számított 5 munkanapon belül köteles a refinanszírozónál intézkedni. A SZÉCHENYI
LÍZING-et illetve a refinanszírozót a gépjármű törzskönyvének letéti őrzéséért díjazás nem illeti meg.
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10.3.5. Az Ügyfél a SZÉCHENYI LÍZING javára a jogszabály által meghatározottak szerinti hatóság által nyilvántartásba vett korlátozásokat a
Kölcsönszerződésből eredő tartozása maradéktalan kiegyenlítéséig nem jogosult töröltetni. Amennyiben a hatóság a gépjármű törzskönyvét
tévesen az Ügyfélnek adta át, illetve küldte meg, vagy a gépjárművet törzskönyv nélkül helyezték forgalomba – az erre vonatkozó jogszabály
hatálybalépését megelőzően – az Ügyfél a birtokába került törzskönyvet, függetlenül attól, hogy annak kiállítására kinek a kérelmére vagy
hivatalból került sor, a SZÉCHENYI LÍZING-nek haladéktalanul köteles átadni. A SZÉCHENYI LÍZING a futamidő során bármikor jogosult a
törzskönyv kiállítását kérni az illetékes hatóságtól.
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 SZÉCHENYI LÍZING fizeti meg,
úgy a SZÉCHENYI LÍZING-nek felhívásra megtéríti.
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 SZÉCHENYI LÍZING-nek 15
napon belül írásban bejelenteni.
10.3.6. A 10.1. pontban írtakkal összhangban, amennyiben a SZÉCHENYI LÍZING megítélése szerint a biztosíték a Szerződés hatálya alatt a biztosíték
értékében vagy az Ügyfél gazdasági helyzetében bekövetkezett okból már nem nyújt megfelelő fedezetet, az Ügyfél a SZÉCHENY LÍZING
felhívására haladéktalanul köteles a SZÉCHENYI LÍZING-gel kötött bármely szerződését, illetve a SZÉCHENYI LÍZING-nek adott egyoldalú
nyilatkozatait saját költségén közjegyzői okiratba foglaltatni.
10.3.7. Ha az Ügyfél a SZÉCHENYI LÍZING-gel szembeni fizetési kötelezettségét esedékességkor nem teljesíti, a SZÉCHENYI LÍZING szabad belátása
szerint jogosult az Ügyfél által nyújtott biztosítékok bármelyikét– sortartási kifogás figyelembe vétele nélkül –érvényesíteni. A
biztosítékokból nyert kielégítést követően a SZÉCHENYI LÍZING haladéktalanul elszámol az Ügyféllel.
10.3.8. A biztosíték nyújtásával, kezelésével és érvényesítésével, továbbá nyilvántartásba vételével, valamint a SZÉCHENYI LÍZING követelései teljes
megtérülését követően a biztosíték felszabadításával, nyilvántartásból való törlésével kapcsolatos minden költség az Ügyfelet terheli.
10.3.9. A SZÉCHENYI LÍZING-gel létesített jogviszony hatálya alatt az Ügyfél köteles biztosítani, hogy a SZÉCHENYI LÍZING-nek a Szerződésből eredő
jogai és követelései legalább azonosan rangsorolódjanak az Ügyféllel szemben, a szerződéskötés időpontjában fennálló, és az azt követően
keletkező összes egyéb hitelezői igénnyel (pari passu). Az Ügyfél kötelezi magát továbbá arra, hogy nem hoz olyan döntést és nem vállal
olyan kötelezettséget, mellyel a SZÉCHENYI LÍZING-et más hitelezőjével szemben kedvezőtlenebb helyzetbe hozná.
11.

Biztosítás

11.1. Az Ügyfél köteles a Szerződés tárgyát képező Eszközt, illetőleg a SZÉCHENYI LÍZING-gel 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 (Beépített CASCO Ügylet 11.16. pont)) gépjárművek esetén casco-biztosítási és kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási, gépek berendezések esetén vagyonbiztosítási) alá vonni, és az így megkötött biztosítási szerződéseket (a továbbiakban:
Biztosítás) Szerződés teljes időtartamára hatályban tartani.
11.2. A Szerződés hatálya alatt az Eszköz tekintetében olyan teljes körű biztosítási szerződésnek kell fennállnia, ahol a biztosítási önrész legkisebb
mértéke az Ügyfél által megfizetett induló lízingdíj (önrész) összegét alapul tekintve, az Ügyfél által megfizetett induló önrész 10%-kal
csökkentett összege, amennyiben a Szerződés másként nem rendelkezik. A maximálisan választható casco biztosítási önrész százalékban
kifejezve: 30%, forintban meghatározva a finanszírozott összeg 30 %-a.
Motorkerékpár, mint Eszköz esetén a biztosítási önrész minden esetben 30%.
11.3. A biztosítást szerződő félként és egyben biztosítottként az Ügyfél köti meg, ugyancsak az Ügyfél köteles gondoskodni a biztosítási díjak
határidőben történő megfizetéséről is. Amennyiben a felek az Eszközön a SZÉCHENYI LÍZING javára jelzálogjogot alapítanak és így a SZÉCHENYI
LÍZING érdekelt a CASCO biztosításban, akkor az Ügyfél köteles a CASCO szerződés alapján a kártérítési összegekre a biztosítónak olyan fizetési
utasítást adni, hogy azokat a biztosító a SZÉCHENYI LÍZING, mint jelzálogjogosult bankszámlájára utalja át. Ebben az esetben a SZÉCHENYI
LÍZING számol el a javítás díja tekintetében a javítást végző márkaszervizzel, a kártérítési összeggel. A biztosítási összegnek a SZÉCHENYI LÍZING
követeléseit meghaladó része az Ügyfelet illeti.
11.4. Az Ügyfél legkésőbb az Eszköz átadás-átvételének időpontjában köteles a biztosítási ajánlatot a SZÉCHENYI LÍZING-nek átadni, valamint a
SZÉCHENYI LÍZING felhívására köteles a biztosítási kötvény eredeti példányát bemutatni, egy másolati példányát, valamint a díjfizetési
bizonylatokat a SZÉCHENYI LÍZING-nek átadni.
11.5. Az Ügyfél a Szerződés hatálya alatt a biztosítási feltételeket kizárólag a SZÉCHENYI LÍZING előzetes írásbeli hozzájárulásával módosíthatja,
illetve szüntetheti meg. A SZÉCHENYI LÍZING fenntartja a jogot, hogy a biztosítás módosítását írja elő abban az esetben, ha az megítélése
szerint részére kedvezőtlen feltételeket tartalmaz.
11.6. A biztosítással kapcsolatos téves, pontatlan adatszolgáltatásból származó minden következmény az Ügyfelet terheli.
11.7. A biztosítással kapcsolatos összes költség és az önrészesedés kizárólag az Ügyfelet terhelik. Amennyiben a biztosítási díjat a SZÉCHENYI LÍZING
– az Ügyfélnek felróható okból – az Ügyfél helyett fizeti meg (különösen, de nem kizárólag az Ügyfél késedelmes díjfizetése esetén), úgy az
Ügyfél köteles a biztosítási díjat haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül a SZÉCHENYI LÍZING részére megfizetni.
11.8. A SZÉCHENYI LÍZING jogosult a szerződés hatálya alatt bármikor felhívni az Ügyfelet a biztosítás igazolására. Amennyiben a SZÉCHENYI 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 megfizeti, de az így teljesített díjakat a SZÉCHENYI LÍZING az Ügyfélre áthárítja.
11.9. A biztosítási szerződés megkötésekor az Ügyfél köteles a biztosítótársaságot az adott szerződésre vonatkozóan felmenteni a SZÉCHENYI LÍZINGgel szemben fennálló biztosítási titok megtartási kötelezettsége alól, annak érdekében, hogy a SZÉCHENYI LÍZING a biztosítótársaságtól
naprakész információkat szerezhessen a biztosítási szerződésről illetve az Ügyfél díjfizetéséről.
11.10. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben – a SZÉCHENYI LÍZING előzetes írásbeli jóváhagyásával – az Eszközre nem köt biztosítást, az
Eszközzel kapcsolatos minden kárt viselni köteles, továbbá a SZÉCHENYI LÍZING felé is kártérítési kötelezettséggel tartozik a Szerződés alapján
fennálló tartozásai erejéig.
11.11. Az Eszközzel összefüggő káresemény (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 SZÉCHENYI LÍZING17
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et, továbbá a biztosítási szerződésben meghatározott módon eljárni, gondoskodni a kárfelmérésről, és egyidejűleg mindezekről írásban
tájékoztatnia. Az Ügyfél a biztosítással kapcsolatos eljárásban – ide nem értve a kárbejelentés és a kárfelmérés eseteit – a SZÉCHENYI LÍZING
külön írásbeli felhatalmazása alapján köteles intézkedni, de egyebekben is köteles mindent haladéktalanul megtenni a SZÉCHENYI LÍZING
érdekeinek érvényesítése érdekében. A biztosítással összefüggő bárminemű, így különösen a biztosító kártérítésével kapcsolatos vita esetén
– mind a peren kívüli eljárások, egyezségek, mind a peres eljárások során – az Ügyfél jogosult és köteles eljárni.
Amennyiben a Káresemény bekövetkezésének időpontjában a biztosító kockázatviselése nem áll fenn, a SZÉCHENYI LÍZING jogosult a
Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
A Káresemény miatt az Ügyfél a SZÉCHENYI LÍZING-gel szemben semminemű követelést nem támaszthat, a Káresemény következtében – így
különösen a Biztosítással kapcsolatos eljárással összefüggésben – felmerülő minden költség, hátrány és felelősség az Ügyfelet terheli.
A Biztosítás alapján járó kártérítés jogosultja minden esetben a SZÉCHENYI LÍZING.
11.12. Az Eszköz javításának időtartama alatt, illetve totál-, és lopáskárok esetén a jelen Üzletszabályzatban meghatározott elszámolás elkészítéséig
az Ügyfél esedékességkor köteles a Szerződésben megállapított fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tenni.
11.13. Amennyiben a biztosító a Káresemény során bekövetkezett károsodás mértékét a Biztosítás alapján helyreállíthatónak minősíti, úgy az Ügyfél
köteles az Eszköz javíttatásáról, ennek megtörténtéig az állagmegóvásáról, haladéktalanul gondoskodni. Helyreállítható (javítható) kár
bekövetkezése esetén, amennyiben a Káresemény bekövetkezésének időpontjában a biztosító kockázatviselése nem áll fenn, az Ügyfél köteles
az Eszközt saját költségén helyreállíttatni (javíttatni).
A helyreállítás a biztosító által is jóváhagyott márkaszervizben, vagy a biztosítóval szerződéses viszonyban lévő szervizben – továbbiakban:
Szerviz - történhet. Amennyiben az Ügyfél a javíttatást nem a jelen pontban meghatározott Szervizben végezteti, úgy az ebből eredő összes
költség és felelősség őt terheli.
Amennyiben az Ügyfélnek a jelzálogjogosult SZÉCHENYI LÍZING felé a biztosító által történő kárkifizetés napjáig lejárt tartozása nem áll fenn,
és a gépjármű fentiek szerinti helyreállításának megtörténtét az Ügyfél, vagy a Szerviz hitelt érdemlően igazolta, a SZÉCHENYI 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 jelzálogjogosult SZÉCHENYI LÍZING biztosítási összegről történő
lemondásához – amennyiben a SZÉCHENYI LÍZING él a lemondás jogával – szükséges az is, hogy az Ügyfél a szerviz biztosítóval kötött
együttműködési megállapodását – legalább annak másolati példányát – bemutassa a SZÉCHENYI LÍZING részére.
Amennyiben az Ügyfélnek a SZÉCHENYI LÍZING felé lejárt tartozása áll fenn, a SZÉCHENYI LÍZING jogosult követelését a kártérítés összegébe
beszámítani, amely esetben az Ügyfél saját költségén köteles az Eszköz helyreállításáról gondoskodni. Abban az esetben, ha a Káresemény
során bekövetkezett károsodás mértékét a biztosító nem minősíti totálkárnak, de az Eszköz oly mértékben sérült, hogy értékcsökkenése miatt
nem rendelkezik kellő fedezettel a SZÉCHENYI LÍZING által kihelyezett összeg biztosítására, akkor a SZÉCHENYI LÍZING jogosult arra, hogy a
kártérítést a lízingdíj illetve a kölcsön előtörlesztésére fordítsa, csökkentve ezzel a finanszírozott összeg illetve a kölcsön összegét.
A SZÉCHENYI LÍZING a részére folyósított kártérítési összeget az Ügyfél részére átadhatja, amennyiben az Ügyfél a kárt rendezte, és nincs a
Szerződésből eredő, esedékessé vált és ki nem fizetett tartozása, okiratpótlási kötelezettsége.
11.14. Amennyiben a biztosító a káresemény során bekövetkezett károsodás mértékét a biztosítás alapján totálkárnak minősíti, úgy az Ügyfél köteles
a SZÉCHENYI LÍZING haladéktalan írásbeli tájékoztatása mellett a roncsot, a SZÉCHENYI LÍZING által megjelölt helyre szállítani. A roncs
értékesítése az Ügyfél kötelezettsége azzal, hogy a roncsot nem értékesítheti a Biztosító által megállapított roncsérték alatt kivétel ez alól az
az eset, ha a SZÉCHENYI LÍZING a roncsértéken aluli értékesítéshez kifejezetten, írásban hozzájárul; az értékesítésből befolyó összeg a
SZÉCHENYI LÍZING-et illeti meg. A Biztosító által megállapított és az Ügyfél által is elfogadott roncsérték és kártérítési összeg
figyelembevételével a SZÉCHENYI LÍZING a jelen Üzletszabályzat szerint elszámolást készít. Amennyiben az Ügyfél a roncs értékesítéséről a
biztosító szemléjét követő 15 napon belül nem intézkedik, úgy a SZÉCHENYI LÍZING – az értékesítést saját hatáskörébe vonva – a roncsot
eladhatja, és az eladás során felmerült költségeinek megtérítését az Ügyféltől – az a jelen Üzletszabályzat 4.4.5. pontja alapján készített
elszámolás során – követelheti. A Biztosítás alapján járó kártérítés jogosultja a SZÉCHENYI LÍZING.
11.15. Lopáskár esetén az Ügyfél köteles haladéktalanul, de legkésőbb a biztosítási szerződésben meghatározott határidőn belül feljelentést tenni,
és a biztosító felé a kár bejelentéséről gondoskodni. Az Ügyfél feljelentés alapján készült rendőrségi jegyzőkönyv másolatát köteles
haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül eljuttatni a SZÉCHENYI LÍZING részére. A feljelentés illetve a kárbejelentés elmulasztásáért
az Ügyfél felelős.
Amennyiben a biztosító a kár kifizetését bármely, az Ügyfélnek felróható okból megtagadja, az ebből eredő minden következmény és felelősség
az Ügyfelet terheli.
Amennyiben az Eszköz felkutatását célzó rendőrségi nyomozás eredménytelennek bizonyul, az Ügyfél köteles a rendőrségi nyomozást
megszüntető határozatot a kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül a SZÉCHENYI LÍZING-nek és a Biztosítónak megküldeni. A kárrendezés
csak a nyomozást megszüntető határozat biztosító általi kézhezvételével lehetséges. A kártérítés biztosító által a SZÉCHENYI LÍZING-nek történt
megfizetését követően a SZÉCHENYI LÍZING elszámolást készít a jelen Üzletszabályzat 4.4.5. pontja szerint.
11.16. „Beépített Casco Ügylet”
11.16.1. Amennyiben az Eszköz gépjármű, a SZÉCHENYI LÍZING - a Szerződésben meghatározott egyedi feltételek figyelembe vételével – eltekinthet
attól, hogy az Ügyfél az Eszközt valamennyi biztosítható kockázat esetére, teljes értéken, saját díjfizetése mellett casco-biztosítási fedezet
alá vonja azzal, hogy az Eszközre a SZÉCHENYI LÍZING köti meg saját nevében a jelen pontban meghatározott biztosítási szerződést és a
biztosítás díját beépíti a lízingdíj, vagy kölcsön törlesztő részleteibe (továbbiakban: Beépített Casco Ügylet).
11.16.2. Az Ügyfél Beépített Casco Ügylet esetén tudomásul veszi azt és hozzájárul ahhoz, hogy a SZÉCHENYI LÍZING az Eszközre casco biztosítást köt
a SZÉCHENYI LÍZING által meghatározott biztosítóval és a biztosítás díját a Lízingdíjba, vagy kölcsön törlesztő részletbe építve a törlesztőrészletek beszedésére irányadó gyakorisággal az Ügyféltől beszedi.
11.16.3. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy Beépített Casco Ügylet esetén nem vonja és nem is vonhatja semmilyen biztosítható kockázat
esetére fedezet alá az Eszközt (amennyiben az Eszköz gépjármű) és nem tart hatályban az Eszközre vonatkozó biztosítást a Lízingszerződés,
vagy Kölcsönszerződés időtartama alatt. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben az Eszközt (gépjármű) valamennyi biztosítható
kockázat esetére, teljes értéken, saját díjfizetése mellett saját maga, a saját nevében kívánja casco biztosítási fedezet alá vonni, ahhoz a
SZÉCHENYI LÍZING hozzájárulása szükséges, és a Lízingszerződés módosítását vonja maga után.
18
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11.16.4. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a SZÉCHENYI LÍZING a jelen Üzletszabályzatban meghatározott kötelezettségeket írja elő az Ügyfél részére,
melyben a SZÉCHENYI LÍZING rögzíti, hogyan kell eljárni az Ügyfélnek kár esetén, melyik biztosítóhoz kell fordulnia, stb. annak érdekében,
hogy a biztosító szerződésszerűen tudja teljesíteni fizetési kötelezettségét a SZÉCHENYI LÍZING felé. Az Ügyfél a jelen pontban meghatározott
rendelkezések figyelembe vételével kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Üzletszabályzatban meghatározott kötelezettségeket
maradéktalanul teljesíti.
Az Ügyfél a Beépített Casco Ügyletek esetében is köteles az Eszközt (gépjárművet) saját díjfizetése mellett kötelező gépjárműfelelősségbiztosítással biztosítani.
12.

Titoktartás, információnyújtás

12.1. A Felek a közöttük létrejött Szerződés tartalmára, illetve a másik félre vonatkozó, jogviszonnyal kapcsolatosan tudomásukra jutott nem
nyilvános adatot, tényt és információt bizalmasan kezelik és azt jogviszonyuk, így különösen a Szerződés megszűnése után is kötelesek
bizalmasan kezelni.
12.2. A SZÉCHENYI LÍZING a tudomására jutott, a Hpt. szerint banktitoknak minősülő adatot, tényt és információt a banktitokra vonatkozó jogszabályi
előírásoknak megfelelően banktitokként kezeli, azokat — az Ügyfél közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a banktitkok
pontosan meghatározott köre alóli felmentést tartalmazó nyilatkozatában megjelölt személyeken kívül — csak a jogszabályban meghatározott
esetekben és személyeknek szolgáltatja ki. A SZÉCHENYI LÍZING-et a banktitok megtartásának kötelezettsége a Szerződés megszűnése után is
köti.
12.3. Az Ügyfél és az Ügyfél Szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítésére biztosítékot nyújtó személy (ide értve, de erre nem korlátozva:
készfizető kezes) a Szerződés, illetve a Biztosítéki Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a SZÉCHENYI LÍZING csatlakozott a BISZ Központi
Hitelinformációs Zrt. (a továbbiakban: BISZ Zrt.) által üzemeltetett Központi Hitelinformációs Rendszerhez (KHR) és így a BISZ Zrt. részére a
központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: KHR-ről szóló törvény) meghatározott adatokat a
Szerződésben, illetve a Biztosítéki Szerződésben meghatározott feltételekkel átadja.
A BISZ Zrt. az 1.2. pontban meghatározott nem természetes személy, továbbá természetes személy Ügyfelekre vonatkozó, a KHR-ről szóló
törvényben meghatározott adatokat tárolja, amelyek vonatkozásában a banktitok köti.
A tárolt adatokról bármely a KHR-hez csatlakozott pénzügyi intézmény, valamint saját adatairól a szerződött Ügyfél ellenőrzött kérésére a BISZ
Zrt. díjfizetés ellenében adatokat szolgáltat.
12.4. A SZÉCHENYI LÍZING az Ügyfél írásbeli felhatalmazása nélkül is jogosult az Ügyfélre vonatkozó banktitoknak és személyes adatnak nem
minősülő üzleti információt kiszolgáltatni harmadik személy részére, kivéve, ha az Ügyfél az információ adása előtt annak kiadását kifejezetten
megtiltó írásbeli nyilatkozatot juttatott el a SZÉCHENYI LÍZING-hez. Banktitoknak nem minősülő üzleti információ különösen az Ügyfélre
vonatkozó nyilvános információ.
12.5. Az Ügyfél külön nyilatkozatban is hozzájárul ahhoz, hogy a SZÉCHENYI LÍZING az Ügyfél banktitoknak minősülő adatait a SZÉCHENYI LÍZING
cégcsoportjának tagja, valamint a SZÉCHENYI LÍZING közvetlen vagy közvetett befolyásoló részesedéssel rendelkező részvényese, illetve a
SZÉCHENYI LÍZING szerződött biztosítási alkusz partnere részére, továbbá a SZÉCHENYI LÍZING-gel szerződéses kapcsolatban álló
adatszolgáltatási és információs rendszer részére átadja. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz is, hogy a SZÉCHENYI LÍZING, a Szerződéssel kapcsolatban
biztosítási jogviszonyban álló Biztosító részére, az Ügyfél vonatkozásában bank- illetve biztosítási titoknak minősülő adatot szolgáltasson és
ilyen adatot a Biztosítótól átvegyen. Az Ügyfél hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy a SZÉCHENYI LÍZING-gel üzleti kapcsolatban álló refinanszírozó
pénzintézet részére az Ügyfél banktitoknak és üzleti titoknak minősülő adatai átadásra kerüljenek.
12.6. Az Ügyfél a Szerződés megkötésével írásban felhatalmazza a SZÉCHENYI LÍZING-et, hogy az általa a szerződéskötéskor a SZÉCHENYI LÍZING
tudomására hozott jelszó alkalmazásával a SZÉCHENYI LÍZING rendelkezésére álló bank-, biztosítási vagy üzleti titoknak minősülő bármely
tényt, adatot vagy információt telefonos ügyfélszolgálatán keresztül a jelszó birtokában lévő személynek kiadhatja. A jelszó az Ügyfél személyes
azonosítását szolgálja, alkalmazása esetén a SZÉCHENYI LÍZING az Ügyféltől további azonosítást nem kér. A jelszó alkalmazásával történő
információadás feltétele, az Ügyfél egyedi szerződésben vállalt írásbeli kötelezettségvállalása arra nézve, hogy a rendelkezésére bocsátott
jelszót kizárólag személyesen használja, azt megőrzi, és mások rendelkezésére nem bocsátja. A jelszó mások részére történő átadásából,
elvesztéséből származó felelősség kizárólag az Ügyfelet terheli, a SZÉCHENYI LÍZING az ezzel kapcsolatos bárminemű felelősségét kizárja. Az
Ügyfél a jelszó elvesztését, megsemmisülését, mások számára történt hozzáférését köteles haladéktalanul írásban bejelenteni a SZÉCHENYI
LÍZING részére. Az írásbeli bejelentés kézhezvételét követően a SZÉCHENYI LÍZING a jelszó alkalmazásával további adatot nem szolgáltat ki.
13.

Felelősség

13.1. A SZÉCHENYI LÍZING az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatás teljesítése során a pénzügyi vállalkozásoktól általában elvárható fokozott gondossággal,
mindenkor az Ügyfél jogos érdekeit is szem előtt tartva köteles eljárni.
13.2. A Felek a Szerződésből eredő kötelezettségei nem vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén csak olyan mértékben és olyan időtartamra
mentesül a felelősség alól, amilyen mértékben és ameddig a teljesítést vis maior (ide értve, de erre nem korlátozva: háború, polgári felkelés,
terrorista cselekmény, természeti katasztrófa, tűz, robbanás vagy más szükséghelyzet, harmadik személy alkalmazottainak sztrájkja vagy egyéb
munkavégzést zavaró cselekménye, harmadik személy berendezéseiben, szoftverében vagy kommunikációs rendszerében bekövetkezett
üzemzavar, kimaradás, illetve bármely olyan esemény, amely a Ptk. alapján a teljesítés — a félnek fel nem róható okból történő — lehetetlenné
válását eredményezi), lehetetlenné teszi, vagy jelentős mértékben megakadályozza. A Feleket vis maior esetén is kárenyhítési és értesítési
kötelezettség terheli.
13.3. A SZÉCHENYI LÍZING a jogszabályok által meghatározott körben jogosult tevékenysége ellátásához közreműködőt igénybe venni. Ennek
körében a számítástechnikai támogatási feladatokat vállalkozói szerződéssel egyéni vállalkozó kiszervezett tevékenység keretében látja el.
13.4. Az Ügyfél a Szerződés teljesítése érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az, az adott helyzetben általában elvárható.
13.5. A SZÉCHENYI LÍZING 2013.10.30-án csatlakozott a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes
magatartásáról szóló Magatartási Kódexhez.
14.

Jogviták

14.1. A Felek a Szerződéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket megkísérlik peren kívül, tárgyalásos úton rendezni. A SZÉCHENYI
LÍZING az Ügyfél panaszait mindenkor hatályos Panaszkezelési Szabályzata szerint kezeli.
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14.2. Bármely vita eldöntésére, amely a Szerződéssel, annak megszegésével, érvényességével, értelmezésével vagy megszűnésével kapcsolatban
keletkezik, a Felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
A SZÉCHENYI LÍZING Ügyfél panaszát a Panaszkezelési Szabályzata szerint kell kivizsgálnia, kezelnie.
15.

Vegyes rendelkezések

15.1. A SZÉCHENYI LÍZING a Szerződés alapján fennálló jogait és kötelezettségeit az Ügyfél hozzájárulása nélkül jogosult harmadik személyre
átruházni. Az átruházás az Ügyfél jogait nem csorbíthatja, és az Ügyfél számára nem eredményezhet többletkötelezettséget. A Szerződés
átruházásáról a SZÉCHENYI LÍZING utólag értesíti az Ügyfelet.
15.2. A jelen Üzletszabályzatban és a Szerződésben (és kötelező mellékleteiben) nem szabályozott kérdésekre nézve a hatályos magyar jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
Jelen Üzletszabályzatot a SZÉCHENYI LÍZING igazgatósága 2014.07.08-napján elfogadta. Rendelkezései a kifüggesztés napjától kötött szerződésekre
irányadóak.

SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
1013 Budapest, Krisztina krt. 32. I. em.
Telefon: +36-1-224-07-60
Fax: +36-1-224-07-66
e-mail: info@szechenyilizing.hu
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