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A COFIDIS GÉPJÁRMŰ LÍZING – ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI
LÍZINGSZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSÁHOZ
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
(ÉRVÉNYES A 2018.12.01-TŐL KÖTÖTT SZERZŐDÉSEK ESETÉBEN)

Cofidis Magyarországi Fióktelepe 
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98.
Telefon: 06 1 354 5000
Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140.
Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
cofidis.hu

Hatályos: 2021.09.01-től
A jelen általános szerződési feltételek szabályozzák a Cofidis Magyarországi Fióktelepe (Cg.: 01-17-000367, nyilvántartó cégbíróság:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, székhely és ügyfélszolgálat:
1133 Budapest, Váci út 96-98., postacím: 1433 Budapest, Pf. 1140,
telefon: 06-1-354-50-00, illetve 06 1 505 5000, email: infohu@cofidis.
hu, fő tevékenységi köre: egyéb hitelnyújtás) mint Lízingbeadó által
a Lízingbevevő (Lízingbeadó és a Lízingbevevő továbbiakban együtt:
Felek) részére nyújtott Cofidis Gépjármű Lízing feltételeit.

Felek között első lízingdíj részletnek minősül) fizetés összegét.
Ha az eladó magánszemély, a számlát a Gépjármű adásvétele
tárgyában keletkezett adásvételi szerződés pótolja;
–– Amennyiben a Cofidis ilyet előír, a hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő. bejegyzéshez szükséges azonossági nyilatkozat;
–– Valamennyi fél által a Gépjármű adásvétele tárgyában aláírt
adásvételi szerződés (tanúkkal);
–– Üzembentartói jog bejegyzése dokumentum;
–– A Gépjármű forgalmi engedélye akként, hogy abban a Lízingbeadó tulajdonjoga, valamint a Lízingbevevő, mint üzembentartó
feltüntetésre került;
–– Ha a Lízingbeadó előírja, benyújtott és érvényes CASCO biztosítási ajánlat, valamint a Gépjárműre megkötött, a jogszabály által előírt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás a 4.1 pontban
meghatározottak szerint;
–– Ha a Lízingbeadó előírja, készfizető kezességi szerződés;
–– Ha a Lízingbeadó előírja, a jelen Lízingszerződés és a kapcsolódó biztosítéki szerződések közjegyzői okiratba foglalása.
b) A Lízingbeadó Üzletszabályzatának 3.4 pontjában megjelölt személyes okmányok (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet esetén társasági dokumentumok) bemutatása a Lízingbevevő és a Kezes részéről (amennyiben a Lízingbeadó
előírja a kezességvállalást)
c) Jövedelemigazolás bemutatása a Lízingbevevő és a Kezes részéről
(amennyiben a Lízingbeadó előírja a kezességvállalást) a Lízingbeadó által meghatározott módon
A Finanszírozott összeg Lízingbeadó által történő tényleges kifizetését
megelőzően a Lízingbevevő az egyedi szerződésben meghatározott
(de legalább az irányadó jogszabályi rendelkezések szerint minimálisan kötelező) vételárrészletet (amelyet Lízingbeadó a lízingügylet önerejeként ismer el) fizet közvetlenül a Szállító (illetve ha nem a Szállító
az eladó, úgy az eladó), illetve felek ilyen értelmű megállapodása esetén a Lízingbeadó részére. Ezt követően a Finanszírozott összeg folyósítására a Szállító, illetve ha nem a Szállító az eladó, úgy az eladó által
megjelölt számlaszámra kerül sor. A folyósításra a jelen pontban felsorolt hibátlan dokumentumok Lízingbeadó általi hiánytalan kézhezvételétől számított 5 banki napon belül kerül sor. Amennyiben bármelyik
átadott dokumentum ellentmond a Szállító és/vagy a Lízingbevevő
által korábban beterjesztett információknak, a Lízingbeadónak jogában áll bármilyen fizetés teljesítését megtagadni; az ebből származó
károkért a Lízingbeadó nem felel.
A Lízingbeadó saját egyoldalú döntése alapján abban az esetben is
átutalhatja a Finanszírozott összeget, amennyiben a jelen pontban
említett feltételek nem mindegyike teljesül.
1.4 A Lízingbeadó a Lízingkérelem elfogadása esetén illetve a Lízingszerződés aláírását követően tértivevényes levélben küldi meg a Lízingszerződés, illetve a Végleges Törlesztési terv (amely a lízingdíj tőkerészét, valamint kamatrészét és a törlesztésének ütemezését tartalmazza)
egy-egy példányát a Lízingbevevő (és Társ Lízingbevevő, ha van) részére. Lízingbevevő kötelezi magát arra, hogy a Lízingszerződést átveszi.
A Lízingszerződés jelen pont szerinti kézbesítésére a Lízingbeadó Üzletszabályzata 3.5. pontjában leírt rendelkezéseket kell alkalmazni.
1.5 A Lízingbevevő a Lízingszerződés Lízingbevevő általi kézhezvételétől számított tizennégy napon belül díjmentesen elállhat a Lízingszerződéstől, illetve díjmentesen felmondhatja a Lízingszerződést, ha
a Lízingbeadó annak terhére a Finanszírozott összeget már folyósította. Ebben az esetben a Lízingbevevő az elállásról (felmondásról) szóló
nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Finanszírozott összeget és a Finanszírozott

A Lízingszerződés szabályozza az abban meghatározott Lízingbevevő által a megfelelő körültekintéssel kiválasztandó Gépjárművel kapcsolatos
egyes kérdéseket, a Lízingbeadó által a kiválasztott Gépjárműnek a Lízingszerződés vonatkozásában eladóként vagy bizományosként eljáró
gépjármű-kereskedéstől, illetve, amennyiben a gépjármű-kereskedés
közvetítőként jár el, a gépjármű-kereskedés Gépjármű tulajdonos megbízójától, vagy a Gépjármű tulajdonosától, mint eladótól történő vásárlása
feltételeit, valamint a Gépjárműnek a Lízingbeadó által a Lízingbevevő
részére történő lízingbe adását az ott meghatározott egyedi feltételekkel.
A jelen általános szerződési feltételekben nagybetűvel jelölt szavak
meghatározását az Üzletszabályzat tartalmazza. Jelen általános szerződési feltételek rendelkezései szempontjából Lízingbevevő alatt a Társ
Lízingbevevőt is érteni kell, amennyiben az általános szerződési feltételek kifejezetten eltérően nem rendelkezik. Ha a Szállító és az eladó személye egymástól eltér úgy a jelen általános szerződési feltételek rendelkezései szempontjából Szállító alatt az eladót is érteni kell, kivéve, ha
az általános szerződési feltételek kifejezetten eltérően nem rendelkezik.
1. A LÍZINGSZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
1.1 A Lízingbevevő a Lízingszerződés megkötésére a Lízingbeadó által
rendszeresített, „Zárt végű pénzügyi lízingszerződés gépjármű vásárlásához egyedi feltételei természetes személyeknek” nyomtatvány (a
Lízingbeadó általi aláírásig a továbbiakban: Lízingkérelem) megfelelő
kitöltésével tesz ajánlatot. A Lízingkérelem, illetve az Ügyfélnyilatkozatok megnevezésű nyomtatvány tartalmazza a Lízingbevevő főbb
azonosító adatait, a Gépjármű fontosabb adatait és a lízing részletes,
egyedi feltételeit a Lízingbeadó által előírt részletességgel. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingkérelemben, illetve az Ügyfélnyilatkozatokban feltett kérdésekre adott válaszai a Lízingkérelem
elbírálása céljából szükségesek. Egyebekben a Lízingbevevővel kötött
szerződéshez és a szerződéses jogviszonyhoz kapcsolódó, a banktitokra és adatvédelemre vonatkozó szabályokat a Lízingbeadó Üzletszabályzatának 6. pontja tartalmazza.
1.2 A Lízingszerződés – a Lízingbeadó Üzletszabályzata 3. pontjában
meghatározott Hitelképesség ellenőrzést, és a Lízingkérelem Lízingbeadó általi elfogadását követően – a Lízingszerződés mindkét fél általi aláírásának napján jön létre.
1.3 A létrejött Lízingszerződés alapján a Finanszírozott összeg folyósítására az alábbi feltételek maradéktalan teljesítése esetén kerülhet sor:
a) Az alábbi okmányok (eredetiben, a Lízingbeadó által megjelölt példányszámban történő) benyújtása Lízingbeadó felé:
–– Hiánytalanul és hibátlanul kitöltött Lízingszerződés;
–– Amennyiben a Lízingbeadó ilyet előír, valamennyi fél által a Gépjármű átadás-átvétele tárgyában aláírt jegyzőkönyv (tanúkkal);
–– A Szállító / eladó által a Lízingbeadó nevére kiállított eredeti
számla, amely tartalmazza a specifikációt, mennyiséget, nettó
és bruttó árat (ÁFA összeggel együtt), ITJ számot, termék számot, a Gépjármű leszállításának időpontját, valamint a Lízingbevevő által a Szállító felé teljesített első vételár részlet (amely
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összeg lehívásának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a Lízingszerződés szerint megállapított Hitelkamatot a Lízingbeadó fizetési számlájára átutalással visszafizetni. Az elállási (felmondási)
jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Lízingbevevő
az erre vonatkozó nyilatkozatát a határidő lejártáig postára adja, vagy
egyéb igazolható módon a Lízingbeadónak megküldi.
2. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
A Felek az egyedi szerződésben meghatározzák a lízingdíj részleteket és törlesztésük ütemezését. A lízingdíjak tőkerészt – amely a Finanszírozott összeggel azonos – és kamatrészt tartalmaznak. A kamatszámítás szabályait a 2.2 pont tartalmazza. A Lízingszerződéssel
kapcsolatos egyéb díjakat, költségeket és ráfordításokat a 2.1, illetve
a 2.3–2.6 pontok határozzák meg.
2.1 A lízingdíj részletek és egyéb díjak, költségek megfizetésének módja
Jelen Lízingszerződés egyedi szerződés részén feltüntetett Finanszírozott összeg és annak Hitelkamatai a jelen Lízingszerződés egymást
követő havi részletekben, havi lízingdíj részletek formájában fizetendő,
a Lízingbevevő által a Lízingszerződés egyedi szerződés részén feltüntetett választása szerinti, alábbi fizetési mód valamelyike szerint:
2.1.1 A Lízingbevevő dönthet úgy, hogy a lízingdíjat csoportos beszedési megbízás útján fizeti meg az általa megadott fizetési számláról
a Lízingbeadó fizetési számlájára, mely esetben a Lízingbevevő felhatalmazása alapján Lízingbeadó megbízza a fizetési számláját vezető
pénzforgalmi szolgáltatót, hogy fizetési számlája javára, a Lízingbevevő fizetési számlája terhére meghatározott összeget szedjen be.
Amennyiben a Lízingbevevő felhatalmazást adott csoportos beszedési megbízás teljesítésére, a Lízingbevevő felelőssége, hogy addig
is, amíg a Lízingbevevő számlavezető bankja aktiválja a felhatalmazást, átutalással vagy más módon megfizesse az esedékes lízingdíj
részleteket. A Lízingbevevő hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Lízingszerződés szerinti fizetési kötelezettségeivel késedelembe esik,
úgy a Lízingbeadó a havi lízingdíj részleten felül a késedelmes teljes
tartozást (ideértve a késedelem miatt a jelen általános szerződési feltételek szerint felszámítható valamennyi kamatot, díjat, költséget) is
csoportos beszedés útján szedje be. A Lízingbeadó a késedelmes tartozás teljes összegéről és a beszedés tervezett időpontjáról a tervezett
terhelési napot legalább hat munkanappal megelőzően értesítést küld
a Lízingbevevő részére. A csoportos beszedési megbízás útján történő
fizetési mód díjmentes.
2.1.2 A Lízingbevevő dönthet úgy is, hogy átutalással fizeti meg a havi
lízingdíj részlet, illetve egyéb díjak, költségek összegét. Ezen fizetési
mód díjmentes.
2.1.2.1 Amennyiben a Lízingbeadó a Lízingbevevő kérésére csekket
(postai készpénz átutalási megbízást) küld a Lízingbevevő részére,
úgy a Lízingbeadó csekkenként, a csekk előállításával, illetve a Lízingbevevő részére postai úton való eljuttatásával felmerülő ügyviteli költségei fedezésére a Lízingbeadó Üzletszabályzata 4.5.3 pontja szerinti,
a Kondíciós listában meghatározott mértékű díjat számít fel, amely
összeg a csekken (postai készpénz átutalási megbízáson) a Lízingbevevő által egyébként fizetendő összegen felül feltüntetésre kerül.
2.1.2.2 Amennyiben a Lízingbevevő a lízingdíj részletet, illetve az egyéb
díjak, költségek összegét készpénzbefizetés útján a Lízingbeadó ügyfélszolgálatán vagy olyan pénzforgalmi szolgáltatónál történő készpénzbefizetés útján, amelynél a Lízingbeadó számlát vezet teljesíti, úgy befizetésenként, a készpénzbefizetéssel felmerült adminisztratív költségek
fedezésére a Lízingbeadó Üzletszabályzata 4.5.4 pontja szerinti, a Kondíciós listában közzétett mértékű díjat jogosult felszámítani.
Csoportos beszedési megbízás teljesítési mód esetén a lízingdíj
részlet minden hónap 15. napján, amennyiben ez hétvégére, munkaszüneti napra vagy bankszünnapra esik, akkor az ezt követő munkanapon esedékes.
Amennyiben a Lízingbevevő átutalással, készpénzbefizetés útján, illetve postai csekken teljesít, úgy a havi lízingdíj részlet minden hónap
15. napján esedékes.
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Amennyiben a Lízingbevevő által fizetett lízingdíj részlet nem fedezi
a fizetésre esedékes összeget, a Lízingbeadó által kézhez vett ös�szeg (az átutalás jogcímétől függetlenül) először – ha a Lízingbeadó
eltérően nem rendelkezik – elsősorban a költségekre, díjakra, majd
a kamatokra és végül a főtartozásra kell elszámolni.
2.2 A Finanszírozott összeg után fizetendő Hitelkamat és módosíthatósága
A Hitelkamat összege a következő kamatszámítási képlet szerint kerül
kiszámításra:

Jelen Lízingszerződés Hitelkamata az egyedi szerződésen kerül feltüntetésre.
Az egyedi szerződésen kerül az is feltüntetésre, hogy a Lízingszerződés Hitelkamat fix, vagy változó. Ha a Hitelkamat fix, a Hitelkamat
mértékét a Cofidis egyoldalúan nem módosítja. Ha a Lízingszerződés
Hitelkamata változó, Referencia-kamatlábból, valamint fix kamatfelárból tevődik össze. A Referencia-kamatláb a Magyar Nemzeti Bank
honlapján közzétett 6 hónapos BUBOR, amelyhez kapcsolódóan a Hitelkamat évente két alkalommal kerül újraszámításra, június és december hónapok utolsó munkanapján, a fordulónapot megelőző hónap
utolsó munkanapja előtt 2 nappal (referencia-nap) érvényes Referencia-kamatláb alapján. A fent említett újraszámítási dátum napján a Hitelkamat a referencia-napon érvényes Referencia-kamatláb és az előzőleg megállapított Referencia-kamatláb különbségével megegyező
mértékben módosul.
Nem minősül a Lízingbevevő számára kedvezőtlen módosításnak az,
ha Referencia-kamatlábhoz kötött kamat esetén a hátralévő lízingdíjak
ügyleti kamatrésze és az ügyleti kamatláb mértéke a Referencia-kamatláb változása következtében automatikusan módosul. A Referenciakamatláb módosulása miatti kamatláb módosítást a Cofidis a módosítás
hatályba lépését megelőzően a honlapján hirdetményben teszi közzé.
A Kamatfelár fix, azt a Lízingbeadó nem módosítja.
2.3 A Lízingbevevő által szerződésszerű teljesítés esetén fizetendő díjak, költségek
2.3.1 A Lízingbeadó az egyes fizetési módok esetén, a Lízingbevevő
2.1. pont szerinti választása szerint a Lízingbeadó adminisztratív költségeinek fedezésére a Kondíciós listában közzétett mértékű díjat jogosult felszámítani.
2.3.2 A Lízingbevevő jogosult a Lízingszerződés módosítását kérni,
különös tekintettel a fizetési mód megváltoztatására, átütemezés
kérésére. Lízingbeadó a Lízingbevevő által kezdeményezett és a Lízingszerződéssel kapcsolatos módosítás ellenében a módosítással
összefüggésben a Lízingbevevő érdekében költségként közvetlenül
felmerült módosítási díjat jogosult felszámítani, melynek összegét
a Kondíciós Lista tartalmazza, és amely külön, a módosítás hatályba
lépését megelőzően fizetendő.
2.3.3 A Lízingbeadó a dokumentum másolat készítésével, igazolások
kiállításával, azok postázásával, illetve a Lízingszerződésben, vagy
a jogszabályban előírt kötelezettségeket meghaladóan a Lízingbevevő részéről igényelt adminisztratív feladatok ellátásáért jogosult díjat
felszámítani. A jelen pont szerinti költségek fedezésére meghatározott
díjak a Kondíciós listában kerülnek meghatározásra.
2.3.4 A Lízingbevevő a Lízingbeadóhoz intézett, erre irányuló írásbeli
nyilatkozattal bármikor jogosult a finanszírozott összeg és járulékai
teljes vagy részleges előtörlesztésére. Előtörlesztés esetén a Lízingbeadó csökkenti a finanszírozott összeg teljes díját az előtörlesztett részlet vonatkozásában a Lízingszerződés eredeti lejárata szerint fennmaradó időtartamára vonatkozó Hitelkamattal és az azon kívüli minden
egyéb ellenszolgáltatással. A Lízingbeadó jogosult az előtörlesztéshez
közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült méltányos és objektíven indokolható költségeinek megtérítésére, ha az előtörlesztés olyan
időszakra esik, amikor a hitelkamat rögzített. Ezen költségek mértéke
a Kondíciós listában kerül meghatározásra.

2.4 A Lízingbevevő által nem szerződésszerű teljesítés esetén fizetendő díjak, költségek
2.4.1 A Lízingbevevő nem, vagy késedelmes teljesítése esetén
a Cofidis a késedelem idejére késedelmi kamatot jogosult felszámítani. A késedelmi kamat mértéke az ügyleti kamat másfélszerese plusz
3 (három) százalékpont, de legfeljebb a fogyasztónak nyújtott hitelről
szóló 2009. évi CLXII. törvény 17/A.§-ban meghatározott teljes hiteldíj
mutató maximális mértéke.
2.4.2 Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés alapján fennálló
lízingdíj fizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, és
a Lízingbeadó a késedelmes összeg tekintetében megkezdi a belső eljárásrendje szerinti behajtási eljárását, a késedelmes lízingdíj tartozás
kezelésével felmerült adminisztratív költségek fedezésére a Lízingbeadó késedelmes lízingdíj részletre felszámított egyszeri díjat jogosult
felszámítani. A késedelmes lízingdíj részletre felszámított egyszeri díj
mértéke a Kondíciós listában kerül meghatározásra, azzal, hogy a díj
a késedelmes lízingdíj részlet után egy alkalommal kerül csak felszámításra, függetlenül attól, hogy az adott késedelem meddig áll fenn.
2.4.3 Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés alapján fennálló
bármely fizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, és
a Lízingbeadó a Lízingbevevő személyes, a Lízingbeadó munkatársai
általi, illetve – visszaélés gyanúja, vagy legalább 90 napos fizetési késedelem esetén – külsős behajtó általi felkeresését látja indokoltnak,
úgy a Lízingbeadó a Lízingbeadó ezen személyes felkereséssel felmerülő ügyviteli költségeinek megtérítésére a Kondíciós listában szereplő
díjat jogosult felszámítani.
2.4.4 Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés alapján fennálló
szerződéses kötelezettségeit nem teljesíti, és ezért a Lízingbeadó a Lízingszerződést a jelen általános szerződési feltételek 7.5.1 pontjában
meghatározottak szerint felmondja, úgy a Lízingbeadó szerződés felmondási díj címén a Kondíciós listában szereplő díjat jogosult felszámítani.
2.4.5 Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés alapján fennálló
szerződéses kötelezettségeit nem teljesíti, és ezért a Lízingbeadó a Lízingszerződést a jelen általános szerződési feltételek 7.5.1 pontjában
meghatározottak szerint felmondja, úgy a Lízingbevevő köteles a Gépjárművet a jelen általános szerződési feltételek 7.5.2 pontja alapján
visszaszolgáltatni, illetve a Lízingbeadó a Kondíciós listában megjelölt
Gépjármű visszaszármaztatási díjat és a Gépjármű értékesítésével
kapcsolatos adminisztratív díjat jogosult felszámítani a Lízingbeadó
ügyviteli költségeinek megtérítésére.
2.4.6 Felmondás esetén a Gépjármű visszaszármaztatása és a behajtás
érdekében igénybe vett közreműködők költségeit a Lízingbeadó átháríthatja; a fentiekkel összefüggésben esetlegesen felmerülő, tájékoztató
jellegű, becsült költségek összegét a Kondíciós lista tartalmazza.
2.5 A Lízingszerződés szerinti díjak és költségek módosíthatósága
2.5.1 A jelen általános szerződési feltételekben meghatározott valamennyi díj módosítható. A díjat a Lízingbeadó jogosult a Lízingbevevő
számára kedvezőtlenül is módosítani évente egy alkalommal, április 1.
napjával hatályos időponttal a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével.
2.5.2 A jelen általános szerződési feltételekben meghatározott valamennyi költség változó. A Lízingbeadó jogosult a költséget annak
felmerülésekor egyoldalúan módosítani, a harmadik személy által
végrehajtott módosítással egyező mértékben.
2.5.3 Lízingbeadó a díjat vagy költséget érintő, egyoldalú, Lízingbevevő
számára kedvezőtlen szerződésmódosításáról annak hatályba lépését
megelőzően legalább 30 nappal értesíti a Lízingbevevőt.
3. A GÉPJÁRMŰ KIVÁLASZTÁSA, BIRTOKBAVÉTELE, TULAJDONJOGA,
HASZNÁLATA
3.1 A Gépjármű kiválasztása, birtokbavétele
3.1.1 A Gépjárművet a Lízingbevevő – a Lízingbeadó mindennemű közreműködése nélkül – saját felelősségére, megfelelő gondossággal és
a Lízingbeadó által nem ismert igényei szerint választja ki, és jelöli
meg a Lízingbeadónak megvételre. A Gépjármű tulajdonságait – így
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különösen a Gépjármű gyártmányát, típusát, felszereltségét, vételárát
és egyéb feltételeit – kizárólag a Lízingbevevő határozza meg. Ennek megfelelően a Lízingbeadó nem vállal felelősséget a Gépjármű
tulajdonságaiért, a Gépjármű származásában, műszaki állapotában,
rendeltetésszerű használatra való alkalmasságában rejlő, vagy bármely más hibájáért és nem felel különösen a Lízingbevevő által kívánt
alkalmazási célnak való megfelelésért.
3.1.2 Új Gépjármű esetében a Lízingszerződés hatálybalépését megelőzően a Lízingbevevő a Gépjármű Szállítójának (ha a Szállító nem
az eladó, úgy az eladónak) megrendelést ad. A megrendelés tartalmazza a Gépjármű vételárát, a szállítási feltételeket, a felszereléseket és tartozékokat, a műszaki és egyéb specifikációkat, a garanciát,
valamint a Gépjármű értékesítése és megvásárlása szempontjából
lényeges összes feltételt.
3.1.3 A Lízingbevevő addig nem veheti át a Gépjárművet a Szállítótól
(vagy ha a Szállító nem az eladó, úgy az eladótól), amíg a Gépjármű
átvételét megelőzően a Lízingbevevő – saját költségén – a megfelelő
hatóságnál vezetett nyilvántartásban a Lízingbeadónak a Gépjármű
feletti tulajdonjogára vonatkozó bejegyzést nem záradékoltat, valamint amíg a 4.1 pontban említett felelősség (és esetlegesen: a 4.2
pontban említett CASCO) biztosítási kötvényeket nem bocsátják ki.
3.1.4 A Gépjárművet – a Felek eltérő írásos megállapodásának hiányában – a Lízingbevevő veszi át a Szállítótól (ha a Szállító nem az eladó,
úgy az eladótól) átadás-átvételi jegyzőkönyv egyidejű aláírása mellett.
A Lízingbevevő a Lízingbeadó nevében, mint annak a Lízingszerződés
alapján felhatalmazott képviselője köteles saját költségére az átvételt
megelőzően a Gépjárművet mennyiségileg és minőségileg átvizsgálni,
a Gépjármű sértetlenségét, hiánytalanságát, felszereléseinek, kellékeinek, okmányainak meglétét ellenőrizni, valamint minden, az üzembe
helyezés és a Gépjármű üzemeltetéséhez szükséges tevékenységet
elvégezni, így különösen próbautat tenni. A Lízingbevevő mindezek elmaradására a Gépjármű átadás-átvételét követően nem hivatkozhat.
Az átadás-átvétellel, valamint a Gépjármű átíratásával kapcsolatos valamennyi költség és díj a Lízingbevevőt terheli. Tekintettel arra, hogy a Gépjárművet és a Szállítót (továbbá ha a Szállító nem az eladó, úgy az eladót
is) a Lízingbevevő – a Lízingbeadó mindennemű közreműködése nélkül – választotta ki, a Lízingbeadó nem felel a Szállító és/vagy az eladó
nem szerződésszerű teljesítéséért, így különösen, de nem kizárólagosan
annak késedelméért, nem teljesítéséért, a teljesítés lehetetlenné válásáért, a Gépjármű származásában, műszaki állapotában, rendeltetésszerű
használatra való alkalmasságában rejlő, vagy bármely más hibájáért.
A Szállító és/vagy az eladó késedelmes teljesítése, hibás teljesítése, vagy
nem teljesítése esetén a Lízingbevevő az adásvételi szerződésben rögzített feltételek szerint köteles eljárni (pl.: kötbér érvényesítése).
3.2 A Gépjármű tulajdonjoga
3.2.1 A Lízingszerződés aláírásával a Lízingbeadó a Szállító és/vagy
az eladó, illetve a gyártó által nyújtott garancia értelmében a vonatkozó jogokat – a tulajdonjogot kivéve – Lízingbevevőre átruházza,
Lízingbevevő pedig a kötelezettségeket – a vételár csökkentésének,
a vételár részbeni vagy teljes visszafizetésének esete, és az elállási
jog érvényesítése kivételével – átvállalja Lízingbeadótól. A Gépjármű
hibája esetén a Szállítóval és/vagy az eladóval, mint a kellékszavatosság kötelezettjével szemben
a) a kijavításra és kicserélésre irányuló igényt a Lízingbevevő a Lízingbeadó képviselőjeként köteles érvényesíteni;
b) az árleszállításra és az elállásra vonatkozó igényt a Lízingbeadó
köteles érvényesíteni.
A Lízingbevevő köteles értesíteni a Lízingbeadót, ha a Szállító a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettségének nem tesz
eleget, továbbá ha a Gépjármű hibáját, hiányosságát észleli. A jog- és
igényérvényesítés elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből
eredő valamennyi – a Lízingbevevőt és/vagy a Lízingbeadót ért – kár
a Lízingbevevőt terheli.
3.2.2 Lízingbeadó tulajdonjogának átszállására – a Gépjármű tekintetében – a Lízingbevevő javára kizárólag akkor kerülhet sor, amennyi-

ben a Lízingbeadó írásbeli nyilatkozata alapján, a lízingdíj és egyéb
költségek, díjak teljes mértékben megfizetésre kerültek.
3.3 Üzemeltetés, karbantartás, garancia, szavatossági igények, felelősség
3.3.1 A Gépjárművet a Lízingbevevő saját költségén és saját kockázatára üzemelteti és a Lízingbevevő biztosítja annak rendeltetésszerű
használatát. A Lízingbevevő köteles viselni és megfizetni annak esedékességekor a Gépjármű birtoklásával, használatával, üzemeltetésével
és a fenntartással kapcsolatban felmerülő összes költséget, kiadást és
jogkövetkezményt, így különösen, de nem kizárólagosan az átadásátvétellel, valamint a Gépjármű átíratásával kapcsolatos valamennyi
költséget, a biztosítással kapcsolatos önrészesedést és annak díját,
a Gépjárművel és/vagy a Lízingszerződéssel összefüggő valamen�nyi közterhet és egyéb költséget – így különösen, de nem kizárólag
a gépjárműadót („súlyadót”), cégautó-adót, illetéket, engedélyezési
költséget, hatóság által kivetett fizetési kötelezettséget –, parkolási
díjat, szabálysértés miatt a közterület-felügyelet vagy rendőrhatóság
által kiszabott helyszíni bírságot, szabálysértési bírságot, közlekedési
bírságot, úthasználati díjat és valamennyi olyan kiadást, vagy jogkövetkezményt, amely ezek késedelmes, vagy nemfizetése miatt merült
fel. Amennyiben valamely költséget vagy díjat bármely okból a Lízingbeadó fizet meg a Lízingbevevő helyett, úgy a Lízingbevevő köteles azt
haladéktalanul a Lízingbeadó részére megtéríteni.
3.3.2 A Lízingbevevő biztosítja a Gépjármű használati utasításában
foglaltak teljes körű betartását, valamint meg kell tennie minden tőle
elvárhatót a Gépjármű állagának, értékének megőrzése érdekében.
A lízing futamideje alatt a Lízingbevevő gondoskodik a gyártó által előírt időszakos műszaki ellenőrzések elvégzéséről, valamint az esetleges meghibásodásoknak a Gépjármű jótállási jegyében megjelölt, illetve a Gépjármű gyártójának képviselője által kijelölt szakműhelyekben
saját költségén történő kijavításáról. A Gépjárművön elvégzett minden,
a Gépjármű gazdasági, vagy funkcionális értékének csökkentése nélkül el nem távolítható változtatás a Lízingbeadó tulajdonává válik.
3.3.3 A Lízingbevevő vállalja, hogy a Gépjárművet megfelelő, üzemképes állapotban megőrzi. A túlzott igénybevétel következtében
a Gépjármű megfelelő üzemképes állapotba való visszaállításával
kapcsolatos összes költség Lízingbevevőt terheli. A Gépjármű „túlzott igénybevételéből” származó károk alatt értendő többek között
(a) bármilyen műszaki hiba, meghibásodás és kár, (b) a Gépjárműnek
a Lízingbevevő által történt átvételekor a Gépjárműben lévő felszerelések és tartozékok eltávolítása (ez alól kivételt képez azonos értékű
felszerelésekkel és tartozékokkal történő lecserélésük), (c) karosszéria, lökhárító, fém részek, lámpák, díszítések és fényezés sérülése,
vagy repedt, illetve törött üveg ablakok, (d) belső részek szakadása,
foltok, szennyeződések, égési nyomok, túlzott mértékben elhasználódott részek, (e) hiányzó, illetve nem biztonságos kerekek, vagy gumik
(beleértve a pótkereket), a leginkább elhasználódott pontokon 1 cm
profilmélységnél kisebb futófelületű gumik, (f) a jármű üzemeltetését
veszélyeztető, illetve jogszerű üzemben tartását kizáró károsodás,
vagy (g) a Gépjármű biztonsági berendezéseinek hibája, vagy túlzott
mértékű káros anyag kibocsátás.
3.3.4 A Gépjármű rendes karbantartásának határain túlmenő minden
változtatás (pl. a Gépjármű gázüzemre történő átállítása, taxiként történő használata, oktatás, sport célú átalakítás) kizárólag a Lízingbeadó előzetes írásbeli engedélyével végezhető el.
3.3.5 A Lízingbeadó semmilyen felelősséget sem vállal a Gépjármű által
okozott károkért, vagy balesetekért. A Gépjármű által okozott károkért
a Lízingbevevő felel a magyar jogszabályi rendelkezések értelmében.
A Lízingbevevő köteles a Lízingbeadóval szemben a Gépjármű által okozott károk miatt harmadik fél által támasztott követeléseket megtéríteni.
3.3.6 A Lízingbeadó semmilyen felelősséget sem vállal a Gépjármű
meghibásodásáért, a Gépjárművet ért károkért, vagy a Gépjármű hibáiért. A Gépjármű meghibásodásából, a Gépjárművet ért károkból, vagy
a Gépjármű ellopásából, illetve a Lízingbevevő és a Szállító közötti bármilyen vitából származó veszteségek nem érintik a Lízingbevevőnek
a Lízingbeadóval szembeni kötelezettségeit.
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3.3.7 A Lízingbeadónak bármikor jogában áll a Gépjárművet előzetes
bejelentés alapján megvizsgálnia. Amennyiben egy ilyen átvizsgálás
során hiányosságokra derül fény, azokat a Lízingbevevő késedelem
nélkül saját költségén köteles kijavíttatni.
3.3.8 A Lízingbevevő a Gépjárművet a Lízingbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül további lízingbe, bérletbe, vagy jogosulatlan harmadik
személy használatába nem adhatja. Ugyanakkor a Lízingbevevő teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással felhatalmazhatja a Lízingbevevővel állandóan együtt élő családtagjait (így különösen: házastársát, gyermekeit, szüleit, testvéreit), hogy a Gépjárművet
a Lízingbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül vezessék.
3.3.9 A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra nézve, hogy tartózkodik
az alább felsorolt magatartástól és másnak sem ad engedélyt, hogy:
–– a Gépjárművet jogosítvánnyal nem rendelkező személyek vezessék;
–– a Gépjárművet rendeltetésétől eltérően használják;
–– a Gépjárművet olyan formában használják, hogy az a biztosítás felmondását, vagy a biztosítási szerződés teljesítésének felfüggesztését
eredményezze, vagy a gyártó garanciájának érvénytelenítésével járjon;
–– a gyártó által megengedett legnagyobb vontatható terhelésnél nagyobb utánfutót vontasson;
–– a Gépjárművet a Lízingbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül versenyzésre, kísérleti célokra, országúti szállításra, taxizásra használják.
3.3.10 A Lízingbevevő késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül írásban köteles értesíteni a Lízingbeadót
bármilyen, Gépjárművel kapcsolatos rendkívüli eseményről (pl. lopáskár,
töréskár). A Gépjárműben bekövetkező semmilyen (kár)esemény nem
érinti a Lízingbevevő jelen Lízingszerződésből eredő kötelezettségeit.
3.3.11 Amennyiben harmadik fél a Gépjárműre követelést támaszt,
a Gépjárművel kapcsolatosan bármilyen bírósági, végrehajtási vagy
foglalási eljárást indít, a Gépjármű ideiglenesen forgalomból kivonásra
kerül, illetve harmadik fél a Lízingbeadó jogait bármilyen formában
sérti, vagy veszélyezteti, a Lízingbevevő késedelem nélkül köteles értesíteni a Lízingbeadót.
4. BIZTOSÍTÁS
4.1 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
A Lízingbevevő a Gépjárműre köteles saját költségén kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kötni, és a biztosítási díjat a jelen Lízingszerződésben foglalt egyéb díjakon felül közvetlenül megfizetni. A jelen
Lízingszerződés időtartama során a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás folyamatos fenntartása kötelező.
4.2 CASCO biztosítás
4.2.1 Amennyiben a Lízingbeadó előírja, úgy a Lízingbevevő a Gépjárműre saját költségén teljes körű CASCO biztosítást köt. Figyelemmel
arra, hogy a Lízingbevevő biztosítási kötelezettsége a Lízingbeadó tulajdonában álló Gépjárműre áll fenn, ezért a Lízingbevevő olyan biztosítási szerződést köteles kötni és a Lízingszerződés teljes futamideje
alatt fenntartani, amelyben társbiztosítottként a Lízingbeadó, szerződőként (díjfizetőként) pedig a Lízingbevevő kerül megjelölésre. A Lízingbeadó társbiztosított minősége alapján a teljesítés joghatályosan
csak a Lízingbeadó részére történhet. Amennyiben a Lízingbevevő
ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Lízingbeadó jogosult
a Lízingszerződést rendkívüli felmondás útján megszüntetni.
4.2.2 Biztosítási esemény bekövetkezésekor a biztosítási kötvény
társbiztosítottra vonatkozó záradékának rendelkezései értelmében
a biztosító társaság által fizetett kártérítés összegét a Lízingbeadó
számláján írják jóvá. A Lízingbeadó a 4.2.3 pontban meghatározott
levonások után a kártérítési összeg fennmaradó részét a Lízingbevevőnek kifizeti, amennyiben a Lízingbevevőnek nincs a Lízingbeadóval
szemben fennálló tartozása. Amennyiben a Lízingbevevőnek teljesítetlen fizetési kötelezettsége van, a Lízingbeadónak a 4.2.3 pontban
meghatározott levonásokat eszközöli, illetve azokon felül jogában áll
bármilyen, a lízingből származó követelését kielégíteni, beleértve a lízing felmondását a Gépjármű ésszerű javítási költségeit meghaladó
összegű veszteség, rongálódás, vagy kár címén.

4.2.3 A Lízingbeadó levonja a biztosító által fizetett kártérítés összegéből a Gépjármű ésszerű javítási költségeit meghaladó kár, illetve totálkár összegét teljes mértékben ellentételező összeget. Amennyiben
a károk gazdaságilag ésszerű formában kijavíthatók, a Lízingbeadó
levonja a kártérítési összegből a Lízingbeadó által a szakszerviznek
közvetlenül kifizetett, a szakszerviz által igazolt és indokolt javítási és/
vagy helyreállítási költségeket.
4.2.4 A Lízingbevevő kártérítést fizet a Lízingbeadónak a biztosító
társaság által fizetett összeget meghaladó költségeiért, illetve a Lízingbeadót ért, a biztosító társaság által fizetett összeget meghaladó
összegű kárért, amennyiben a kár és a Lízingbevevőnek a Lízingbeadóval szemben felhalmozott tartozása együttesen meghaladja a biztosító társaság által fizetett összeget.
4.3 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás és CASCO biztosítás közös
rendelkezések
4.3.1 A Lízingbevevő csak a biztosítás hatálya alá tartozó országokban
használhatja a Gépjárművet. A Lízingbevevő teljes körű pénzügyi és jogi
felelősséget vállal a biztosítás hatálya alá nem tartozó eseményekből
eredő károkért (beleértve a Gépjármű üzemben tartásához szükséges
okmányok hiányában történő vezetésből vagy a hatályos jogszabályok
be nem tartásából származó károkat). Ha és amennyiben a Lízingbevevő
biztosításkötési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a Lízingbevevő
a biztosítási kötvények feltételeit megszegi, és ez a biztosítási szerződés
megszűnését eredményezi, a Lízingbeadónak jogában áll a Lízingszerződést rendkívüli felmondás útján megszüntetni.
4.3.2 Bármilyen biztosítási esemény bekövetkezésekor a biztosítási kötvényben meghatározott önrészesedés a Lízingbevevőt terheli.
Semmilyen biztosítási esemény bekövetkezése nem mentesíti a Lízingbevevőt a Lízingbeadóval szemben fennálló kötelezettségei alól.
4.3.3 Amennyiben valamely biztosítási esemény bekövetkezik, a Lízingbevevő legkésőbb az eseményről való tudomásszerzést követő
5 munkanapon belül írásban köteles arról értesíteni a Lízingbeadót
és a biztosító társaságot (függetlenül attól, hogy ki felelős a biztosítási esemény bekövetkezéséért). A Lízingbevevő a kárjegyzék (vagy
a rendőrségi jegyzőkönyv és/vagy a rendőrség határozatának) egy
példányát legkésőbb a jegyzőkönyv és/vagy a határozat kézhezvételét
követő napon megküldi a Lízingbeadónak.

tesz bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozatot, hogy a bejegyzés törlésének szerződésben rögzített feltételei fennállnának, úgy a Lízingbeadó jogosult azt indokolás nélkül elutasítani, a lízingbeadás ténye
bejegyzésének fenntartására vonatkozó nyilatkozatot tenni, és az ezzel kapcsolatos költségeinek és kárainak megtérítését a Lízingbevevővel szemben érvényesíteni, továbbá a Lízingszerződést rendkívüli
felmondással megszüntetni. Felek tudomásul veszik, hogy szerzési
támogatás folyósítása esetén a Kincstárat a Gépjárművön a szerzési
támogatást megállapító határozatban meghatározott összeg arányos
része erejéig zálogjog illeti meg. Felek tudomásul veszik továbbá,
hogy az „Elektromos gépjármű beszerzésének támogatása” pályázati
kiírás keretében megítélt vissza nem térítendő támogatás biztosítására az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság javára elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.
6.2 A Lízingbeadó kérheti a Lízingbevevőt, hogy olyan személyt állítson,
aki készfizető kezességvállalásával biztosítja a Lízingbevevő fizetési
kötelezettségeit. A készfizető kezes írásban, a Lízingbeadó által előírt
formában arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a Lízingbevevő
a Lízingszerződés szerinti fizetési kötelezettségének nem tesz eleget,
sortartási kifogás nélkül, maga fog teljesíteni, függetlenül attól, hogy
a Lízingbeadó először követelte-e a Lízingbevevőtől a kötelezettség
teljesítését. A készfizető kezességvállalás megszűnik abban az esetben, ha a Lízingszerződés szerinti fizetési kötelezettségek maradéktalanul teljesítésre kerültek.
6.3 A Lízingbeadó előírhatja a Lízingbevevőnek a Lízingbeadóval kötött
ügyletére vonatkozó szerződésnek, illetve a Lízingbeadó által az ügylet kapcsán kért biztosítéki szerződésnek (a kezességi szerződésnek)
a Lízingbevevő költségén történő közjegyzői okiratba foglalását. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a közjegyzői okiratba
foglalásra vonatkozó kötelezettségét a jelen Lízingszerződés megkötésétől számított 30 napon belül nem teszi meg, úgy Lízingbeadó
jogosult a Lízingszerződést rendkívüli felmondás útján megszüntetni.

5. ENGEDMÉNYEZÉS
A Lízingbevevő kijelenti, hogy a Lízingbeadó a jelen Lízingszerződés rendelkezéseinek értelmében fennálló követeléseit, illetve jogait bármilyen
harmadik félre engedményezheti a Lízingbevevő hozzájárulása nélkül,
a Lízingbevevő írásbeli értesítése mellett. Az információk és adatok ilyen
átadásával kapcsolatban – mint az ügyféllel szemben fennálló követelés
eladásához vagy lejárt követelés érvényesítéséhez szükséges adatátadással kapcsolatban – a hatályos jogszabályi rendelkezések a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést adnak.
6. BIZTOSÍTÉKOK
6.1 Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadó a lízingbeadás
tényét és a Lízingbevevő személyét a hitelbiztosítéki nyilvántartásról
szóló 2013. évi CCXXI. törvény szerint a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzi, melyhez szükséges, hogy Lízingbevevő regisztrációját
a hitelbiztosítéki nyilvántartásban, illetve azonossági nyilatkozatát
a közjegyző előtt megtegye. A bejegyzéssel összefüggésben felmerülő közjegyzői munkadíjat és a költségtérítés összegét a Lízingbevevő
viseli. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy amennyiben Lízingbevevő a regisztrációját a hitelbiztosítéki nyilvántartásban és azonossági
nyilatkozatát a közjegyző előtt a jelen Lízingszerződés megkötésétől
számított 30 napon belül nem teszi meg és emiatt a Lízingbeadó nem
tudja a lízingbeadás tényét és a Lízingbevevő személyét a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyezni, úgy Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződést rendkívüli felmondás útján megszüntetni és a Finanszírozott összeg folyósítását megtagadni. Lízingbevevő tudomásul veszi
továbbá, hogy amennyiben a Lízingszerződés hatálya alatt anélkül
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7. A LÍZINGSZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
A Lízingszerződés megszűnik:
a) a Lízingbevevő halálával vagy a Lízingbevevő jogi személy vagy
egyéb gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnésével,
b) a Felek kölcsönös megegyezésével,
c) amennyiben a Finanszírozott összeg folyósítására a Lízingszerződés létrejöttétől számított 30 napon belül nem kerül sor,
d) amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés és csatolt mellékletei
rendelkezéseinek értelmében minden kötelezettségét teljesítette,
e) a Lízingbeadó felmondása esetén, vagy
f) amennyiben a Lízingbevevőnek a szerzési támogatás vagy
az „Elektromos gépjármű beszerzésének támogatása” pályázati
kiírás keretében megítélt vissza nem térítendő támogatás összegét
bármilyen okból vissza kell fizetnie.
7.1 A természetes személy halála, illetve nem természetes személy
jogutód nélküli megszűnése
7.1.1 Amennyiben a Lízingbevevő nem természetes személy, akkor
jogutód nélküli megszűnése esetén a Lízingszerződés az erről való,
a Lízingbeadó általi tudomásszerzést követően, de a megszűnés időpontjára visszamenőleges hatállyal megszűnik és a Lízingbevevő tartozása – a Lízingszerződés 7.5. pontjában szabályozott, a késedelmes
teljesítésre vonatkozó rendelkezések szerint – egy összegben lejárttá
és esedékessé válik. A Lízingbeadó jogosult a Gépjárművet értékesíteni
és köteles a jogutód nélküli megszűnést követően jogosulttá váló személlyel elszámolni, a 7.5 pontban foglaltak megfelelő alkalmazásával.
7.1.2 A Lízingbevevő halála esetén a Lízingszerződés a Lízingbeadónak a halál tényéről való tudomásszerzését követően, de a halál időpontjára visszamenőleges hatállyal megszűnik és a Lízingbevevő tartozása – a Lízingszerződés 7.5. pontjában szabályozott, a késedelmes
teljesítésre vonatkozó rendelkezések szerint – egy összegben lejárttá
és esedékessé válik, kivéve, ha a lentiek szerint a Lízingbevevő természetes személy örökösére szállnak át a Lízingszerződés alapján

gyakorolható jogok, és kötelezettségek. A Gépjármű birtokosa köteles
a Lízingbeadót haladéktalanul megkeresni.
Amennyiben a természetes személy Lízingbevevő halála esetén a jogerős hagyatékátadó végzés (vagy bírósági határozat) alapján a Lízingszerződésből származó jogok és kötelezettségek gyakorlására, illetve
teljesítésére természetes személy örökös jogosulttá, illetve kötelezetté
válik, a Lízingszerződés nem szűnik meg. Ebben az esetben az örökösre átszállnak a Lízingszerződés alapján gyakorolható jogok és terhelik a Lízingszerződésből eredő kötelezettségek.
7.2 A Lízingszerződés közös megegyezéssel történő megszűnése
A Lízingbeadó és a Lízingbevevő a Lízingszerződést közös megegyezéssel megszüntethetik, amely esetben a közös megegyezésben foglaltak szerint járnak el.
7.3 A Finanszírozott összeg folyósítására a Lízingszerződés létrejöttétől
számított 30 napon belül nem kerül sor.
Amennyiben a Finanszírozott összeg folyósítására valamely, a Lízingbeadónak fel nem róható okból a Lízingszerződés létrejöttétől számított 30 napon belül nem kerül sor – így különösen azért, mert valamely, a jelen általános szerződési feltételek 1.3 pontjában felsorolt
feltétel nem teljesült –, úgy a Lízingbeadó szabadul a Lízingszerződésben foglalt kötelezettségei alól, a Lízingszerződés megszűnik és
a Felek elszámolnak egymással.
7.4 A Lízingszerződés megszűnése teljesítéssel
Amennyiben a Lízingbevevő valamennyi kötelezettségének szerződésszerűen eleget tett, a Lízingbevevő megszerzi a Gépjármű tulajdonjogát a 3.2.2 pontban foglaltak szerint, és a Lízingszerződés teljesítéssel szűnik meg. Ez esetben a Lízingbeadó írásbeli nyilatkozatot
állít ki arról, hogy hozzájárul a lízingbeadás tényének a Hitelbiztosítéki
nyilvántartásból való törléséhez, továbbá a Lízingbeadó biztosítja a Lízingbevevőnek a forgalmi engedélyben nevére bejegyzett tulajdonjog
törléséhez és az új törzskönyv kiadásához szükséges lízingbeadói nyilatkozatokat, illetve megküldi a törzskönyvet a Lízingbevevő részére.
7.5 Lízingbeadó rendkívüli felmondása, a Gépjármű visszaszármaztatása, értékesítése
7.5.1 Rendkívüli felmondás
A Lízingbeadónak jogában áll a Lízingbevevő részére küldendő írásbeli
nyilatkozattal a Lízingszerződést rendkívüli felmondás útján megszüntetni az alábbi esetekben:
–– amennyiben a Lízingbevevő a számára előírt együttműködési, tájékoztatási, adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget,
a lízing fedezetével, céljának megvalósulásával vagy biztosítékával
kapcsolatos vizsgálatot, vagy a Lízingbeadó által előírt intézkedéseket akadályozza, azok teljesítésében nem működik közre, vagy
–– amennyiben a Lízingbevevő valótlan adatszolgáltatással, tények,
adatok eltitkolásával a Lízingbeadót megtéveszti, feltéve, hogy ez a
Lízingbeadó jogainak gyakorlását, ideértve különösen a Lízingbevevővel szemben fennálló követelés érvényesítését jelentős mértékben megnehezíti, vagy
–– amennyiben a Lízingbevevő az adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, feltéve, hogy ez a Lízingbeadó jogainak gyakorlását, ideértve különösen a Lízingbevevővel
szemben fennálló követelés érvényesítését jelentős mértékben
megnehezíti, vagy
–– amennyiben a Lízingbevevő a szavatossági jogainak érvényesítésére irányuló kötelezettségének a Lízingbeadó ezirányú felhívására
sem tesz eleget, vagy
–– amennyiben a Lízingbevevő a Lízingbeadó felhívása ellenére folytatja a nem rendeltetésszerű vagy a Lízingszerződésnek egyébként
nem megfelelő használatot, vagy
–– amennyiben a Gépjárművet ellopták, tönkretették, olyan mértékben megrongálták, hogy az ésszerű költségszint mellett nem javítható, vagy
–– amennyiben a lízing megfizetésének biztosítékául szolgáló Gépjármű végérvényesen kikerül a Lízingbevevő rendelkezése alól, veszélyeztetve ezzel a lízing visszafizetését, vagy
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–– amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződésből eredő fizetési
kötelezettségének egymást követő két alkalommal maradéktalanul
nem tesz eleget, és mulasztását a Lízingbeadó által megküldött
írásbeli, a jogkövetkezményekre figyelmeztető felszólítás ellenére
sem pótolja annak kézhezvételétől számított 15 napon belül, vagy
–– amennyiben a Lízingbevevő a fizetőképességére vonatkozó vizsgálatot akadályozza, vagy
–– amennyiben a Lízingbevevő vagyoni helyzetének lényeges romlása
vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása közvetlenül veszélyezteti a Lízingbevevő kötelezettségének a teljesítését, vagy
–– amennyiben a nem természetes személy Lízingbevevővel szemben
jogerős határozat alapján felszámolási, vagy törlési eljárás indult.
Felmondás esetén az összes hátralévő lízingdíj részlet tőkerészének
összege lejártnak és azonnal megfizetendőnek minősül. Amennyiben
a Lízingszerződés bármely ok miatt kerül a futamidő lejárta előtt felmondásra, úgy Lízingbevevő a már esedékessé vált, de ki nem egyenlített lízingdíj részletek, a hátralevő lízingdíj részletek tőkerészének
összegén, a késedelmi kamattartozáson, a felmerült díjon felül köteles
a Gépjármű visszaszolgáltatásával kapcsolatos valamennyi, a Lízingbeadó által kivetett, a Kondíciós listában nevesített, harmadik személy
közreműködésével felmerült költséget (a Gépjármű elszállíttatásával,
tárolásával, műszaki állapot felmérésével, az újra értékesítéssel kapcsolatban felmerült költséget) megtéríteni, illetve, ha a Lízingbeadó
ilyet kivetett, szerződés felmondási díjat, Gépjármű visszaszármaztatási díjat és a Gépjármű értékesítésével kapcsolatos adminisztratív
díjat fizetni, a jelen általános szerződési feltételek 2.4.4-2.4.6 pontjában, illetve a Kondíciós listában meghatározottak szerint.
7.5.2 A Gépjármű átadása
7.5.2.1 A Lízingszerződés felmondása esetén a Lízingbevevőnek
a Gépjárműhöz fűződő használati és rendelkezési joga megszűnik
és a Lízingbevevőnek a Gépjárművet annak összes tartozékával és
felszerelésével, valamint okmányával együtt át kell adnia a Lízingbeadónak, illetve a Lízingbeadó által megnevezett személynek, a Lízingbeadó által megjelölt helyen és időben.
7.5.2.2 A Lízingbevevő együttműködése esetén a Lízingbeadó, vagy
a Lízingbeadó megbízottja a Gépjármű feletti rendelkezési jogot átveszi. Amennyiben a Gépjármű átadására nem kerül sor, vagy ha a Gépjármű feletti rendelkezési jog átvétele sikertelen marad, a Lízingbeadónak jogában áll Lízingbevevő ellen feljelentést tenni és a Gépjármű
forgalomból történő kivonása iránt intézkedni, illetve a Gépjármű birtoka, a Gépjármű feletti rendelkezési jog megszerzése és kártérítés
iránt jogi eljárást indítani.
7.5.3 A Gépjármű értékesítése
7.5.3.1 A Lízingbeadónak, amennyiben ezt harmadik személynek
a Gégpjárműhöz kapcsolódó joga nem zárja ki, jogában áll a Gépjárművet értékesíteni, hogy kártérítési követelését közvetlenül a Gépjármű értékesítéséből befolyó összegből fedezze. A Lízingbeadó
a Gépjárművet főszabály szerint nyilvános árverésen értékesíti, amely
esetben a kikiáltási ár legalább a Lízingbeadó által igénybe vett független értékbecslő által meghatározott ár. Amennyiben a Gépjárműre vonatkozóan a kikiáltási áron nem érkezik érvényes ajánlattétel,
a Lízingbeadó jogosult a kikiáltási árat mindaddig csökkenteni, amíg
a Gépjárműre vonatkozóan érvényes ajánlattétel nem érkezik. Ettől
eltérően a Lízingbeadó a Gépjárművet nyilvános értékesítésen kívül
akkor értékesíti, amennyiben a Lízingbevevő a Lízingbeadó által javasolt vételárhoz írásbeli beleegyezését adja.
7.5.3.2 A Lízingbeadónak jogában áll, hogy a Gépjármű értékesítéséből
befolyó összeget az alábbi célokra fordítsa:
–– a Lízingbeadónak az értékesítéssel, a végrehajtással, a Lízingszerződés megszegésével összefüggésben felmerült költségeire, illetve
az ezzel összefüggésben kivetett díjakra, a 7.5.1 pontban meghatározottak szerint;
–– a késedelmi kamatokra és korábban esedékessé vált, de meg nem
fizetett Hitelkamatokra;
–– lízingdíj és egyéb díj, költség hátralékokra;

–– felmondással esedékessé vált hátralévő teljes tőketartozás összegére.
7.5.3.3 Amennyiben a Gépjármű vételára meghaladja a Lízingbevevő
tartozását, a Lízingbevevő részéről a Lízingbeadó felé fennálló összes
tartozásnak a Gépjármű vételárából történő levonását követően a Lízingbeadó a vételárból fennmaradó összeget átutalja a Lízingbevevő
részére. Amennyiben az elszámolás alapján a Lízingbevevőnek áll fenn
fizetési kötelezettsége a Lízingbeadóval szemben, úgy a Lízingbevevő
a Lízingbeadónak a különbözet megfizetésére vonatkozó felszólítását
követő 8 napon belül köteles az ott feltüntetett összeget a Lízingbeadó
részére megfizetni.
7.5.3.4 Amennyiben a Lízingszerződést a Lízingbeadó azért mondja fel
azonnali hatállyal, mert a Gépjármű megsemmisült, vagy a biztosító
gazdasági totálkárt állapít meg, vagy a Gépjárművet ellopták (lopáskár), a Lízingbeadó nem köteles a Gépjárművet másikkal helyettesíteni, és amennyiben a Lízingbeadó követelése a biztosítási kárrendezésből nem térül meg, úgy a fennmaradó részt a Lízingbevevő tartozik
megfizetni a Lízingbeadó részére.

8.4 A Lízingbevevő a Lízingbeadó magatartásával, tevékenységével
vagy mulasztásával kapcsolatos panaszát személyesen, telefonon,
postai úton, telefaxon, illetve az erre a célra üzemeltetett informatikai
rendszeren keresztül, azonosításra alkalmas tartalommal terjesztheti
elő, a Lízingbeadó mindenkor hatályos panaszkezelési szabályzatában
foglaltak szerint.
A fogyasztónak minősülő ügyfél:
a) amennyiben a panaszára nem kapott választ, annak kivizsgálása
nem a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történt, vagy a Lízingbeadó válaszából egyéb, a vonatkozó jogszabályokban előírt fogyasztói jogot sértő körülményt vélelmez, úgy lehetősége van fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményeznie a Magyar
Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjánál;
b) a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testülethez fordulhat.
A Lízingbeadó működése felett a Magyar Nemzeti Bank (telephely:
1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levelezési cím: 1534 Budapest BKKP
Pf. 777) gyakorol felügyeletet.
8.5 Amennyiben valamely kérdésben az egyedi szerződés nem tartalmaz rendelkezést, úgy a Kondíciós Lista, ha a Kondíciós lista sem
tartalmaz rendelkezést, úgy a jelen általános szerződési feltételek,
ha az általános szerződési feltételek sem tartalmaz rendelkezést,
úgy a Lízingbeadó Üzletszabályzatának rendelkezései az irányadóak.
Az egyes dokumentumok közötti esetleges eltérés esetén elsődlegesen az egyedi szerződés, majd a Kondíciós lista, majd az általános
szerződési Feltételek, majd a Lízingbeadó Üzletszabályzatának rendelkezései az irányadóak. A Lízingszerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló törvény, a Polgári Törvénykönyv, a fogyasztónak nyújtott hitelről
szóló törvény rendelkezései és az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok alkalmazandóak.
8.6 Felek a jelen Lízingszerződést annak átolvasása és megértése
után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az egyedi szerződésen feltüntetett napon jóváhagyólag aláírták.

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
8.1 A Cofidis jogosult a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelően aLízingszerződésből eredő követeléseit bármely más pénzügyi
intézményre engedményezni. Az engedményezés esetén a Lízingbevevő – feltéve, hogy hitelfedezeti biztosítási szolgáltatásokat igényelt
– az engedményes felszólítástól számított 15 napon belül köteles átadni az engedményes részére azt az írásbeli dokumentumot, amelyben a hitelfedezeti biztosítási szolgáltatások kedvezményezettjeként
az engedményest jelöli meg, ennek hiányában az engedményes jogosult a Lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani.
8.2 Amennyiben a Lízingszerződés valamely rendelkezése vagy annak
része érvénytelen lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti a szerződés többi részének érvényességét, feltéve, hogy a szerződés az érvénytelen kikötés nélkül is teljesíthető.
8.3 Az a tény, hogy valamely Fél jelen Lízingszerződésből eredő jogosultságainak érvényesítését részben vagy egészben nem követelte,
nem tekinthető jogról való lemondásként.
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