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JELZÁLOGSZERZŐDÉS

GÉPJÁRMŰRE, MINT ZÁLOGTÁRGYRA

amely létrejött egyrészről a Cofidis Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98.; cégjegyzékszám: 01-17-000367; adószám: 22196796-2-41; a továbbiakban: a „Zálogjogosult”),
másrészről
Titulus: ...................

Családi név: ...........................................................................................................................

Születési családi és utónév: .......................................................................................................................
Születési hely: ..............................................................................................

Utónév: .....................................................................................................................

Anyja születési neve: ........................................................................................................................

Születési idő: ......................................................

Lakcím
Irányítószám: ....................

Helység: ...................................................................................................................................................................................................................................................................

Közterület neve: ..................................................................................................

Közterület típusa: .................................................................

Házszám: ......................

Emelet/ajtó: ........................

mint „Zálogkötelezett” között,
alulírott helyen, időben és feltételek mellett, a Felek között jelen szerződéssel egyidejűleg létrejött .................................................................. számú Cofidis Gépjármű Hitel Kölcsönszerződés („Kölcsönszerződés”) mellékleteként.
1.	Felek rögzítik, hogy a Zálogjogosult, mint kölcsönt nyújtó fenti szerződésszámon Kölcsönszerződést kötött a Zálogkötelezettel, mint adóssal, amelynek keretében a 2. pont szerinti Zálogtárgy megszerzéséhez
nyújtott kölcsönt („Zálogszerződéssel biztosított jogviszony”).
2.	A Felek a jelen Zálogszerződés megkötésével és a zálogjognak a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba való bejegyzésével – a Zálogkötelezettnek a Zálogjogosulttal szemben az 1. pontban hivatkozott hitel-,
pénzkölcsön jogviszonyból eredő tartozása és a jogérvényesítés költségei megfizetésének biztosítására – első zálogjogi ranghelyen ingó jelzálogjogot, valamint annak biztosítására elidegenítési- és terhelési tilalmat alapítanak a Zálogjogosult javára a Zálogkötelezett kizárólagos tulajdonát képező, alábbi ingóság 1/1 tulajdoni illetőségére ............................................................ Ft összeg és a kölcsön
valamennyi járuléka, valamint az esetleges jogérvényesítési költségek erejéig.

A ZÁLOGTÁRGY
Gyártmány: ............................................................................................   Modell: ...................................................................................................   Forgalmi rendszám: .........................................................
Alvázszám: ............................................................................................
		 (a továbbiakban: „Zálogtárgy”)
		A jelzálogjog kiterjed az 1. pontban meghatározott, Zálogszerződéssel biztosított jogviszonyból eredő, az ott megjelölt esedékességű tartozásra, annak járulékaira (így különösen, de nem kizárólag: ügyleti
és késedelmi kamat, egyéb díjak és költségek, szerződésszegéssel okozott kár, gépjárműre fordított szükséges költségek) és jogérvényesítés (pl. peres és peren kívüli eljárás költségei, végrehajtás során
felmerült költségek) költségeire is (továbbiakban együttesen: „Zálogjoggal biztosított követelés”).
3.	A Zálogtárgy a Zálogkötelezett egész tartozásának biztosítékául szolgál. A Felek a Zálogtárgy értékét a Kölcsönszerződésen meghatározott vételárban határozzák meg.
4.	A jelen Zálogszerződés szerinti ingó jelzálogjog a zálogjognak a Magyar Országos Közjegyzői Kamaránál vezetett Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba (a továbbiakban: „Hitelbiztosítéki Nyilvántartás”) való
bejegyzésével jön létre.
5.	A Zálogkötelezett kijelenti, hogy a Zálogtárgy a tulajdonában és birtokában van, felette szabadon rendelkezhet, arra más személynek nincs semmi olyan joga vagy igénye, amely a Zálogjogosult jelzálogjogát
sértené. A Zálogkötelezett jótáll azért, hogy a jelen szerződéssel elzálogosított Zálogtárgy a Zálogjogosult javára jelen szerződéssel alapított zálogjogtól eltekintve per-, teher-, és igénymentes, azon a rendelkezési
joga harmadik személyek által nem korlátozott.
6.	Zálogkötelezett haladéktalanul köteles értesíteni Zálogjogosultat a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkező minden változásról, mely esetben Felek haladéktalanul kezdeményezik
a Hitelbiztosítéki Nyilvántartás megfelelő módosítását. Zálogkötelezett kötelezettséget vállal, hogy a tőle telhető legnagyobb mértékben együttműködik a Zálogjogosulttal jelen Zálogszerződés alapján
létrejött biztosíték létrehozása, fenntartása és érvényesítése érdekében.
7.	A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a zálogjognak a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba való bejegyzésére irányuló nyilatkozat megtétele a Zálogkötelezett kötelezettsége, a zálogjog Hitelbiztosítéki
Nyilvántartásba történő bejegyzése egyúttal a kölcsön folyósításának a feltétele. A Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges azonossági nyilatkozat megtételének díja a Zálogkötelezettet,
míg a zálogjog (mint hitelbiztosítéki nyilatkozat) bejegyzésére irányuló nyilatkozat megtételének, valamint a bejegyzett zálogjog adataiban történő változás, módosulás, törlés átvezetésének Magyar Országos Közjegyzői Kamara részére fizetendő költségtérítése a Zálogjogosultat terheli, azzal, hogy a zálogjog bejegyzésének költségtérítését a Zálogkötelezett köteles megelőlegezni. A zálogjog bejegyzésének költségtérítését
a Zálogjogosult megtéríti a Zálogkötelezettnek, ennek érdekében a Zálogkötelezett megadja a fizetési számla számát a Zálogjogosultnak. A zálogjog bejegyzésse költségtérítése megtérítésének előfeltétele, hogy
a közjegyző által a zálogkötelezetti nyilatkozat díjáról szóló, a Zálogjogosult nevére kiállított bizonylatot a Zálogkötelezett megküldje a Zálogjogosult részére. Ugyanakkor a hitelbiztosítéki nyilatkozat közjegyző
általi nyilvántartásba való rögzítéséért az eljáró közjegyzőnek fizetendő munkadíj és költségtérítés összege a Zálogkötelezettet terheli.
8.	A Zálogkötelezett köteles gondoskodni a Zálogtárgy értékének megőrzéséről, valamint a Zálogjogosultat haladéktalanul tájékoztatni minden olyan tudomására jutott lényeges körülményről vagy eseményről,
amely a Zálogtárgy értékét vagy értékesíthetőségét befolyásolja.
9.	A Zálogtárgy meghibásodásából, sérüléséből, illetve ellopásából eredő kár, illetve a Zálogkötelezett és a Zálogtárgy eladója, szállítója között felmerülő esetleges vita a Zálogkötelezettnek a Zálogjogosulttal
szemben fennálló kötelezettségeit nem érinti, a Kölcsönszerződés elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételek 1.8 és 1.9. pontjaiban foglalt korlátozásokkal.
10.	A Zálogtárgy üzemeltetésével okozott kárért a Zálogkötelezett a polgári jog szabályai szerint felel, az ilyen károkért a Zálogjogosultat semmilyen felelősség nem terheli.
11.	Ha a Zálogtárgy értékében a Zálogszerződés időtartama alatt a jelen Zálogszerződés 3. pontjában megjelölt értékhez képest 15% (tizenöt százalék) mértékű értékcsökkenés következik be, és a Zálogjogosult megítélése
szerint szükség van a biztosíték kiegészítésére, a Zálogkötelezett a Zálogjogosult írásbeli felhívására köteles a fedezetet legalább a 3. pontban megjelölt értékre kiegészíteni vagy más, a Zálogjogosult szerint erre
megfelelőnek ítélt biztosítékot nyújtani. Amennyiben a Zálogkötelezett a fenti felhívás ellenére a Zálogjogosult által megszabott megfelelő határidő alatt a fedezetet a jelen Zálogszerződés 3. pontjában meghatározott
értékre nem egészíti ki, vagy a felajánlott fedezetet a Zálogjogosult nem fogadja el, úgy a Zálogjogosult a zálogjoggal biztosított követelés lejárta hiányában is érvényesítheti az e Zálogszerződés alapján őt megillető
kielégítési jogot. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Zálogszerződés alapján a Zálogjogosult kielégítési jogát a Zálogjoggal biztosított követelés lejárta hiányában is gyakorolhatja akkor, ha a Zálogtárgyat –
a Zálogjogosultnak e Zálogjoggal biztosított követelése kivételével – bármely tartozás fejében akár bírósági, akár más hatósági végrehajtás során lefoglalják, avagy másik zálogjogosult az őt a bírósági végrehajtás
mellőzésével megillető kielégítési jogát gyakorolja. Jelen pontban felsoroltak bekövetkezése esetén a Zálogjogosult jogosult a Zálogszerződéssel biztosított jogviszonyt azonnali hatállyal felmondani.
12.	A Zálogjogosult a Zálogtárgy meglétét, valamint nyilvántartását jogosult rendszeresen ellenőrizni. Ennek során, illetve a Zálogszerződésben meghatározott, a Zálogtárgyra vonatkozó egyéb jogainak gyakorlása
során a Zálogjogosult jogosult közreműködőt igénybe venni, a Zálogkötelezett pedig köteles a jog gyakorlásához minden segítséget megadni. A közreműködő díját és költségeit a Zálogkötelezett viseli.
13.	Zálogjogosult belátása szerint jogosult a jelen Zálogszerződéssel létrehozott biztosíték megóvása érdekében szükséges intézkedéseket megtenni. Zálogkötelezett kijelenti, hogy a Zálogjogosultnak minden,
a biztosíték megóvása érdekében tett cselekményéből eredő igazolható kiadását megtéríti.
14.	A Zálogkötelezett feltétlenül és visszavonhatatlanul tudomásul veszi, hogy a fenti rendelkezések megszegése esetén, valamint amennyiben a Zálogkötelezett anélkül tesz zálogjog bejegyzésének törlésére
irányuló nyilatkozatot, hogy a bejegyzés törlésének szerződésben rögzített feltételei fennállnának, a Zálogjogosult a Zálogszerződés által biztosított Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
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15.	Zálogkötelezett kijelenti és szavatol azért, hogy jelen Zálogszerződéssel alapított zálogjog rá nézve érvényes, kötelező és végrehajtható kötelezettséget keletkeztet.
16.	A Zálogkötelezett kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Zálogjogosult a követelésének biztosítására szolgáló Zálogtárgyból bírósági végrehajtás útján kielégítést kereshet, ha a Zálogkötelezett nem teljesíti
a Zálogszerződéssel biztosított jogviszonyból eredő bármely tartozását.
17.	Megnyílik a Zálogjogosult kielégítési joga a Kölcsönszerződés bármely okból történő felmondása esetén.
18.	Amennyiben a Zálogkötelezett a Zálogszerződéssel biztosított jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett és ezzel a Zálogjoggal biztosított követelés megszűnt, a Zálogkötelezett
kérésére Zálogjogosult a zálogjog törléséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatát kiadja, illetve nem tesz a zálogjogi bejegyzés fenntartására irányuló nyilatkozatot a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásban.
Zálogkötelezett tudomásul veszi, hogy a zálogjognak a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásból való töröltetéséről önállóan köteles gondoskodni.
19.	Zálogjogosult a Zálogkötelezett részére szóló iratokat, értesítéseket, okmányokat a Zálogkötelezett által a Zálogszerződésben megjelölt értesítési címére postai úton küldi meg. A Zálogkötelezett a Zálog
szerződésben megjelölt értesítési címének megváltozását írásban köteles bejelenteni a Zálogjogosultnak. Esetleges új levelezési cím bejelentése nélkül a korábban megadott levelezési cím számít érvényesnek. A Zálogkötelezettnek küldött értesítésekre az Üzletszabályzat 5. pontjában foglaltak megfelelően irányadóak.
20.	A Zálogszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kölcsönszerződés, a Cofidis Gépjármű Hitel Általános Szerződési Feltételek, a Cofidis Üzletszabályzata, illetve a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
21.	Amennyiben jelen Zálogszerződés bármely rendelkezését bíróság vagy más illetékes hatóság jogellenessé, érvényesíthetetlenné vagy érvénytelenné nyilvánítja, e rendelkezés semmilyen módon nem érinti
vagy csorbítja a Zálogszerződés többi rendelkezésének érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét. Ilyen esetben a Felek kötelesek mindent megtenni és jóhiszemű tárgyalásokat folytatni annak
érdekében, hogy az érvénytelen részt eredeti szándékukkal megegyező, érvényes rendelkezéssel váltsák fel.
22.	Jelen Zálogszerződés bármely módosítása kizárólag írásban érvényes. A jelen Zálogszerződés a Kölcsönszerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Kölcsönszerződésben használt fogalom meghatározások
– eltérő kikötés hiányában – a jelen Zálogszerződésben is azonos jelentéssel bírnak.
A Felek kijelentik, hogy jelen Zálogszerződés valamennyi pontját és mellékleteit elolvasták, megértették, tudomásul vették és azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá a jelen Zálogszerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá.

Aláírás helyszíne: ............................................................... , ideje: ...................................................

COFIDIS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE MINT ZÁLOGJOGOSULT ÍRJA ALÁ!

ZÁLOGKÖTELEZETT ÍRJA ALÁ:

................................................................................................................................................
Cofidis Magyarországi Fióktelepe

................................................................................................................................................
Aláírás

Képviseletében eljárnak: .................................................................................................... és
....................................................................................................
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