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SZERZŐDÉSSZÁM
Jelen lízingszerződés, egyrészt

LÍZINGBEADÓ ADATAI
Név (cégnév): COFIDIS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

Telefonszám: 06 1 505 5000

Cégjegyzékszám: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)

Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005, NAIH-63465/2013

Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140

(továbbiakban „Lízingbeadó”),
másrészt

LÍZINGBEVEVŐ ADATAI
Név (és rövidített név): ...............................................................................................................................................................................................

Adószám: ........................................................................

Fő tevékenységi kör: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám (határozati, nyilvántartási szám) / Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolvány száma/vállalkozói nyilvántartási szám: ................................................................................
Székhely
Irányítószám: ....................

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

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

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

Házszám: ......................

Emelet/ajtó: ........................

E-mai cím: 	 ............................................................................................................................................
1. Képviselő adatai
Képviselő családi és utóneve: ............................................................................................................

Társaság esetén beosztása: ......................................................................................................................

Képviselő születési családi és utóneve: ................................................................................................

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

Születési hely: ..............................................................................................

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

Azonosító okmány típusa: ...................................................................................................................
Lakcím:  Irányítószám: ....................

Állampolgárság: .......................................................................................

Azonosító okmány száma: ......................................................................................................................

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

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

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

Házszám: ......................

Emelet/ajtó: ........................

2. Képviselő adatai
Képviselő családi és utóneve: ............................................................................................................

Társaság esetén beosztása: ......................................................................................................................

Képviselő születési családi és utóneve: ................................................................................................

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

Születési hely: ..............................................................................................

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

Azonosító okmány típusa: ...................................................................................................................
Lakcím:  Irányítószám: ....................

Állampolgárság: .......................................................................................

Azonosító okmány száma: ......................................................................................................................

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

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

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

Házszám: ......................

Emelet/ajtó: ........................

(továbbiakban „Lízingbevevő”),
(Lízingbeadó és Lízingbevevő, a továbbiakban együttesen: „Felek”) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint jött létre,

HITELKÖZVETÍTŐ ADATAI
Név (cégnév): ....................................................................................................................................

Levelezési cím: .................................................................................................................................

mint hitelközvetítő közreműködésével amennyiben hitelközvetítő jár el.
A jelen szerződésben foglalt feltételek szerint a Lízingbeadó lízingbe adja, a Lízingbevevő pedig lízingbe veszi az alábbi 1. pontban meghatározott lízingtárgyat (a továbbiakban: ‚Gépjármű’), és annak ellenértékeként a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint tőkerészből és kamatrészből álló lízingdíjat és egyéb díjakat és költségeket fizet. A jelen szerződés alapján a Lízingbevevő Lízingbeadóval szemben fennálló
teljes tartozásának megfizetésével a Lízingbevevő megszerzi a Gépjármű tulajdonjogát

1 A LÍZINGSZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ GÉPJÁRMŰ LEÍRÁSA
Gyártmány: .............................................................................

Típus: .........................................................................   Hengerűrtartalom: ................................. cm3

Forgalmi rendszám: ................................................................   Alvázszám: .................................................................   Vételár + ÁFA, azaz bruttó vételár: .......................................................... Ft
Vételárból megfizetett önerő (első lízingdíjrészlet), azzal, hogy a Lízingbevevő által az eladónak megfizetett, és az adásvételi szerződés vételárába beszámítandó
összeget a Felek a lízingügylethez kapcsolódó önerőként (első lízingdíj részletként) a gépjármű átadás-átvételének napján tekintik megfizetettnek:
X-el jelölje a választását:  

........................................................... Ft

 Lízingbevevő a Lízingszerződés megkötésekor a regisztrációs adót is kéri Lízingbevevőnek megfinanszírozni.

.......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

Lízingbevevő aláírása

Készfizető kezes (ha van) aláírása

Cofidis Magyarországi Fióktelepe
Lízingbeadó aláírása
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2 A GÉPJÁRMŰ MEGVÁSÁRLÁSA, A VÉTELÁR MEGFIZETÉSE
Felek rögzítik, hogy a Gépjárművet a Lízingbeadó kizárólag a Lízingbevevő részére történő lízingbeadás céljából, az ő megbízásából vásárolja meg az eladóként vagy bizományosként eljáró gépjármű-kereskedéstől
(a továbbiakban: Szállító) a Szállítóval, vagy ha a gépjármű-kereskedés csak közvetítőként jár el, a gépjármű-kereskedés Gépjármű tulajdonos megbízójától, vagy a Gépjármű tulajdonosától, mint eladótól (a továbbiakban: Eladó) az Eladóval kötendő adásvételi szerződés (a továbbiakban: „Adásvételi Szerződés”) alapján. A Lízingbeadó a vételárból megfizetett önerőn (első lízingdíj részleten) felüli vételár fennmaradó részt, azaz
a jelen szerződés szeirnti Finanszírozott összeget a Szállító, illetve az Eladó részére folyósítja, az Adásvételi szerződésben feltüntetett, illetve a Szállító és/vagy az Eladó külön nyilatkozata szerinti fizetési számlára.

3 LÍZINGDÍJ, LÍZINGBEVEVŐ ÁLTAL FIZETENDŐ KAMATOK DÍJAK, KÖLTSÉGEK, EZEK ESEDÉKESSÉGE, MEGFIZETÉSE
A Felek rögzítik, hogy a Lízingbevevő és Készfizető kezes (ha van) a Lízingbeadónak a Gépjármű használatáért lízingdíjat fizet, a következők szerint:
Különbözeti ÁFA-s kérelem

Gépjármű vételára (nettó összeg): ................................................... Ft   Gépjármű vételára (bruttó összeg): ................................................... Ft   
Finanszírozott regisztrációs adó összege: .................................................. Ft    
Lízing összege (amely tartalmazza a gépjármű vételárát, ÁFA fizetési kötelezettség esetén ezen összeggel növelten,
illetve amennyiben Lízingbevevő a regisztrációs adó összegét is kérte finanszírozni, úgy ezen összeget is):    ................................................... Ft
Vételárból megfizetett önerő (első lízingdíj részlet): .................................................... Ft    Finanszírozott összeg: .................................................. Ft
Az egyes havi lízingdíj részletek összege (változó kamatozás esetén: a jelenleg érvényes referencia-kamatláb alapján): .................................................. Ft

A teljes hiteldíjmutató értéke (THM; változó kamatozás esetén: a jelenleg érvényes referencia-kamatláb alapján): évi ............................   Kamatozás módja:

Fix kamatozású

Változó kamatozású

Hitelkamat (változó kamatozás esetén a szerződés aláírásakor): évi ............................     Változó kamatozás esetén első irányadó referencia kamatláb: ...........................
Az első lízingdíj részlet (önerő) megfizetését követő havi lízingdíj részletek száma: .......................................... hónap
Az első lízingdíj részlet (önerő) megfizetését követő (második) lízingdíj tervezett esedékessége az Előzetes Törlesztési Terv szerint: ..........................................
Utolsó lízingdíj tervezett esedékessége az Előzetes Törlesztési Terv szerint: ..........................................
Lízingbevevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az itt megjelölt esedékességi időpontok csak tervezett időpontok; a végleges esedékességi időpontokat a Végleges Törlesztési Terv tartalmazza, az alábbiak szerint:
A Lízingbeadó a Lízingszerződés mellékletét képező Előzetes Törlesztési Tervet (törlesztési ütemezést) az első lízingdíj részlet (önerő) megfizetésének időpontja alapján állapította meg. Lízingbevevő az Előzetes
Törlesztési Terv átvételét jelen Lízingszerződés aláírásával elismeri, illetve kijelenti és tanúsítja, hogy megértette és elfogadja az abban foglaltakat.
Az első lízingdíj részlet (önerő) és az ezt követő lízingdíj részletek esedékességének végleges időpontja az Általános Szerződési Feltételek 1.3 pontjában meghatározott valamennyi feltétel maradéktalan teljesülésének időpontjától függően változhat, ugyanis a Végleges Törlesztési Tervben a Lízingbeadó az első lízingdíj részletet követő (második) lízingdíj részlet esedékességének végleges időpontját az Általános Szerződési
Feltételek 1.3 pontjában meghatározott valamennyi feltétel maradéktalan teljesülésének napját követő hónap 15. napjában határozza meg (vagy ha ezen időpont és a következő hónap 15-e között kevesebb, mint
30 nap van, úgy az Általános Szerződési Feltételek 1.3 pontjában meghatározott valamennyi feltétel maradéktalan teljesülésének napját követő második hónap 15. napja).
A Lízingbevevő a jelen Lízingszerződés aláírásával kijelenti és tanúsítja, hogy megértette és elfogadja a Végleges Törlesztési Terv esetleges módosult tartalmát, valamint kötelezettséget vállal a lízing díj részleteknek
a Végleges Törlesztési Terv szerinti megfizetésére.
A Lízingbeadó a Végleges Törlesztési Tervet postán megküldi a Lízingbevevő levelezési címére, amely melléklet a Lízingbevevő külön visszaigazolása nélkül is a Lízingszerződés elválaszthatatlan részét képezi és
az Előzetes Törlesztési Terv helyébe lép.

4 A LÍZINGBEADÓ ÁLTAL ELŐÍRT BIZTOSÍTÉKOK

(X-szel jelölve az előírt biztosítékokat)

 A Lízingbeadó előírja a Lízingbevevő számára a Gépjármű vonatkozásában a pénzügyi lízingbeadás tényének a hitelbiztosítéki nyilvántartásba való bejegyeztetését, ehhez a Lízingbevevő regisztrációját
a hitelbiztosítéki nyilvántartásban, illetve azonossági nyilatkozat megtételét valamely közjegyző előtt.
 A Lízingbeadó előírja a Lízingbevevő számára a Lízingszerződésből eredő tartozás megfizetésének készfizető kezessel történő biztosítását.
 A Lízingbeadó előírja a Lízingbevevő számára CASCO biztosítás megkötését és annak a Lízingszerződés hatálya alatt történő folyamatos fenntartását.

5 TÖRLESZTÉS MÓDJA A LÍZINGBEVEVŐ VÁLASZTÁSA SZERINT

(X-szel jelölve)

 Lízingbevevő az Általános Szerződési Feltételek 2. pontja alapján kéri, hogy a lízingdíjakat készpénzátutalási megbízás útján (postai csekken) teljesítse. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy ezen lehetőség
választása esetén köteles a Kondíciós Listában közzétett, ezzel kapcsolatos adminisztratív díjat megfizetni.
 Lízingbevevő az Általános Szerződési Feltételek 2. pontja alapján kéri, hogy a lízingdíjakat átutalással teljesítse, amely fizetési mód díjmentes.
 Lízingbevevő az Általános Szerződési Feltételek 2. pontja alapján kéri, hogy a lízingdíjakat Csoportos beszedési megbízás útján teljesítse, amely fizetési mód díjmentes.

6 KIEMELT KÖZSZEREPLŐI ÉS TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa(i)*** az alábbi személy(ek):
Családi és utónév: ........................................................................................................................................................... Állampolgárság: ............................................................................................................
Születési családi és utónév: ............................................................................................................................................. Születési idő, hely: .........................................................................................................
Lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely): ...............................................................................................................................................................................................................................................................
A tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke: ...............................................................................................................................................................................................................................................................
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a tényleges tulajdonos nem minősül kiemelt közszereplőnek (kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfélátvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el).
Amennyiben a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül, úgy az alábbi táblázat pontjai közül az alábbi pont szerint minősül kiemelt közszereplőnek:*
Ha a tényleges tulajdonos a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy, kérjük,
tüntesse fel a rokoni kapcsolatot / a közeli kapcsolat mibenlétét:**
Ha a tényleges tulajdonos a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy, kérjük jelölje,
hogy a tényleges tulajdonos közeli hozzátartozója vagy a tényleges tulajdonossal közeli kapcsolatban álló személy az alábbi táblázat pontjai közül
melyik alapján minősül kiemelt közszereplőnek:*

A

B

C

D

E

F

G

H

................................................................................................

A

B

C

D

E

F

G

H

Ha a tényleges tulajdonos vagy közeli hozzátartozója, vagy a vele közeli kapcsolatban álló személy kiemelt közszereplő kérjük, jelölje meg a pénzeszközök forrását: ...............................................................................
Ha a tényleges tulajdonos vagy közeli hozzátartozója, vagy a vele közeli kapcsolatban álló személy kiemelt közszereplő, a vagyon forrása a következő:

................................................................................................

.......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

Lízingbevevő aláírása

Készfizető kezes (ha van) aláírása

Cofidis Magyarországi Fióktelepe
Lízingbeadó aláírása

2/4
LB_200316_V

SZERZŐDÉSSZÁM:

*

A

az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár

B

az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló

C

a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője

D

a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja

E

a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja

F

a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd
Vezérkar főnökének helyettesei

G

többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja

H

nemzetközi szervezet vezetője, vezetőhelyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy

**	A kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.
A kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:
a) bármely természetes személy, aki a kiemelt közszereplő személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;
b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a kiemelt közszereplő személy javára hoztak létre.
*** 2017. évi LIII. tv. 3.§ 38. pont – Tényleges tulajdonos fogalma:
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve
a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
...
d) alapítványok esetében az a természetes személy,
		 da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
		 db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg,
		 dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, vagy
		 dd) a da)-dc) alpontban meghatározott természetes személy hiányában aki az alapítvány képviseletében eljár.
...
f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;

Családi és utónév: ........................................................................................................................................................... Állampolgárság: ............................................................................................................
Születési családi és utónév: ............................................................................................................................................. Születési idő, hely: .........................................................................................................
Lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely): ...............................................................................................................................................................................................................................................................
A tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke: ...............................................................................................................................................................................................................................................................
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a tényleges tulajdonos nem minősül kiemelt közszereplőnek (kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfélátvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el).
Amennyiben a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül, úgy az alábbi táblázat pontjai közül az alábbi pont szerint minősül kiemelt közszereplőnek:*
Ha a tényleges tulajdonos a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy, kérjük,
tüntesse fel a rokoni kapcsolatot / a közeli kapcsolat mibenlétét:**

A

B

C

D

E

F

G

H

................................................................................................

Ha a tényleges tulajdonos a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy, kérjük jelölje,
hogy a tényleges tulajdonos közeli hozzátartozója vagy a tényleges tulajdonossal közeli kapcsolatban álló személy az alábbi táblázat pontjai közül
melyik alapján minősül kiemelt közszereplőnek:*

A

B

C

D

E

F

G

H

Ha a tényleges tulajdonos vagy közeli hozzátartozója, vagy a vele közeli kapcsolatban álló személy kiemelt közszereplő kérjük, jelölje meg a pénzeszközök forrását: ...............................................................................
Ha a tényleges tulajdonos vagy közeli hozzátartozója, vagy a vele közeli kapcsolatban álló személy kiemelt közszereplő, a vagyon forrása a következő:

................................................................................................

Családi és utónév: ........................................................................................................................................................... Állampolgárság: ............................................................................................................
Születési családi és utónév: ............................................................................................................................................. Születési idő, hely: .........................................................................................................
Lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely): ...............................................................................................................................................................................................................................................................
A tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke: ...............................................................................................................................................................................................................................................................
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a tényleges tulajdonos nem minősül kiemelt közszereplőnek (kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfélátvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el).
Amennyiben a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül, úgy az alábbi táblázat pontjai közül az alábbi pont szerint minősül kiemelt közszereplőnek:*
Ha a tényleges tulajdonos a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy, kérjük,
tüntesse fel a rokoni kapcsolatot / a közeli kapcsolat mibenlétét:**

A

B

C

D

E

F

G

H

................................................................................................

Ha a tényleges tulajdonos a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy, kérjük jelölje,
hogy a tényleges tulajdonos közeli hozzátartozója vagy a tényleges tulajdonossal közeli kapcsolatban álló személy az alábbi táblázat pontjai közül
melyik alapján minősül kiemelt közszereplőnek:*

A

B

C

D

E

F

G

H

Ha a tényleges tulajdonos vagy közeli hozzátartozója, vagy a vele közeli kapcsolatban álló személy kiemelt közszereplő kérjük, jelölje meg a pénzeszközök forrását: ...............................................................................
Ha a tényleges tulajdonos vagy közeli hozzátartozója, vagy a vele közeli kapcsolatban álló személy kiemelt közszereplő, a vagyon forrása a következő:

................................................................................................

Családi és utónév: ........................................................................................................................................................... Állampolgárság: ............................................................................................................
Születési családi és utónév: ............................................................................................................................................. Születési idő, hely: .........................................................................................................
Lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely): ...............................................................................................................................................................................................................................................................
A tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke: ...............................................................................................................................................................................................................................................................
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a tényleges tulajdonos nem minősül kiemelt közszereplőnek (kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfélátvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el).
Amennyiben a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül, úgy az alábbi táblázat pontjai közül az alábbi pont szerint minősül kiemelt közszereplőnek:*
Ha a tényleges tulajdonos a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy, kérjük,
tüntesse fel a rokoni kapcsolatot / a közeli kapcsolat mibenlétét:**
Ha a tényleges tulajdonos a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy, kérjük jelölje,
hogy a tényleges tulajdonos közeli hozzátartozója vagy a tényleges tulajdonossal közeli kapcsolatban álló személy az alábbi táblázat pontjai közül
melyik alapján minősül kiemelt közszereplőnek:*

A

B

C

D

E

F

G

H

................................................................................................

A

B

C

D

E

F

G

H

Ha a tényleges tulajdonos vagy közeli hozzátartozója, vagy a vele közeli kapcsolatban álló személy kiemelt közszereplő kérjük, jelölje meg a pénzeszközök forrását: ...............................................................................
Ha a tényleges tulajdonos vagy közeli hozzátartozója, vagy a vele közeli kapcsolatban álló személy kiemelt közszereplő, a vagyon forrása a következő:

................................................................................................

.......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

Lízingbevevő aláírása

Készfizető kezes (ha van) aláírása

Cofidis Magyarországi Fióktelepe
Lízingbeadó aláírása
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Tudomásom van arról, hogy haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a fenti adatokban, vagy a saját adataimban bekövetkező
esetleges változásokat a Cofidis Magyarországi Fióktelepének, és a kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.
Lízingbevevő a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződés aláírását megelőzően megismerte a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező Kondíciós listát, valamint a ‚COFIDIS GÉPJÁRMŰ LÍZING
– A Cofidis Magyarországi Fióktelepének zárt végű pénzügyi lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei gépjármű vásárlásához’-t, ezek egy-egy példányát átvette, illetve rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek
ismeri el, valamint kijelenti, hogy a szerződés aláírását megelőzően megismerte a Lízingbeadó Üzletszabályzatában foglaltakat. Alulírott Lízingbevevő ezennel kijelenti, hogy a Lízingkérelem megfelelő kitöltésével és
benyújtásával tett ajánlat vonatkozásában kifejezetten elfogadja a Cofidis Magyarországi Fióktelepe Üzletszabályzatának azon rendelkezéseit, amelyek a Lízingszerződés létrejöttét megelőzően, az ajánlattétel vonatkozásában értelmezhetőek, különös tekintettel az Üzletszabályzat alábbi fejezeteire: Értesítések (5. pont), Adatkezelés (6. pont), KHR-rel kapcsolatos adatkezelés (7. pont), Cofidis felelőssége (9. pont). Lízingbevevő
elfogadja, hogy a jelen szerződésben illetve a ‚COFIDIS GÉPJÁRMŰ LÍZING – A Cofidis Magyarországi Fióktelepének zárt végű pénzügyi lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei gépjármű vásárlásához’-ban nem
szabályozott kérdésekben a Lízingbeadó Üzletszabályzata az irányadó. Lízingbevevő tudomásul veszi a ‚COFIDIS GÉPJÁRMŰ LÍZING – A Cofidis Magyarországi Fióktelepének zárt végű pénzügyi lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei gépjármű vásárlásához’ 1., 2.2, és 8.3. és 8.4 pontjaira, az Üzletszabályzat 6. pontjára való külön tájékoztatást és elfogadja, hogy azok a szerződés részét képezik. A Lízingbevevő megismerte
és kifejezetten elfogadja a jelen szerződésben, a ‚COFIDIS GÉPJÁRMŰ LÍZING – A Cofidis Magyarországi Fióktelepének zárt végű pénzügyi lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei gépjármű vásárlásához’-ban,
a Kondíciós listában és az Üzletszabályzatban szereplő valamennyi kamat, költség és díjtételt.
Alulírott hitelközvetítő polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Lízingbevevő azonosítását a rendelkezésemre álló, a jelen okiraton megjelölt sorszámú (személyazonosító) okmányok és
lakcímet igazoló hatósági igazolvány alapján elvégeztem, a szerződést előttem írta alá, továbbá kijelentem, hogy az említett dokumentumok érvényességét ellenőriztem.

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

LÍZINGBEVEVŐ ÍRJA ALÁ:

KÉPVISELŐNK JELENLÉTÉBEN ÍRJA ALÁ!

KÉSZFIZETŐ KEZES (HA VAN) ÍRJA ALÁ:

KÉPVISELŐNK JELENLÉTÉBEN ÍRJA ALÁ!

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

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

HITELKÖZVETÍTŐ MUNKATÁRSA ÍRJA ALÁ (AMENNYIBEN HITELKÖZVETÍTŐ JÁR EL)!

COFIDIS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE MINT LÍZINGBEADÓ ÍRJA ALÁ!

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

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

Hitelközvetítő nevében eljár: ....................................................................................................
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