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CIB LÍZING ZRT.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA
”CIB HAVI FIX” TERMÉKRE VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ALAPJÁN FENNÁLLÓ TAROZÁS
KIVÁLTÁSÁRA
I.

A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

1.

A CIB Lízing Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., ügyfélszolgálat: 1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8., cégjegyzékszám: 0110-044131, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, alapítási és működési engedély száma, kelte: 2585/1999., 1999. december 22.,
részvénytársasági formában működő pénzügyi vállalkozás (a továbbiakban: Hitelező).

2.

A Hitelező pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) felügyeli.

3.

A Hitelező hirdetményben teszi közzé a felügyeleti engedélye részleges vagy teljes felfüggesztését, illetve részleges vagy teljes
visszavonását.

II.

AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, KÖZZÉTÉTELE

4.

A jelen okirat a Hitelező és az adósai (a továbbiakban bármely adós: Adós) között a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló
2013. évi CCXXXVII. törvényben (a továbbiakban: Hpt.) meghatározott hitel és pénzkölcsön nyújtása – bele nem értve a fogyasztási
kölcsön nyújtását és a követelések vásárlása, faktoring tevékenységet – pénzügyi szolgáltatási tevékenység (felügyeleti engedély száma,
kelte: EN-I-1598/2010., 2010. december 8.) végzése során a „CIB Havi Fix” termékre vonatkozó kölcsönszerződésből eredő tartozás
kiváltására vonatkozó új kölcsönszerződés általános szerződéses feltételeit tartalmazza (a továbbiakban: Üzletszabályzat vagy
ÁSZF). A pénzkölcsön nyújtás fogalmára a Hpt. értelmező rendelkezései irányadóak. A jelen ÁSZF a Hpt. szerinti üzletszabályzatnak
minősül.

5.

Az ÁSZF hatálya kiterjed a Hitelezőre, az Adósra (Hitelező és Adós a továbbiakban együtt: Felek), az egyetemleges kötelezettre (a
továbbiakban: Egyetemleges kötelezett) és egyéb biztosítékot nyújtóra (a továbbiakban: Egyéb biztosítékot nyújtó), a Felek között létrejött a
„CIB Havi Fix” termékre vonatkozó kölcsönszerződésből eredő tartozás kiváltására vonatkozó kölcsönszerződésre (a továbbiakban :
Kölcsönszerződés) és az ahhoz kapcsolódó biztosítéki szerződés(ek)re (a továbbiakban: Biztosítéki szerződés) – a Felek ellenkező értelmű
írásbeli megállapodása hiányában.

6.

Az ÁSZF a Kölcsönszerződés elválaszthatatlan részét képezi. Az Adós a Kölcsönszerződés aláírásával ismeri el, hogy az
Üzletszabályzatot megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja, továbbá hogy egy
példányát átvette.

7.

A Hitelező a jelen ÁSZF-et az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben hirdetményben és internetes honlapján - megtekintésre hirdetményben közzé teszi, és az Adós, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó kérésére azt ingyenesen rendelkezésre
bocsátja.
AZ ADÓS, EGYETEMLEGES KÖTELEZETT ÉS AZ EGYÉB BIZTOSÍTÉKOT NYÚJTÓ MEGHATÁROZÁSA, ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁS,
KÉPVISELET
a) Adós minden olyan személy, akit a Hitelező a szerződéskötést megelőzően átvilágít, hitelképesség szempontjából megvizsgál és akivel
a vizsgálat alapján Kölcsönszerződést kötött az Adósnak a Hitelezővel korábban megkötött kölcsönszerződés alapján fennálló tartozásának
egyösszegű megfizetés érdekében.

III.
8.

b) Egyetemleges kötelezett minden olyan személy, aki a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
egyetemleges kötelezettségre vonatkozó szabályozása alapján a Kölcsönszerződés aláírásával arra vállal kötelezettséget, hogy a
Kölcsönszerződés szerinti, Adóst terhelő kötelezettségekért az Adóssal egysorban felel, és a Hitelező az egyetemlegesség alapján – saját
döntése szerint – akár az Adóstól akár az Egyetemleges kötelezettől is követelheti a Kölcsönszerződés szerinti kötelezettségek egészének
teljesítését, és ezáltal az Adós és az Egyetemleges kötelezett felelőssége a Kölcsönszerződés szerinti kötelezettségek, illetve tartozások
teljesítéséért egyetemleges. Valamennyi Adóst terhelő szerződéses kötelezettség az Egyetemleges kötelezettre is azonos feltételekkel
irányadó.
c) Egyéb biztosítékot nyújtó minden olyan az Adóstól, illetve az Egyetemleges kötelezettől különböző személy, aki a Hitelező kérésére a
Kölcsönszerződés szerinti Adóst, illetve Egyetemleges kötelezettet terhelő kötelezettségek teljesítésének biztosítékaként, a Hitelezővel
kötött külön Biztosítéki szerződés alapján, az ÁSZF-ben meghatározott szerződésbiztosítékot nyújt.
9.

Az Adósok és az Egyetemleges kötelezettek közül a Hpt. szerint fogyasztónak minősül az a természetes személy, aki az önálló
foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében köti a Kölcsönszerződést, illetve a Ptk-ban meghatározottak szerint
és a Ptk. alkalmazásában az a természetes személy, aki Kölcsönszerződéssel kapcsolatban szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti
tevékenysége körén kívül jár el. Egyéb biztosítékot nyújtók közül a Ptk. alapján fogyasztónak minősül az a természetes személy, aki
szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva köti a Biztosítéki szerződést. A fogyasztóval kötött Biztosítéki
szerződések meghatározását és különös feltételeit a jelen ÁSZF és az adott Biztosítéki szerződés tartalmazza.

10.

A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) előírásaira figyelemmel a
Hitelező, mint pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végző szervezet köteles az Adós, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó,
a meghatalmazottjaik, a rendelkezésre jogosult, továbbá az Adós, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó nevében eljáró
személy (képviselő) átvilágítását elvégezni, többek között az Adóssal történő ügyleti (szerződéses) kapcsolat létesítésekor. Amennyiben a
Hitelező nem tudja végrehajtani az ügyfél-átvilágítást, akkor az érintettre vonatkozóan a Hitelező köteles megtagadni az üzleti kapcsolat
létesítését és ügyleti megbízás teljesítését, illetve köteles megszüntetni a vele fennálló üzleti kapcsolatot. Ha az Adós, Egyetemleges
kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó jogi személy vagy más szervezet, a nevében vagy megbízása alapján eljáró személy átvilágítása
mellett a jogi személy, illetőleg a más szervezet átvilágítását is el kell végezni.

11.

Az ügyfél-átvilágítás során az Adós, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó köteles a Hitelező részére írásbeli nyilatkozatot
tenni arról, hogy a saját vagy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el, továbbá megnevezni tényleges tulajdonosait.

12.

Az Adós, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó kifejezetten tudomásul veszi, hogy köteles a szerződéses kapcsolat fennállása
alatt az átvilágítás során megadott adatokban, illetve nyilatkozatokban bekövetkezett változásokról a tudomásszerzéstől számított öt
munkanapon belül a Hitelezőt írásban értesíteni.

13.

A Hitelező a hatósági nyilvántartásba vett Adós, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó képviseletében eljáró személyt
mindaddig képviselőnek tekinti, amíg a cégnyilvántartásra, illetőleg, ha a szervezetet más nyilvántartásba jegyezték be, ez utóbbi
nyilvántartásra vonatkozó jogszabályok szerint a szervezet képviseletére jogosult, illetve más, az adott személy képviseletére jogosult
személy(ek) ettől eltérő írásbeli igazolást nem bocsátott(ak) a Hitelező rendelkezésére. E mellett a hatósági nyilvántartásba bejegyzett
képviselőt a Hitelező mindaddig olyan képviselőnek tekinti, akinek a képviseleti joga nem korlátozott, valamint nyilatkozattétele nincs
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feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve, illetve az nem kifogásolt a képviselt által, amíg ettől eltérő, szabályszerűen kiállított érvényes írásbeli
nyilatkozatot és/vagy igazolást nem bocsátottak a Hitelező rendelkezésére. Amennyiben ilyen nyilatkozatot a Hitelező rendelkezésére
bocsátanak, úgy a Hitelező mindaddig jogosult felfüggeszteni a pénzügyi szolgáltatása nyújtására (ideértve különösen, de nem kizárólag a
kölcsön folyósítását) vonatkozó tevékenységét, és a Kölcsön folyósítását megtagadni, amíg a képviseleti joggal kapcsolatosan a fentiek
szerint feltárt körülményekkel érintett Adós, Egyetemleges kötelezett, illetve Egyéb biztosítékot nyújtó nem igazolja a Hitelező számra hitelt
érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt, hogy
az általa tett jognyilatkozat bármilyen további feltétel megvalósulása nélkül és valamennyi korlátozástól mentesen érvényes és hatályos.
14.

IV.
15.

16.

17.

A Hitelező jogosult a rendelkezésére álló aláírás-minta (pl. aláírási címpéldány, személyi azonosító igazolványban tett aláírás stb.) alapján
a hozzá benyújtott okmányokon szereplő aláírások valódiságát vizsgálni, de nem felel az elvárható gondosság mellett sem felismerhető
hamis, vagy hamisított aláírások következményeiért. A Hitelező vizsgálata arra terjed ki, hogy az okiratok külső megjelenésükben
megfelelnek-e a jogszabály szerinti okirati kellékeknek, illetve az aláírások az általános gyakorlat szerint külső megjelenésükben
megegyeznek-e a Hitelezőhöz benyújtott okiratokon lévő aláírásokkal.
FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK
A Hitelező az üzleti tevékenysége során a tőle általában elvárható gondossággal és körültekintéssel, az Adós, Egyetemleges kötelezett,
Egyéb biztosítékot nyújtó érdekeinek figyelembevételével köteles eljárni. Ahol az ÁSZF a Hitelező felelősségének kizárásáról rendelkezik
bármilyen megfogalmazásban, azt úgy kell értelmezni, hogy a mindenkori hatályos jogszabályokban megengedett legteljesebb körben és
az ugyanott meghatározott esetleges korlátozásokkal, a Hitelező felelőssége kizárt,.
A Hitelező nem felel az olyan károkért, amelyek erőhatalom, jogszabályváltozás, hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély
megtagadása, vagy késedelmes megadása folytán következnek be, kivéve, ha a hatósági rendelkezésnek, a szükséges hatósági
engedélyek megtagadásának, vagy késedelmes megadásának az oka a Hitelező jogellenes magatartása, mulasztása.
Az ÁSZF IV.16. pontja vonatkozásában "erőhatalom" bármely olyan esemény vagy történés, vagy azok kombinációja, amely valamennyi
Fél akaratától függetlenül következik be, és amelyet egyik Fél sem tud megelőzni vagy elhárítani, és amely az ÁSZF-ből vagy az ÁSZF
alapján megkötött szerződésből eredő bármely jogosultság gyakorlását vagy kötelezettség teljesítését korlátozza vagy lehetetlenné teszi,
ideértve többek között az alábbiakat:
a pénzügyi közvetítő rendszerek működésének a Felek önhibáján kívüli leállása, betétek befagyása,
bármely törvényes, bel- vagy külföldi hatóság cselekedete vagy mulasztása,
bármely háború, ellenségeskedés, blokád, forradalom, felkelés, lázadás, polgári engedetlenség, rekvirálás, lefoglalás vagy
államosítás, import- illetve exportkorlátozás, repülőterek, vagy más, a nemzetközi közlekedéshez szükséges berendezések
lezárása bármely helyen,
országos méretű sztrájk és munkabeszüntetés,
radioaktív vagy vegyi szennyeződés,
tűz, szokatlan áradás, földrengés, folyók kiszáradása, vihar, villámcsapás, járvány, karantén.
A Hitelezőt, az Adóst, az Egyetemleges kötelezettet és az Egyéb Biztosítékot nyújtó személyt erőhatalom bekövetkezése esetén is
kárenyhítési kötelezettség terheli.
Az ÁSZF IV.16. pontja értelmében "jogszabályváltozás" bármikor bármilyen hatályban lévő jogszabály módosítása vagy megváltoztatása, új
jogszabály hatálybalépése, továbbá bármilyen jogszabály-értelmezésében vagy alkalmazásában bekövetkező változás.

18.

A Hitelező - a jogszabályban meghatározott eseteken kívül - nem felel az Adós, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó
szerződésszegéséért, illetve harmadik személy által ezen személyeknek okozott kárért.

19.

Amennyiben a Hitelező a Kölcsönszerződés megkötéséhez a Hpt. szerinti közvetítőt (a továbbiakban: Közvetítő) vesz igénybe, akkor a
függő közvetítő tevékenysége során okozott kárért a Hitelező felel, a független közvetítő tevékenysége során okozott kárért a Hitelező nem
felel.

20.

A Hitelező nem vállal felelősséget az átutalást vagy transzfert végző hitelintézet vagy más szervezet hibájából – ideértve az átutalási
késedelemből adódó árfolyamveszteséget is – az Adósnál, Egyetemleges kötelezettnél, Egyéb biztosítékot nyújtónál esetlegesen
keletkezett veszteségért.

V.

A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE, CÉLJA

21.

Az Adós által aláírt Kölcsönszerződés az Adós részéről a Kölcsönszerződés Hitelező általi aláírásának napjáig az Adós részéről
tett, az Adós által aláírt Kölcsönszerződés Hitelezővel történő közlését követő 30 napig érvényes szerződéses ajánlatnak minősül,
amelyet a Hitelező jogosult a szerződés aláírásával elfogadni, vagy azt indokolás nélkül elutasítani. A Hitelező a
Kölcsönszerződésben foglalt feltételeket a finanszírozás Adós általi igénybevételéhez a szerződéses okirat elkészítésének
napjától (Kölcsönszerződés első oldalán fejlécben feltüntetve) számított 40 napig tartja fenn. Amennyiben az Adós által aláírt
szerződés, mint szerződéses ajánlat ezen határidőn túl kerül közlésre a Hitelezővel, úgy az ajánlatot a Hitelező jogosult
elutasítani. A Kölcsönszerződés a Hitelező általi aláírás napján jön létre. A Kölcsönszerződés létrejöttének időpontjáról a Hitelező
külön okiratba foglaltan értesíti az Adóst/Egyetemleges kötelezettet. (a továbbiakban: Értesítés). A Hitelező ezen Értesítésben
tájékoztatja a természetes személy Adóst és Egyetemleges kötelezettet arról is, hogy mely adatai kerültek továbbításra a KHR-t kezelő
pénzügyi vállalkozás felé. A Kölcsönszerződés létrejöttét megelőzően az ÁSZF egy eredeti példányát a Hitelező az Adósnak átadja.

22.

A fogyasztónak minősülő Adós kérésére a Hitelező a Kölcsönszerződés tervezetének egy példányát (mintaszerződés) díj-, költség- és
egyéb fizetési kötelezettség mentesen az Adós rendelkezésére bocsátja.

23.

A Hitelezőt a Kölcsönszerződésben foglalt kötelezettségek csak akkor terhelik, ha a Kölcsönszerződést a Hitelező képviseletére jogosultak
és az Adós, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó esetén az Adós (adott esetben az Egyetemleges kötelezett, Egyéb
biztosítékot nyújtó) személyesen (illetve a képviselői által személyesen) vagy közokiratba, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazás alapján meghatalmazottja útján aláírta, továbbá az aláírt szerződést a Felek átadták egymásnak, valamint a
Kölcsönszerződés a fenti V.21. pont alapján érvényesen létrejött és hatályba lépett.

24.

A Felek tudomással bírnak arról, hogy a Kölcsönszerződésben meghatározott személynek, mint adósnak lejárt tartozása áll fenn a
Kölcsönszerződésben meghatározott jogosulttal (a továbbiakban: Jogosult) szemben, a Kölcsönszerződésben meghatározott
jogviszony(ok) alapján. A Kölcsönszerződés célja a fennálló hátralékos tartozás az egyösszegű, teljes kiegyenlítése a Hitelező által a
Kölcsönszerződés IV. pontjában meghatározott gépjármű fedezete mellett nyújtott kölcsön (a továbbiakban: Kölcsön) alapján és a Kölcsön
egyedi feltételeinek meghatározása.
A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE, FOLYÓSÍTÁSI FELTÉTELE, HATÁLYÁNAK MEGSZŰNÉSE, A KÖLCSÖN
FUTAMIDEJE
A Kölcsönszerződés annak érvényes létrejöttével (ld. 21. pont) lép hatályba. A folyósítási feltételek a Kölcsönszerződésben és jelen
pontban kerülnek meghatározásra. A folyósítási feltétel teljesülésével kapcsolatban a Hitelező kifejezetten rögzíti, hogy a Hitelező
Kölcsönszerződésen alapuló pénzügyi szolgáltatása nyújtásának kifejezett és egyértelműen rögzített feltétele az, hogy a hitelbiztosítéki
nyilvántartásban, illetve amennyiben a zálogjog megalapításának más közhiteles hatósági nyilvántartásba történő bejegyzés a kötelező
feltétele, úgy ezen közhiteles hatósági nyilvántartásban az Adós, az Egyetemleges kötelezett és a biztosíték jellege szerint az Egyéb
biztosítékot nyújtó a mindenkor hatályos jogszabályok alapján regisztrálásra kerüljön (amennyiben erre korábban és az érintett által igazolt

VI.
25.
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módon nem került sor), ha a Kölcsönszerződésnek vagy bármely Kölcsönszerződéshez kapcsolódó szerződésbiztosítéknak az érvényes
létrejötte, hatályba lépése, illetve érvényesítése a mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerint olyan nyilvántartásba történő
bejegyzéshez kötött, amelyre vonatkozó mindenkori jogszabály(ok) a bejegyzés előfeltételeként a fentiek szerinti előzetes, azaz a
bejegyzést megelőző regisztrációs kötelezettséget ír(nak) elő.
Amennyiben a Kölcsönszerződés érvényes létrejöttétől számított 90 napon belül nem teljesülnek a folyósítási feltételek, úgy a Hitelezőt a
kölcsön folyósításának kötelezettsége nem terheli.
A Kölcsön folyósításának együttes feltételei:
•
az Adós és a Hitelező között a Kölcsönszerződés létrejött és a Hitelező 2 (két) eredeti példányban hitelt érdemlő módon kézhez vette,
•
a külön okiratba foglalt ingó zálogszerződés létrejött, a Hitelező 2 (két) eredeti példányban hitelt érdemlő módon kézhez vette, és a
Hitelező 1.ranghelyi zálogjoga a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzésre került és a bejegyzésről az Adós értesíti a Hitelezőt,
•
az Ügyféltájékoztatás és Ügyfélnyilatkozatok elnevezésű okirat Adós által teljes körűen kitöltött és aláírt eredeti példányát a Hitelező
kézhez vette,
•
a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján általános tájékoztató a hitelszerződés megkötését megelőzően
elnevezésű okirat Adós által kitöltött és aláírt eredeti példányát a Hitelező kézhez vette,
•
a Kölcsönszerződés mellékletét képező (kiváltandó kölcsönszerződésre vonatkozó) lezárási ajánlatot az Adós aláírta és a Hitelező
azt hitelt érdemlő módon eredeti példányban kézhez vette,
•
a Hitelező által egyedileg megkövetelt egyéb biztosítékok érvényesen létrejöjjenek és hatályba lépjenek.
26.

A Hitelező Kölcsönszerződésből eredő követelése azon a napon szűnik meg, amelyen az Adós valamennyi szerződéses kötelezettségét
maradéktalanul teljesítette.

27.
VII.
28.

Az Adós tudomásul veszi, hogy a Kölcsön futamidejének kezdete nem minden esetben egyezik meg a Kölcsönszerződés
hatálybalépésének időpontjával. Az Adós kamatfizetési kötelezettségének kezdő időpontja (futamidő kezdete) az a naptári nap, amelyen a
Hitelező a Kölcsönt folyósítja. A Kölcsön konkrét futamideje a Kölcsönszerződésben kerül meghatározásra.
A KÖLCSÖNNYÚJTÁS
A Hitelező a Kölcsönt a Kölcsönszerződésben meghatározott folyósítási feltételek esetén nyújtja.

VIII.

A KÖLCSÖN DEVIZANEME, A KÖLCSÖNNYÚJTÁS ELLENÉRTÉKE, A KÖLCSÖN VISSZAFIZETÉSE

29.

A Kölcsön devizaneme
A Kölcsönszerződés a Hitelező és az Adós megállapodása alapján magyar forintban nyilvántartott és magyar forintban visszafizetendő
kölcsön (Forintfinanszírozás).

30.

Ügyleti kamat
Az Adós a folyósított Kölcsön után ügyleti kamatot köteles fizetni a Hitelezőnek. Az éves (induló) ügyleti kamatláb százalékos mértéke a
Kölcsönszerződésben kerül meghatározásra. A fizetési ütemezésben (a Kölcsönszerződés 2. számú melléklete, a továbbiakban Fizetési
Ütemezés) meghatározott tőke- és kamatrészből álló törlesztőrészlet (induló) összege és ügyleti kamat összege az éves (induló) ügyleti
kamatláb alapján, az alábbi szükségszerű változások alkalmazásával kerül kiszámításra,oly módon, hogy a Fizetési Ütemezésben
figyelembe vett ügyleti kamatok a Kölcsönszerződés megkötése és a Kölcsön folyósítása közötti időszak Referencia kamatláb
változásának figyelembe vételével kerülnek meghatározásra, és így a Fizetési Ütemezésben figyelembe vett ügyleti kamatláb
értéke kiszámításánál ennek megfelelően a Kölcsönszerződésben meghatározott éves (induló) ügyleti kamatláb a
Kölcsönszerződés megkötésének időpontjában irányadó, a jelen ÁSZF 32. pontja szerinti Referencia kamatláb és a Kölcsön
folyósításának időpontjában irányadó, a jelen ÁSZF 32. pontja szerinti Referencia kamatláb különbségével automatikusan
megváltoztatásra kerül.
Ennek megfelelően a Fizetési Ütemezésben meghatározott tőke- és kamatrészből álló törlesztőrészletek (induló) összegének
számításánál alkalmazott és az ugyancsak a Fizetési Ütemezésben figyelembe vett ügyleti kamatláb mértéke a fentiekben
meghatározottak szerint korrigált éves (induló) ügyleti kamatláb értékének felel meg.
Az ügyleti kamat összegének számítási módja:

 r

I k = H k ×  k × Dk 
 360

ahol:
Ik

a k-adik elszámolási periódusra vonatkozó ügyleti kamat összege a finanszírozás Kölcsönszerződés szerinti devizanemében;

Hk

a k-adik elszámolási periódusban fennálló tőketartozás összege a finanszírozás Kölcsönszerződés szerinti devizanemében;

rk

a k-adik elszámolási periódusra vonatkozó éves ügyleti kamatláb;

Dk

a k-adik elszámolási periódus naptári napjainak száma.

A kamatszámítás során a bankszünnap kamatnapnak minősül. Ha az Adós fizetési kötelezettsége bankszünnapon esedékes, úgy az
esedékesség - amennyiben a Kölcsönszerződés másképpen nem rendelkezik - az esedékességet követő első banki munkanap. Ha a
Kölcsönszerződés másképpen nem rendelkezik, a kamatozás első napja a Kölcsön folyósításának napja, utolsó napja pedig a megfizetést
megelőző nap.
A Kölcsön referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozású.
31.

Teljes hiteldíj mutató
A Hitelező a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján fogyasztónak minősülő Adós esetén a Kölcsön összege
után a Kölcsönszerződésben meghatározott futamidőre a Kölcsönszerződésben meghatározott mértékű teljes éves hiteldíj-mutatót állapít
meg. A teljes hiteldíj-mutató (THM) számítása a 83/2010. (III.25.) számú Kormányrendeletben foglaltak szerint történik, és a feltételek,
illetve a jogszabályok változása esetén a THM módosulhat. A THM mutató mértéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát. A Hitelező a
THM meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet szerinti THM értékét hirdetményben tünteti
fel.

32.

Referencia kamatláb (Referencia-kamatlábhoz kötött finanszírozás)
A törlesztőészletek ügyleti kamatrésze és az ügyleti kamatláb mértéke a referencia kamatláb változásának megfelelően automatikusan
megváltozik, módosul, ami nem minősül sem egyoldalú, sem az Adós számára kedvezőtlen módosításnak.
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Referencia kamatláb: bármilyen alkalmazandó kamat számításának alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhető mindenkori
kamatláb, amelynek mértékére a Lízingbeadónak nincs ráhatása. A referencia kamatláb megnevezése 12 havi BUBOR, mely
megnevezést a Kölcsönszerződés is tartalmaz.
A referencia kamatláb irányadó értéke
A Hitelező fogyasztónak minősülő Adós esetén
a Kölcsönszerződésben megállapításra kerülő ügyleti kamatláb kiszámításánál figyelembe vett referencia-kamatláb
értékeként a Kölcsönszerződés létrejötte napját,
az Adós részére első ízben megküldésre kerülő Fizetési Ütemezésben megállapításra kerülő referencia-kamatláb értékeként
a Kölcsön folyósítása megfizetésének napját,
a felülvizsgálatkor megállapításra kerülő referencia-kamatláb értékeként a felülvizsgálat napját
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes (BUBOR esetén a Magyar Nemzeti Bank által közzétett) referenciakamatláb értéket (a továbbiakban Fogyasztókra Irányadó Érték) veszi figyelembe azzal, hogy amennyiben ez a nap aktuálisan
szombatra, vasárnapra, vagy egyébként munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon érvényes érték az irányadó.
A Hitelező fogyasztónak nem minősülő Adós esetén
a Kölcsönszerződésben megállapításra kerülő ügyleti kamatláb kiszámításánál figyelembe vett referencia-kamatláb
értékeként a Kölcsönszerződés létrejötte napján,
az Adós részére első ízben megküldésre kerülő Fizetési Ütemezésben megállapításra kerülő referencia-kamatláb értékeként
a Kölcsön folyósításának megfizetésének napján,
a felülvizsgálatkor megállapításra kerülő referencia-kamatláb értékeként a felülvizsgálat napján
érvényes (BUBOR esetén a Magyar Nemzeti Bank által közzétett) referencia-kamatláb értéket (a továbbiakban Nem Fogyasztókra
Irányadó Érték) veszi figyelembe azzal, hogy amennyiben ez a nap aktuálisan szombatra, vasárnapra, vagy egyébként
munkaszüneti napra esik, az azt követő munkanapon érvényes érték az irányadó.
Referencia-kamatlábhoz kötött kamatozású finanszírozások esetén az ügyleti kamatláb és a referencia-kamatláb különbsége a kamatfelár
33.

A teljesítés pénzneme
Az Adós minden a Kölcsönszerződéssel kapcsolatos fizetési kötelezettségét magyar forintban köteles teljesíteni.

34.

A teljesítés módja, ideje
Az Adós a fizetési kötelezettségeit a Hitelezőnek a fizetési értesítő levélben megadott bankszámlaszámára történő átutalással, csoportos
beszedéssel, postai csekken történő befizetéssel vagy a Hitelező pénztárába készpénzben történő befizetéssel köteles teljesíteni.
Amennyiben az Adós a Hitelező nyilvántartása alapján fizetési kötelezettségei teljesítésére postai csekken történő fizetést választott, akkor
a hirdetmény szerinti díjat köteles fizetni.
Az Adós fizetési kötelezettsége mind készpénzes befizetés, mind átutalás és csoportos beszedési megbízás, mind postai csekken történő
befizetés esetén azon a napon minősül teljesítettnek, amikor azt a Hitelező bankszámláján jóváírták.

35.

A törlesztőrészletek kiszámítása, esedékessége
A havi törlesztőrészletek kiszámítása az alábbi képletek alapján történik:

Pk = I k + Tk
n

∑T
k =1

k

= H1

ahol:
Pk

a k-adik elszámolási periódusra vonatkozó havi törlesztőrészlet összege a finanszírozás Kölcsönszerződés szerinti
devizanemében;

Ik

a k-adik elszámolási periódusra vonatkozó ügyleti kamat összege a finanszírozás Kölcsönszerződés szerinti devizanemében;

Tk

a k-adik elszámolási periódusra vonatkozó tőketörlesztés összege a finanszírozás Kölcsönszerződés szerinti devizanemében;

n

a havi törlesztőrészletek száma;

H1

az első elszámolási periódusban fennálló tőketartozás összege a finanszírozás Kölcsönszerződés szerinti devizanemében.

A törlesztőrészleteket az Adós köteles esedékességkor, a Hitelező értesítése alapján a Kölcsönszerződésben és a jelen ÁSZF-ben
foglaltak szerint megfizetni. A törlesztőrészletek esedékességi időpontjait a Kölcsön Hitelező által történő folyósításának időpontja
határozza meg az alábbiak szerint:
Folyósítás napja

Esedékesség

1-12. között:

5., ill. az azt követő munkanap

13-22. között:

12., ill. az azt követő munkanap

23-31. között:

20., ill. az azt követő munkanap

A törlesztőrészlet megfizetése alól a Hitelező értesítésének elmaradása és/vagy a befizetési csekk hiánya az Adóst nem mentesíti,
mindazonáltal a Hitelező – kizárólag abban az esetben, ha az értesítés elmaradását és/vagy a befizetési csekk hiányát a Hitelező elismeri
és ez a Hitelező érdekkörében felmerült ok következménye - nem számít fel késedelmi kamatot az Adós késedelme idejére.
Amennyiben a Kölcsönszerződés III. pontja, valamint a jelen ÁSZF XII.65 pontja alapján az Adós beépített casco biztosítással köti meg a
Kölcsönszerződést, vagy a futamidő során a Hitelező a jelen ÁSZF XII.65. pontja szerint beépített casco biztosításra vonatkozó szerződést,
vagy egyéb beépítésre kerülő biztosítási szerződést köt, köteles a havi törlesztőrészletekkel, valamint a havi kezelési költséggel együtt az
ott írtak szerint az adott biztosítótársaság által meghatározott biztosítási díjnak megfelelő összeget a Hitelező részére megfizetni.
Amennyiben a Kölcsönszerződés III. pontja, valamint a jelen ÁSZF XIII.78. pontja alapján az Adós hitelvédelmi szolgáltatással köti meg a
Kölcsönszerződést, vagy a futamidő során a Hitelező, mint szerződő fél, valamint valamely, életbiztosítási szolgáltatás nyújtásával
üzletszerűen foglalkozó biztosító társaság között létrejött hitelvédelmi szolgáltatáshoz az Adós, mint biztosított csatlakozik, köteles a havi
törlesztőrészletekkel együtt a megállapodott módon az ott írtak szerint a szolgáltatás díjának megfelelő összeget a Hitelező részére
megfizetni.
36.

Késedelmi kamat
Amennyiben az Adós a Kölcsönszerződésen alapuló fizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, a késedelem
időtartamára késedelmi kamatot köteles a Hitelező részére fizetni és a késedelmi kamat megfizetése nem zárja ki az ÁSZF-ben
meghatározott egyéb jogkövetkezmények alkalmazhatóságát. A késedelmi kamat mértékét a Kölcsönszerződés rögzíti azzal, hogy
jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában fogyasztónak minősülő Adós esetén a késedelem időtartamára a Hitelező legfeljebb olyan
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mértékű késedelmi kamatot számíthat fel, amely nem haladja meg a Kölcsönszerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének
legfeljebb 3 százalékponttal növelt mértékét, és nem lehet magasabb, mint a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértéke. A
késedelmi kamat számításakor egy év 360 napnak tekintendő.
37.

A fizetés elszámolása, a beszámítás
A Hitelező jogosult arra, hogy amennyiben az Adósnak lejárt tartozása áll fenn a Hitelező felé, akkor az Adós következő, bármilyen jogcímű
fizetését a Hitelező először a lejárt esedékességű költség(ek)re, kamat(ok)ra (ideértve a késedelmi és az ügyleti kamato(ka)t is), majd a
lejárt esedékességű tőketörlesztés(ek)re, és azután az esedékes törlesztő részletre számolja el. Ettől a Hitelező abban az esetben térhet el,
ha az Adós a fizetés teljesítésével egyidejűleg, a Hitelező számára egyértelműen azonosítható módon ettől eltérően rendelkezett, vagy
ilyen szándéka egyértelműen azonosítható, és az eltérést jogszabály nem tiltja.
A fogyasztónak nem minősülő Adós a Kölcsönszerződésből eredő bármilyen jogcímű fizetésébe a Hitelezővel szembeni bármely
követelését nem jogosult beszámítani.
Amennyiben az Adós a fizetést nem a forint devizanemben teljesíti, akkor a Hitelező szükséges átváltást a Lízingbeadó a jóváírás
napján jegyzett CIB Bank Zrt. deviza vételi árfolyamán végzi el.
A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Hitelező a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást más devizanemű (nem
HUF) számlára vonatkozóan nyújtja be, akkor a benyújtáshoz szükséges átváltást a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás
napján jegyzett CIB Bank Zrt. deviza vételi árfolyamon végzi el.

38.

A Fizetési Ütemezés
A Fizetési Ütemezés – mint a Kölcsönszerződés melléklete - tartalmazza a Kölcsönszerződés devizanemét, a megfelelő devizanemben
meghatározott törlesztőrészleteket, azok tőke- és kamatmegoszlását és naptári dátum szerinti esedékességét, a referencia-kamatlábat, és
annak a Lízingbevevő részére első ízben megküldésre kerülő fizetési ütemezés esetén, illetve a referencia-kamatláb felülvizsgálata esetén
az ÁSZF 32 pontja szerinti irányadó értékét, , valamint a jelen ÁSZF XII.65. pontja szerinti Beépített Casco biztosítás kapcsán felmerülő
havi kezelési költség összegét. A Fizetési Ütemezést a Hitelező azzal a nappal állapítja meg, amikor a Kölcsön folyósításra kerül. A
Hitelező megküldi a Fizetési Ütemezést az Adósnak, és a Felek kifejezetten úgy állapodnak meg, hogy a kézhezvételtől számított 3
munkanapon belül, - ha az Adós írásban nem vitatja – a Fizetési Ütemezést elfogadottnak tekintik.

39.

A Kölcsönhöz kapcsolódó egyéb díjak és költségek
A Hitelező ezúton meghatározza azokat a díjakat és költségeket, amelyeket az Adósnak az alábbiak szerint meg kell fizetnie, kivéve, ha
jogszabály másként rendelkezik. A Hitelező az egyes díjakról és költségekről azok felmerülésekor számlát/bizonylatot állít ki és azt
átadja/megküldi az Adósnak. Az Adós köteles a díjat, költséget a számla/bizonylat szerinti esedékességi időpontig megfizetni.
Az egyes díjak és költségek mértékét a jelen ÁSZF részét képező „CIB Havi Fix” termékre vonatkozó kölcsönszerződés alapján
fennálló fizetési kötelezettség kiváltása érdekében nyújtott kölcsönszerződés esetén alkalmazandó díjakról és költségekről
megnevezésű hirdetmény tartalmazza.

DÍJ/KÖLTSÉG
MEGNEVEZÉSE

DÍJ/KÖLTSÉG
FOGALMA

DÍJ/KÖLTSÉGRE
VONATKOZÓ
FIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉ
G BEÁLLTÁNAK
FELTÉTELE(I)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS
ELŐTÖRLESZTÉSÉNEK DÍJA
Fogyasztónak
minősülő
Adóssal
kötött
Kölcsönszerződések esetén -

A Kölcsönszerződés teljes vagy részleges
előtörlesztése esetén fizetendő, az előtörlesztés
miatt, a Hitelezőnél felmerült közvetlen, illetve
indokolt költségek fedezetére.

Az előtörlesztési
ajánlat Adós általi
elfogadása

Egyszeri, a teljes vagy részleges
előtörlesztéssel
egyidejűleg
esedékes

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS
ELŐTÖRLESZTÉSÉNEK DÍJA
- Fogyasztónak nem minősülő
Adóssal
kötött
Kölcsönszerződések esetén -

A Kölcsönszerződés teljes vagy részleges
előtörlesztése esetén fizetendő a Hitelezőnél
felmerülő,
a
Kölcsönszerződésben
meghatározott teljes futamidőre elvárt, ám az
előtörlesztés
következtében
elmaradt
kamatbevétel, valamint ügyviteli költségek
fedezetére.
Az előtörlesztési díj alapja a részleges vagy
teljes előtörlesztési ajánlatban a Hitelező által
közölt egyösszegű fizetési kötelezettség

Az előtörlesztési
ajánlat Adós általi
elfogadása

Egyszeri, a teljes vagy részleges
előtörlesztéssel
egyidejűleg
esedékes

Az Adós általi
szerződésmódosít
ás iránti igény

Egyszeri,
a
módosításának
esedékes

Kölcsönszerződés
igénylésekor

A kezdeményezett
szerződésmódosít
ással egyidejűleg

Egyszeri,
a
módosításának
esedékes

Kölcsönszerződés
igénylésekor

EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK DÍJA
- Fizetési
esedékesség
módosítása
- Címváltozás átvezetése
- Fizetési mód változtatása
- Névváltozás átvezetése
- Beépített Casco beépítése
- Normál Cascos konstrukcióról
(ide nem értve a beépített
cascot) váltás No Casco
konstrukcióra
- Hitelvédelmi
szolgáltatás
beépítése
- Hitelvédelmi
szolgáltatás
magasabb módozatra váltása

MINDEN EGYÉB
ÜTEMEZÉST
IS
MÓDOSÍTÁS DÍJA

FIZETÉSI
ÉRINTŐ

Az
Adós
kezdeményezésére
végzett
szerződésmódosításokhoz
kapcsolódó
költségeket magában foglaló díj

Az Adós kezdeményezésére végzett a jelen
táblázat szerinti „Egyéb módosítások díja”
részben
nem
szabályozott
szerződésmódosításokhoz kapcsolódó ügyviteli
eljárásokat magában foglaló díj, amely
módosítások a Kölcsönszerződés fizetési
ütemezését is érintik
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DÍJ/KÖLTSÉG ESEDÉKESSÉGE

KÖVETELÉSÉRVÉNYESÍTÉSI DÍJ

Az Adós fizetési késedelme esetén egy hónap
alatt végzett behajtási tevékenységek (telefonos
megkeresés és/vagy írásbeli fizetési felszólító
levelek készítése és kiküldése) ügyviteli
költségeit magában foglaló díj

Az Adós telefonos
és/vagy
írásbeli
felszólítása
esetén,
a
felszólítások
számától
függetlenül

Egyszeri/alkalom,
a
felszólítást
követő hónapban esedékes

KÜLÖNELJÁRÁSI DÍJ

A
Kölcsönszerződéssel
összefüggésben
harmadik személy követelésérvényesítési célú
igénybe
vétele
során
végzett
ügyviteli
eljárásoknak
(pl.
az
Adós
személyes
megkeresése, felmondó levél személyes
kézbesítése, lejárt tartozások beszedése stb.) az
együttes ellenértéke, kivéve jármű visszavétel

Harmadik személy
követelésérvénye
sítési célú igénybe
vétele

Egyszeri/alkalom,
egyösszegben
esedékes a behajtási tevékenységet
követően

VISSZAVÉTEL DÍJA

Az Adós birtoklási jogának megszűnése esetén
a jármű birtokbavételének díja

Az Adós birtoklási
jogának
megszűnése

Egyszeri/alkalom,
egyösszegben
esedékes a visszavételt követően

IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSÁNAK
VAGY
MÁSOLAT
KIADÁSÁNAK
DÍJA

A Hitelezőőrizetében lévő eredeti okiratról kért
másolat Hitelező általi kiadásának
vagy az Adós által kért bármely igazolás
Hitelező általi
kiállításának díja

A másolat, illetve
az
igazolás
kiadásának
igénylése

Egyszeri/alkalom, egy összegben
esedékes a kért igazolás vagy
másolat kiadásakor

HITELES
MÁSOLAT
KIADÁSÁNAK KÖLTSÉGE ÉS
DÍJA

A Hitelező őrizetében lévő eredeti okiratról kért,
közjegyző által készített hiteles másolat
elkészíttetésének díja

EGYENLEGKÖZLŐ DÍJA*

Az Adós egy adott napon fennálló esedékes
fizetési kötelezettségéről kiállított értesítés díja.

Az egyenlegközlő
igénylése

Egyszeri/alkalom,
esedékes
az
kiadásakor

LEZÁRÁSI
(TELJES
ELŐTÖRLESZTÉSI)
ÉS
RÉSZLEGES
ELŐTÖRLESZTÉSI AJÁNLAT
ELKÉSZÍTÉSÉNEK DÍJA

Az Adós szerződésének egyösszegű, teljes
előtörlesztését tartalmazó ajánlat elkészítésének
díja

A lezárási ajánlat
készítése

Egyszeri/alkalom, egy összegben
esedékes a teljes előtörlesztésre
vonatkozó ajánlat kiadásakor

PAPÍRALAPÚ
DÍJA

Az Adós által kért nyomtatott számla, bizonylat
kiállításának díja

Az Adós kérése a
számla, bizonylat
kiállítására

Egyszeri/alkalom, egy összegben
esedékes a számla vagy bizonylat
kiállításakor

FIZETÉS MÓDJA MIATTI DÍJ

Amennyiben a Hitelező nyilvántartása alapján az
Adós postai csekken történő befizetést
választott, annak előállítása és kezelése miatt
felszámított díj

A postai csekken
történő befizetés
választása

Egyszeri/alkalom, egy
esedékes havonta

KHR-BŐL
TÖRTÉNŐ
TAJÉKOZTATÁS ADÁSÁNAK
KÖLTSÉGE

a 2011. évi CXXII. törvény (KHR tv.) 15. § (7)
bekezdése alapján

SZÁMLÁZÁS

A
SZERZŐDÉS
BIZTOSÍTÉKAINAK
HATÓSÁGI,
ILLETVE
HITELBIZTOSÍTÉKI
NYILVÁNTARTÁSBA
TÖRTÉNŐ BEJEGYZÉSÉVEL,
MÓDOSÍTÁSÁVAL,
TÖRLÉSÉVEL
KAPCSOLATOS
DÍJAK,
KÖLTSÉGEK

SZEMÉLYES
ADATNAK
MINŐSÜLŐ
ADATOK
KEZELÉSÉSÉVEL
KAPCSOLATOS
JOG
GYAKORLÁSA
SORÁN
FELMERÜLT KÖLTSÉGEK

Valamennyi,
feltüntetésre/bejegyzésre
szerződésbiztosíték esetén

nyilvántartásban
kerülő

A személyes adatok kezelése kapcsán a
Lízingbeadó díjmentesen biztosítja az érintettet
megillető
információkat,
tájékoztatást,
ugyanakkor ésszerű összegű díjat számíthat fel,
ha
a) az
érintett
kérelme
egyértelműen
megalapozatlan
b) az érintett kérelme (különösen ismételt
jellege miatt) túlzó,
c) az érintett által kért további másolatokért,
amennyiben a Lízingbeadó már a
hozzáférési
jogával
élő
érintett
rendelkezésére bocsátotta az adatkezelés
tárgyát
képező
személyes
adatok
másolatát.

A hiteles másolat
kiadásának
igénylése

A KHR-ből történő
adatszolgáltatás
iránti
kérelem
benyújtása
Biztosíték
nyilvántartásba
történő
bejegyzése,
a
bejegyzés
módosítása,
törlése,
hitelbiztosítéki
nyilvántartás
esetén
a
hitelbiztosítéki
nyilatkozat(ok)
megtétele

Az
érintett
megalapozatlan ,
illetve
túlzó
kérelme, vagy ha
az érintett további
másolatot kér az
adatkezelés
tárgyát
képező
személyes
adatokról.

Egyszeri/alkalom, egy összegben
esedékes a kért másolat kiadásakor
egy összegben
egyenlegközlő

összegben

a 2011. évi CXXII törvény (Khr tv.)
15. § (7) bekezdése alapján
díjmentes

Egyszeri/egy összegben esedékes a
feltételnek
megfelelő
esemény
beálltát, illetve nyilatkozat megtételét
követően kiállított számla alapján,
vagy amennyiben a díjat/költséget
közvetlenül nem a Hitelező fizeti
meg, úgy a jogszabályban előírt
módon és esedékességi időpontban

Egyszeri, egy összegben esedékes,
a kérelem teljesítésekor

*A fogyasztónak minősülő Adós részére a Kölcsönszerződés fennállása alatt a Hitelező a tartozásról törlesztési táblázat formájában évente
egyszer, valamint a Kölcsönszerződés lejártakor költségmentesen kimutatást ad.
IX.

KAMATOK, EGYÉB DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK, SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA, VALAMINT DÍJAK
AUTOMATIKUS MÓDOSULÁSA
A Fizetési Ütemezésben a Kölcsönszerződés devizanemében meghatározott törlesztőrészletek a jelen fejezetben, valamint a jelen ÁSZF
XII.65., 70. és XIII.78. pontjában írtak szerint változhatnak, melyekről a Hitelező írásban tájékoztatja az Adóst.
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40.

Az ügyleti kamatnak a referencia-kamatláb változása miatti módosulása
A hátralévő törlesztőrészletek ügyleti kamatrésze és az ügyleti kamatláb mértéke a referencia-kamatláb változásának megfelelően a
Kölcsönszerződésben meghatározott időszakonként („felülvizsgálati periódus”) az alábbiak szerint módosul.
Referencia-kamatlábhoz kötött finanszírozás során fogyasztónak minősülő Adós esetén: Amennyiben a referencia-kamatláb
felülvizsgálatkori Fogyasztókra Irányadó Értéke a Kölcsönszerződés alapján történt folyósítás napja szerinti Fogyasztókra
Irányadó Értéktől, illetve a legutolsó felülvizsgálatkori Fogyasztókra Irányadó Értéktől eltér, vagy
Fogyasztónak nem minősülő Adós esetén: Amennyiben a referencia-kamatláb felülvizsgálatkori Nem Fogyasztókra Irányadó
Értéke a Kölcsönszerződés alapján történt folyósítás napja szerinti Nem Fogyasztókra Irányadó Értéktől, illetve a legutolsó
felülvizsgálatkori Nem Fogyasztókra Irányadó Értéktől eltér,
akkor a hátralévő törlesztőrészletek ügyleti kamatrésze és az ügyleti kamatláb mértéke a tényleges, teljes változásnak
megfelelően automatikusan megváltozik, módosul.
Nem minősül az Adós számára kedvezőtlen módosításnak az, ha referencia kamatlábhoz kötött kamat esetén a hátralévő
törlesztőrészletek ügyleti kamatrésze és az ügyleti kamatláb mértéke a referencia kamat változása következtében automatikusan
módosul.
Az első felülvizsgálati periódus a Kölcsönszerződés alapján történt folyósítás napjától a törlesztőrészlet fizetés első
esedékességét követő hónap követendő 11. naptári hónapban fizetendő törlesztőrészlet esedékességének napjáig terjedő
időszak.
Ezt követőn valamennyi felülvizsgálati periódus az előző felülvizsgálati periódus utolsó napjától a felülvizsgálati periódus
kezdetét követő 12. naptári hónapban fizetendő törlesztőrészlet esedékességének napjáig terjedő időszak.

41.

Az ügyleti kamat egyoldalú módosítása Fogyasztónak nem minősülő Adós esetén
A Hitelező az Adós által fizetendő ügyleti kamatot az alábbi feltételek, illetve körülmények bekövetkezése esetén jogosult egyoldalúan az
Adós számára kedvezőtlenül módosítani:
1)
A jogi, szabályozói környezet megváltozása
a)
a Hitelező – a Kölcsönszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő – tevékenységére, működési feltételeire
vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a Hitelezőre kötelező egyéb szabályozók
megváltozása, ide értve például, de nem kizárólag a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói árindex változását
is,
b)
a Hitelező – a Kölcsönszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő – tevékenységéhez kapcsolható közteher(pl. adó-) változása, a kötelező tartalékolási szabályok változása;
c)

kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása.

2)
A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása
A Hitelező forrásköltségeinek változása/pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így különösen, de nem kizárólagosan:
Magyarország hitelbesorolásának változása,
az országkockázati felár változása (credit default swap),
jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása,
a bankközi pénzpiaci kamatlábak/ hitelkamatok változása,
a Magyar Állam vagy a Hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék egymáshoz képest történő elmozdulása,
refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külső hitelminősítő
szervezet általi kockázati besorolásának változása vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása,
a Hitelező lekötött ügyfélbetétei kamatának változása.
3) Az Adós kockázati megítélésének megváltozása
Az Adós kockázati megítélésének változása alapján, amennyiben a Hitelező a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő
eszközminősítési szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata szerint – különös tekintettel az Adós pénzügyi helyzetében és
fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra –,
a) az Adós, illetve a kölcsönügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása indokolt,
b) azonos kockázati kategóriába tartozó kölcsönügyletek, illetve ügyfelek kockázata változott, vagy
c) a nyújtott kölcsön fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értéke a kölcsön folyósításának időpontjához képest legalább 10%-kal csökkent.
A jelen pont szerinti kedvezőtlen módosítást a Hitelező a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal hirdetményben teszi.
A módosítás a hatálybalépéstől vonatkozik a hatályban lévő szerződésekre is.
42.

43.

Az ügyleti kamat, díj és egyéb szerződéses feltétel egyoldalú módosítása Fogyasztónak nem minősülő Adós esetén
A Hitelező a Fogyasztónak nem minősülő Adós által fizetendő kamatot, díjat vagy egyéb szerződéses feltételt a IX.41.. pontban foglaltakon
túl az alábbi feltételek, illetve körülmények bekövetkezése esetén is jogosult egyoldalúan az Adós számára kedvezőtlenül módosítani:
•

a tőke- és pénzpiaci kamatlábak emelkedése

•

a jegybanki alapkamat emelkedése

•

a bankközi hitelkamatok emelkedése

•

refinanszírozási feltételek megváltozása

•

olyan hatósági rendelkezés, vagy jogszabályváltozás, melynek eredményeként a Hitelezőnek igazolható többletköltségei
származtak, amelyeket továbbháríthat az Adósra

•

az Adós finanszírozásba beépítésre kerülő biztosítási szerződést köt.

Kamatok, Költségek egyoldalú módosítása, valamint a díjak automatikus módosulása Fogyasztónak minősülő adós esetén
Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában fogyasztónak minősülő Adós számára hátrányosan kizárólag a Kölcsönszerződésben
megállapított ügyleti kamat, kamatfelár, költség és díj módosítható egyoldalúan, a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII.
törvényben meghatározott követelményeknek megfelelően, az e törvényben, valamint a jelen ÁSZF-ben és a Kölcsönszerződésben
rögzített feltételek szerint. A Hitelező egyéb feltételt, ideértve az egyoldalú módosításra vonatkozó kikötést is, egyoldalúan, a fogyasztónak
minősülő Adós számára hátrányosan nem módosít.
A Hitelező fogyasztónak minősülő Adós számára a Kölcsönszerződés illetve jelen ÁSZF szerint a finanszírozást a Magyar Nemzeti
Bank honlapján közzétett referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és a teljes futamidőre rögzített kamatfelárral
nyújtja. A Hitelező tehát a kamatfelárat a futamidő alatt egyoldalúan nem módosítja.
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A Lízingbeadó jogosult a Hirdetményben, ÁSZF-ben vagy a Kölcsönszerződésben tételesen meghatározott költségek mértékének
kedvezőtlen, egyoldalú módosítására a költségek mértékére ténylegesen hatást gyakorló objektív okok alapján, a növekedéssel
arányosan, azok felmerülésekor, a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvényben meghatározottak szerint. A
módosítás a hatálybalépéstől vonatkozik a hatályban lévő szerződésekre is.
A Lízingbeadó költség egyoldalú módosítása esetén a módosítás hatálybalépését megelőző legalább 30 nappal hirdetményben
teszi közzé a módosítás tényét és a módosítás hatályba lépéséről legalább 30 nappal megelőzően levélben értesíti a
fogyasztónak minősülő Adóst, a költség új mértékéről, valamint – amennyiben a módosításnak erre hatása van - a módosítást
követően fizetendő törlesztőrészletek várható összegéről, és ha ennek kapcsán a törlesztőrészletek száma vagy a törlesztőrészlet
fizetés gyakorisága változik, ennek tényéről.
A Lízingbeadó a tételesen megállapított díjakat egyoldalúan nem módosítja, ugyanakkor a Kölcsönszerződésben, illetve annak
Hirdetmény a díjakról és költségekről elnevezésű mellékletében tételesen meghatározott díjak a Központi Statisztikai Hivatal
(vagy jogutóda) által közzétett éves fogyasztói árindex + - 3 százalékpontot elérő mértékével évente egyszer, minden év április 1.
napján automatikusan módosulnak (indexálás) (vagyis a Hitelező akkor emeli a díjakat automatikusan, ha a fogyasztói árindex
legalább 3 százalékponttal nő, és akkor csökkenti automatikusan, ha az inflációs árindex legalább 3 százalékponttal csökken). .
Az indexálás a következők szerint történik: indexálásra nem kerül sor abban az esetben, ha az éves fogyasztói árindex (akár a
pozitív, akár a negatív tartományban) nem éri el a 3 %-ot, továbbá a 3 %-ot el nem érő fogyasztói árindex mértékek nem
kumulálódnak, a következő évek tekintetében nem kerülnek figyelembe vételre. Egyéb esetekben, 3 %-ot elérő mértékű – akár
pozitív, akár negatív tartományú - fogyasztói árindex esetén az indexálásra az előző év tekintetében közzétett éves fogyasztói
árindex tényleges mértékével a díjak automatikusan módosulnak. Az indexálásra az adott év január 1. napja és március 30. napja
között megkötésre került Kölcsönszerződések tételesen meghatározott díjai tekintetében először az adott év április 1. napján
kerül sor az előző éves fogyasztói árindex 3 %-ot elérő mértékével, az adott év április 1. napja és december 31. napja között
megkötésre került Kölcsönszerződések tételesen meghatározott díjai tekintetében először a következő év április 1. napján kerül
sor az adott év éves fogyasztói árindex 3 %-ot elérő mértékével. Ezt követően évente egyszer, az előző év tekintetében közzétett
fogyasztói árindex mértékével módosul és kerül újra megállapításra az esetlegesen korábban már indexált díj minden év április 1.
napján. Abban az esetben, ha a Központi Statisztikai Hivatal (vagy jogutóda) bármilyen okból kifolyólag az adott év március 1.
napjáig nem tesz közzé éves fogyasztói árindexet, akkor az indexálás napja a közzétételt követő 30. nap. Tételesen meghatározott
díjnak minősülnek a forint/deviza összegekben meghatározott díjak mellett a százalékos értéket és minimálisan vagy maximálisan
fizetendő forint/deviza összeget tartalmazó díjak esetében e minimálisan vagy maximálisan fizetendő forint/deviza összegek is. Az
indexálás (azaz a KSH fogyasztói árindexhez történő igazítás) nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak vagy
díjmódosításnak, mivel az automatikusan történik és egyaránt figyelembe vételre kerül a fogyasztói árindex 3 %-ot elérő mértékű
pozitív (infláció) és negatív (defláció) tartománya is, ezért az szerződésmódosulásnak tekintendő, azaz létrejön a Felek további
cselekménye nélkül. A Hitelező az indexált díjak változásairól külön értesítést az Adós részére nem küld, azonban a díjak
mindenkor aktuális mértékét a honlapján közzéteszi
Amennyiben az adott évben közzétett előző évre vonatkozó fogyasztói árindex eléri vagy meghaladja a +/- 3 százalékpontot a
fentiekben meghatározottak szerint, akkor az alábbi képlet szerint kerülnek automatikusan változtatásra a díjak.
Módosult díj mértéke = aktuálisan figyelembe vett díj mértéke x (fogyasztói árindex/100).
44.

Költségek és díjak egyoldalú módosítása fogyasztónak nem minősülő adós esetén
A Hitelező jogosult a Hirdetményben, ÁSZF-ben vagy a Kölcsönszerződésben meghatározott díjak és költségek mértékének kedvezőtlen
módosítására a jelen ÁSZF IX.41-42. pontjában meghatározott feltételek, illetve körülmények esetén.
A kedvezőtlen módosítást a Hitelező a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal hirdetményben teszi közzé. A
módosítás a hatálybalépéstől vonatkozik a hatályban lévő szerződésekre is.

45.

A törlesztőrészletek számlázása
A Hitelező a törlesztő-részleteket forintban számlázza ki az Adós részére.

X.

ELIDEGENÍTÉSI ÉS TERHELÉSI TILALOM; A TÖRZSKÖNYV; INGÓ JELZÁLOGJOG

46.

Az Adós tudomásul veszi, hogy a Kölcsönszerződés elsődleges fedezete a Gépjármű, és ezért hozzájárulását adja, hogy a Hitelező a
Gépjárműre vonatkozó Hitelező javára szóló ingó jelzálogjog alapításának időpontjával,, a Hitelező Gépjárműre vonatkozó ingó
jelzálogának biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat alapítson, valamint – nem szerződésszerű teljesítés esetén – a Hitelező
elvonja az Adós birtokláshoz, használathoz, hasznosításhoz való jogát, valamint, hogy a törzskönyvet a teljes futamidő során, illetve
mindaddig, amíg az Adós valamennyi Kölcsönszerződés szerinti tartozása maradéktalanul kiegyenlítésre nem kerül, letéti őrzésben tartsa
és az ÁSZF-ben foglaltak szerint felhasználja, illetve, hogy a Gépjármű rendeltetésszerű használatát és állapotát a futamidő során
ellenőrizze, és szükség esetén kötelezhesse az Adóst a normál elhasználódásnak megfelelő állapot helyreállítására a folyamatos
fedezettség biztosítása érdekében. Ezzel összefüggésben az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Kölcsönszerződésből eredő
valamennyi fizetési kötelezettsége maradéktalan teljesítéséig a Gépjárművet nem idegeníti el, és nem terheli meg a Hitelező előzetes
írásbeli hozzájárulása nélkül.

47.

Adós és a Hitelező külön biztosítéki szerződésben és a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint a Hitelező javára a Gépjármű
tekintetében ingó jelzálogjogot alapítanak. A Hitelező és az Adós az ingó jelzálogot a Felek közötti külön szerződés megkötésével és az
ingó jelzálogjog hitelbiztosítéki nyilvántartásba, illetve amennyiben a hatályos jogszabályok másként rendelkeznek, úgy az erre
meghatározott egyéb nyilvántartásba (a továbbiakban együtt: Nyilvántartás) történő bejegyzéssel alapítják. Az ingó jelzálogjog a Gépjármű
tekintetébe mindaddig fennáll, amíg az Adós a Kölcsönszerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget
nem tesz. Ennek megtörténtét követően a Hitelező hozzájárulását adja a javára bejegyzett ingó zálogjog Nyilvántartásból való törléséhez.
Az Adós, vagy bármilyen harmadik személy a Hitelező javára bejegyzésre került ingó jelzálogjogot az Adós Kölcsönszerződésből eredő
valamennyi tartozása maradéktalan kiegyenlítéséig a Nyilvántartásból nem jogosult töröltetni. Amennyiben ezt megelőzően az Adós vagy
bármely harmadik személy a Hitelező javára alapított jelzálogjog törlésére irányuló, vagy azt eredményező nyilatkozata a Hitelező hitelt
érdemlő tudomására jut, úgy a jelzálogjog törlését a Hitelező jogosult – a fentiek alapján – indokolás nélkül elutasítani, a jelzálogjog
fenntartására vonatkozó nyilatkozatot tenni, és az ezzel kapcsolatos költségeinek és kárainak megtérítését az Adóssal szemben
érvényesíteni.

48.

Az Adós és a Hitelező a Gépjárműre vonatkozó Hitelező javára szóló ingó jelzálogjog alapításának időpontjával, a Hitelező Gépjárműre
vonatkozó ingó jelzálogának biztosítására, ennek alapításával egyidejűleg elidegenítési és terhelési tilalmat kötnek ki a Gépjárműre.

49.

Az Adós, illetve az Egyéb biztosítékot nyújtó a Hitelező javára a közlekedési nyilvántartásba, illetve az egyéb Nyilvántartás(ok)ba
bejegyzésre került korlátozásokat a Kölcsönszerződésből eredő tartozása maradéktalan kiegyenlítéséig nem jogosult töröltetni, és ezen
időpontig kizárólag a Hitelező jogosult a törzskönyv illetékes hatóságtól történő átvételére és letétként való őrzésére, valamint az a feletti
rendelkezésre. Az Adós a Kölcsönszerződés megkötését követően és a kölcsön folyósítását megelőzően köteles a Gépjármű törzskönyvét
a Hitelező részére átadni.

50.

A forgalmi engedély, a gépjármű-törzskönyv és érvényesítő címke kiállításának, illetve a törzskönyv kiállítása felfüggesztésének valamennyi
költsége, függetlenül attól, hogy a kiállításra, illetve a felfüggesztésre kinek a kérelmére vagy hivatalból került sor, minden esetben az Adóst
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terheli, akár oly módon, hogy azt közvetlenül megfizeti a kiállító hatóságnak, vagy amennyiben azt a Hitelező fizeti meg, úgy a Hitelezőnek,
felhívásra, megtéríti.
51.

Az Adós a forgalmi engedélybe illetve törzskönyvbe bejegyzett adatokban bekövetkező bármilyen változást, valamint a forgalmi engedély,
törzskönyv, érvényesítő címke, rendszámtábla eltűnését, megrongálódását köteles az illetékes hatóságnak és a Hitelezőnek 15 napon belül
bejelenteni.

52.

A Hitelező a birtokába került törzskönyvet a Kölcsönszerződés megszűnését követően akkor bocsátja az Adós rendelkezésére, illetve a
felfüggesztett törzskönyv kiállítását az Adós költségén akkor kéri az Okmányirodától – amennyiben erre lehetőség van, úgy közvetlenül az
Adóst megjelölve a törzskönyv jogosultjaként – ha az Adós a Kölcsönszerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettségnek
maradéktalanul eleget tesz. Ezzel egyidejűleg a Hitelező hozzájárulását adja a javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom
közlekedési nyilvántartásból való törléséhez.

53.

A jelen fejezetben foglaltak, valamint az ezekre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezésének
szerződésszegésnek minősül, amely alapján a Hitelező jogosult a Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani.

XI.

A GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSE, HASZNÁLATA, KÜLFÖLDRE VITELE

54.

Az Adós a Kölcsönszerződés időtartama alatt – a XI. 55. és 70. pontokban foglalt kivételtől eltekintve – kizárólagos joggal jogosult birtokolni
és használni a Gépjárművet, anélkül azonban, hogy azt megterhelné, vagy közeli hozzátartozói, illetve saját alkalmazottai és vele – írásos
megbízási megállapodáson alapuló – megbízási jogviszonyban lévő személyeken kívül más harmadik személy számára lízingbe, bérbe,
kölcsönbe, vagy – akár térítés nélkül – használatba adná, illetve bármely, a Gépjárművel kapcsolatos jogait a Hitelező előzetes írásbeli
hozzájárulása nélkül harmadik személyre átruházná. Amennyiben a Gépjárműre vonatkozó biztosítási szerződés bárminemű korlátozó
rendelkezést tartalmaz a Gépjármű használatával összefüggésben, például, a használat földrajzi területének, vagy a használat módjának
vonatkozásában, úgy azt az Adós köteles betartani.

megszegése

súlyos

Az Adós a Gépjárművet saját költségén és kockázatára üzemelteti, gondoskodik annak rendeltetésszerű működéséről. Az Adós köteles
viselni a Gépjármű birtoklásával, használatával, üzemeltetésével és a fenntartással kapcsolatban felmerülő költségeket, kiadásokat és
jogkövetkezményeket, így különösen, de nem kizárólagosan parkolási díjat, gépjárműadót, szabálysértés miatt közterület-felügyelet vagy
rendőrhatóság által kiszabott helyszíni bírságot, úthasználati díjat, közlekedési bírságot és valamennyi ezek késedelmes, vagy nemfizetése
miatt felmerült jogkövetkezményt. Az Adós vállalja, hogy amennyiben ezeket bármilyen ok miatt a Hitelező fizetné meg az Adós helyett,
akkor a Hitelező felhívására azokat haladéktalanul, de legkésőbb az írásbeli felhívásban foglalt határidőn belül megfizeti a Hitelezőnek.
55.

Amennyiben az Adós fizetési kötelezettségével 5 (öt) napot meghaladóan késedelembe esik, a Hitelező írásbeli értesítésének
kézhezvételét követően megszűnik a Gépjárműnek – mint a Kölcsön elsődleges fedezetének – birtoklására, használatára és
hasznosítására vonatkozó jogosultsága. A Hitelező vagy meghatalmazottja jogosult a Gépjárművet az Adóstól birtokba venni és az Adós
költségén és veszélyére a Hitelező által meghatározott helyre szállítani, ahol a Hitelező megbízottja az Adós veszélyére és költségviselése
mellett tárolja.
Amennyiben az Adós a fizetési késedelembe esés napjától számított 8 (nyolc) napon belül eleget tesz valamennyi esedékes, lejárt fizetési
kötelezettségének (ideértve a szállítással, tárolással, őrzéssel kapcsolatos költségeket, illetve a birtoklási jogának átmeneti megszűnésének
ideje alatt esedékes fizetési kötelezettségeket is) a Hitelező hozzájárul ahhoz, hogy az Adós részére a tárolást végző személy a
Gépjárművet kiadja. Amennyiben az Adós ezen időtartamon belül sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a Hitelező azonnali hatállyal
felmondhatja a Kölcsönszerződést, és az ÁSZF erre vonatkozó szabályai szerint járhat el.

56.

Az Adós köteles gondoskodni a Gépjármű kezelési utasításában foglaltak betartásáról, és a szükséges vagyonvédelmi intézkedések
megtételéről, valamint az előírt hatósági engedélyek (pl.: hatósági, munkavédelmi, biztonságtechnikai, környezetvédelmi, közegészségügyi
és tűzbiztonsági engedélyek) beszerzéséről.
Az Adós köteles a Gépjármű szükséges műszaki felülvizsgálatát a gyártó által meghatározott feltételek szerint, illetve a Gépjármű egyéb
rendszeres karbantartását (állagmegóvását) és az esetleges meghibásodások kijavítását a szervizkönyvben feltüntetett vagy a gyártó
hivatalos márkaképviselete ezirányú engedélyével rendelkező márka-, vagy szakszervizek valamelyikében saját költségén elvégeztetni.

57.

Az Adós a Gépjármű meghibásodása vagy megrongálódása esetén köteles annak javítását haladéktalanul elvégeztetni. Amennyiben az
Adós a Gépjárművet a károsodást megelőző állapotnak megfelelően nem állítja helyre a márka hivatalos márkakereskedőjénél, vagy
szakszervizben vagy a Hitelező által megjelölt szervizben, úgy a Hitelező jogosult a Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani.

58.

A Gépjárművön történő bármilyen, a szokásos karbantartás körét meghaladó, illetve a Gépjármű jellegét megváltoztató átalakítás (pl.
gázüzemre történő átállítás, személygépjárműből haszongépjárművé és haszongépjárműből személygépjárművé alakítás, taxizás, oktatás,
sport céljára történő átalakítás) kizárólag a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően és kizárólag a Hitelező előzetes írásbeli engedélyével
történhet. Az Adós kijelenti, hogy a Gépjármű átalakítására vonatkozó jogszabályi előírásokat ismeri, valamint tudomásul veszi, hogy az
átalakítással kapcsolatos minden költség, díj és esetleges bírság az Adóst terheli. Rendeltetéstől eltérő használat esetén az Adós köteles a
helyreállítást saját költségére hivatalos márkakereskedőnél vagy a Hitelező által meghatározott szervizben elvégeztetni.

59.

A Hitelező – az Adós szükségtelen zavarása nélkül - bármikor jogosult a Gépjármű állapotának és használatának ellenőrzésére. Az Adós a
Gépjárművel, illetve annak használatával kapcsolatban a Hitelező kérésére köteles adatokat szolgáltatni.
Amennyiben az ellenőrzés hiányosságokat tár fel, az Adós köteles a hiányosságot megszüntetni, így különösen, de nem kizárólagosan a
hibát saját költségén haladéktalanul kijavíttatni, illetve a Gépjármű rendeltetésellenes, vagy nem a Kölcsönszerződésnek megfelelő
használatát megszüntetni.

60.

61.

Az Adós vagy az általa kijelölt más személy a Gépjárművet csak abban az esetben jogosult külföldre kivinni, ha ehhez a Hitelező
előzetesen írásban hozzájárult. A Hitelező a hozzájárulását – kizárólagos döntése alapján – különösen akkor adhatja meg, ha az Adós a
Hitelező által megfelelőnek ítélt biztosítékot nyújt a Kölcsönszerződés alapján még fennálló valamennyi hátralévő fizetési kötelezettsége
biztosítására, vagy
a)

az Adósnak nincs a külföldre viteli engedély megadásának időpontjában a Hitelezővel szemben a Kölcsönszerződésből eredő lejárt
vagy lejáró kiegyenlítetlen tartozása, és

b)

a Gépjárműre a jelen ÁSZF szerinti olyan casco-biztosítás van érvényben, amely területi hatálya kiterjed az adott külföldi országra
is és a casco-biztosítás érvényessége a külföldi üzemeltetés tervezett időtartamában is biztosított.

Amennyiben a Gépjármű külföldre történő kiviteléhez a XI. 60. pontban előírt bármelyik feltétel nem teljesült, és az Adós vagy harmadik
személy megkísérli a Gépjárművet belföldről kivinni, illetve azt az előírt feltételek teljesülése és a Hitelező előzetes hozzájárulása nélkül
külföldre vitték, vagy azt egyébként az engedélyezettől eltérő módon vagy időben külföldön üzemeltették, úgy a Hitelező jogosult a
Gépjármű külföldre történő kivitelét megakadályozni, illetve a külföldre vitelt a Gépjármű birtokba vételével megakadályozni, a
Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani.
Az Adós köteles viselni a szerződésszegéssel külföldre került és ott lefoglalt Gépjármű visszahozatalával összefüggésben felmerült
költségeket a visszavétel díján felül.
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XII.
62.

A GÉPJÁRMŰ BIZTOSÍTÁSA
Az Adós köteles a Gépjárművet a Kölcsönszerződés teljes időtartamára teljes körű casco-biztosítási (kárbiztosítási) és kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási fedezet alá vonni, és az így megkötött biztosítási szerződéseket (a továbbiakban: Biztosítás) a Kölcsönszerződés
teljes időtartamára hatályban tartani, és azok feltételeinek megfelelni.
Az Adós vállalja, hogy az adott biztosító részére a teljes körű casco-biztosítási (kárbiztosítási) szerződés megkötésével, illetve a
Biztosításra vonatkozó ajánlat megtételével egyidejűleg olyan felhatalmazó nyilatkozatot tesz, amely alapján az adott biztosító az Adós által
kötött teljes körű casco-biztosítással (kárbiztosítással) kapcsolatban valamennyi biztosítási titoknak, személyes adatnak, illetve bármilyen
egyéb, külön jogszabályok által különös védelemben részesített adatnak minősülő, a biztosítással, annak fennállásával és esetleges
megszűnésével kapcsolatos információt átadjon a Hitelező részére, akár a Hitelező külön kérésére, akár a Hitelező és a biztosító által
működtetett rendszeres információ-szolgáltatás alapján.
A biztosítási szerződés egy másolati példányát, valamint a fentiek szerinti, Biztosító által záradékolt felhatalmazó nyilatkozatot és a jelen
fejezet szerinti ugyancsak a Biztosító által záradékolt nyilatkozatot, illetve a jelen fejezet szerinti nyilatkozat tartalmának megfelelő, illetve
azt hiánytalanul feltüntető Biztosító által átvett ajánlatot az Adós köteles a biztosítási szerződés megkötését követően haladéktalanul, a
díjfizetés teljesítését igazoló bizonylatokat pedig a biztosítási díj esedékességét követő 8 napon belül megküldeni a Hitelező részére kivéve,
ha a Kölcsönszerződésben a Hitelező és Adós ettől eltérően állapodtak meg.
A jelen pontban foglalt szabályozástól való bármilyen eltérés kizárólag a Hitelező előzetes, szerződéses vagy egyéb írásos engedélyével
érvényes. A Biztosítást az Adós a Hitelező hozzájárulása nélkül nem szüntetheti meg, és nem módosíthatja, kivéve a biztosítási körének
vagy összegének növelését, a technikai módosításokat (például cím- és egyéb adatok változása okán).
Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben – a Hitelező előzetes írásbeli jóváhagyásával szerződésszerűen, vagy egyébként
szerződésszegő módon – a Gépjárműre nem köt Biztosítást, a Gépjárművel kapcsolatos minden kárt viselni köteles, továbbá a Hitelező felé
is kártérítési kötelezettséggel tartozik a Kölcsönszerződés alapján fennálló tartozásai erejéig.

63.

Figyelemmel arra, hogy az Adós biztosítási kötelezettsége a Hitelező javára alapított ingó jelzálogjoggal terhelt Gépjárműre áll fenn, ezért a
Gépjárműre vonatkozó ingó jelzálogot alapító Biztosítéki Szerződésben foglalt rendelkezések szerint a biztosítási szerződés alapján az ingó
jelzáloggal terhelt Gépjármű bármilyen értékcsökkenésének helyreállítása érdekében, valamint a Gépjármű megsemmisülése (totálkár),
ellopása (lopáskár) valamint értékcsökkenése esetén a biztosító által fizetendő biztosítási összeg, kártérítés, valamint ez ezekre vonatkozó
követelés a Gépjármű, mint zálogtárgy helyébe lép, és így a Hitelező zálogjoga a biztosítási összegre, kártérítésre, valamint ez ezekre
vonatkozó követelésre a törvény erejénél fogva kiterjed. Ennek megfelelően a biztosítási szerződés alapján a biztosítóval szembeni
követeléseken a Hitelezőnek zálogjoga áll fenn, valamint a biztosító által fizetendő valamennyi kártérítési összegre a Hitelezőt megillető
zálogjog alapján a Hitelező jogosult, és a biztosító ez alapján kifizetést csak a Hitelezőnek teljesíthet, kivéve, ha a Hitelező a biztosítási
összeg felvételére az Adóst felhatalmazza. A teljes körű casco biztosítási (kárbiztosítási) szerződésben, vagy ezzel kapcsolatos külön
nyilatkozatában az Adós köteles írásban - feltéve, hogy a Kölcsönszerződésben a Hitelező és az Adós ettől eltérően nem állapodtak meg – a Hitelező nevének, székhelyének és a Hitelező erre a célra elkülönített bankszámlájának, illetve a Hitelező és az Adós által közösen
megjelölt óvadéki bankszámlának a megjelölésével - értesíteni a biztosítót arról, hogy a Hitelezőnek a biztosított Gépjárműre vonatkozóan
ingó jelzálogjoga áll fenn, és a biztosítási összeget, kártérítést a biztosító a Hitelező erre a célra elkülönített bankszámlájára, illetve a
Hitelező és az Adós által közösen megjelölt óvadéki bankszámlára teljesítheti, amely nyilatkozatot az Adós kizárólag a Hitelező előzetes
írásbeli hozzájárulása alapján vonhat vissza, vagy módosíthat.

64.

A Hitelező a hozzá befolyt biztosítási összegeket, az erre a célra elkülönített bankszámláján óvadékként kezeli. Amennyiben a biztosítási
összeg a Hitelező és az Adós által közösen megjelölt óvadéki bankszámlán kerül jóváírásra, úgy az ezzel kapcsolatos jogokat és
kötelezettségeket, a jelen ÁSZF rendelkezései mellett az óvadéki bankszámlára vonatkozó külön Biztosítéki szerződés tartalmazza. Az
óvadék felhasználásának és az Adóssal történő elszámolásának részletes szabályait a Gépjárműre vonatkozó ingó jelzálog alapításáról
szóló külön szerződés tartalmazza, azzal, hogy a Hitelező az óvadék összegét saját követeléseinek kiegyenlítésére kizárólag a kielégítési
jogának megnyílását követően veheti igénybe, valamint az igénybe vett óvadék összegét meghaladó összeggel, valamint az óvadék
felhasználásával köteles az Adóssal teljes körűen elszámolni.

65.

Az Adós – amennyiben a Hitelező az adott Kölcsönszerződéshez nem ír elő kötelező biztosítási módozatot és/vagy biztosítót – jogosult
választani a Hitelező által megjelölt biztosítási alkusz és a biztosítók által kidolgozott, a Hitelező által is elfogadott biztosítási ajánlatok
közül.
Amennyiben a Biztosítás nem a Hitelező által megbízott biztosítási alkusz közvetítésével jön létre, az Adós a jelen fejezetben
meghatározott, illetve a jelen pont szerinti, biztosító által is aláírt nyilatkozato(ka)t is megküldeni köteles, kivéve, ha a Kölcsönszerződésben
a Hitelező és az Adós ettől eltérően nem állapodtak meg. A nyilatkozatban a biztosító vállalja, hogy azonnal értesíti a Hitelezőt, amennyiben
az Adós a biztosítási díj esedékes összegét nem fizette be, illetve ha az Adós a biztosítási szerződést felmondja, vagy az más egyéb okból
megszűnik. A biztosító vállalja továbbá, hogy az értesítés megküldésétől számított 30 napig a biztosítási szerződést hatályosnak tekinti.
Amennyiben a Biztosítás nem a Hitelező által megbízott biztosítási alkusz közvetítésével jön létre, a biztosítási szerződéseket, valamint a
casco biztosítás első díjának kiegyenlítését igazoló bizonylatokat vagy halasztott díjfizetési megállapodás esetén ennek igazolását,
valamint a biztosítási fedezetigazolás(ok), kötvény(ek) másolatát az Adós a Kölcsönszerződés megkötését követő 8 napon belül, de minden
esetben a Kölcsön folyósítását megelőzően köteles a Hitelező részére megküldeni. A Hitelező a futamidő során bármikor felszólíthatja az
Adóst a biztosítási díjak megfizetésének igazolására..
A Hitelező fenntartja a jogot, hogy a Biztosítás módosítását írja elő abban az esetben, ha az részére kedvezőtlen feltételeket tartalmaz.
A Felek a Kölcsönszerződésben úgy is megállapodhatnak, hogy a Hitelező saját nevében köti meg a casco-biztosítási (kárbiztosítási)
szerződést a Gépjárműre, és maga fizeti a biztosítási díjakat a biztosító részére (Beépített Casco biztosítás). Ez esetben a havi
törlesztőrészlet és a havi kezelési költség összege együttesen tartalmazza a Beépített Casco biztosítás díját, melyet az Adós köteles a
Hitelező részére megfizetni. A biztosító adott módozatra vonatkozó biztosítási tájékoztatója a Kölcsönszerződés kötelező mellékletét
képezi.
Beépített Casco biztosítás esetén a jelen fejezetben foglaltak megfelelően irányadóak, amennyiben a Felek a Kölcsönszerződésben
eltérően nem állapodtak meg..
Amennyiben a Felek a Kölcsönszerződés megkötésekor nem állapodtak meg a jelen pont szerinti Beépített Casco biztosítás megkötéséről,
ám a Hitelező tudomására jut, hogy az Adós bármely okból nem teljesíti a jelen fejezetben meghatározott kötelezettségeit, vagy a
Biztosítást bármely okból nem tartja fenn, vagy az bármely okból megszüntetésre kerül, a futamidő során az Adós írásbeli, vagy szóbeli
kérelme alapján a Hitelező jogosult a fentiek szerint a saját nevében megkötni a casco-biztosítási (kárbiztosítási) szerződést, és jogosult a
Kölcsönszerződést a Beépített Casco biztosításnak megfelelően egyoldalúan módosítani, amely módosításról a Hitelező írásban értesíti az
Adóst. Az Adós az itt meghatározott esetben köteles valamennyi a Hitelező, illetve a biztosító által előírt és a Beépített Casco biztosítás
létrejöttéhez, illetve annak alkalmazásához szükséges jognyilatkozatot a Hitelező és/vagy a biztosító részére kiadni.
A Hitelező jogosult jelen pont szerint eljárni abban az esetben is, ha az Adós írásbeli vagy szóbeli kérelme alapján egyéb beépítésre kerülő
biztosítási szerződés megkötésére kerül sor.
A Kölcsönszerződés jelen pont alapján történő módosításáért a Hitelező a hirdetmény szerinti díjat számítja fel.
A Kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondása esetén a jelen pontban meghatározott casco-biztosítási (kárbiztosítási) szerződés addig
az időpontig hatályban marad, amíg az Adós a jelen ÁSZF XVII.95. pontja szerinti birtokbaadási kötelezettségének eleget nem tesz, ezért
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az Adós köteles a jelen pontban meghatározott Beépített Casco biztosításhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségének ezen időpontig eleget
tenni.
Amennyiben a jelen pontban meghatározott casco-biztosítási (kárbiztosítási) szerződés, illetve egyéb biztosítási szerződés bármely oknál
fogva megszűnne, azonban a Kölcsönszerződés ezzel egyidejűleg nem szűnik meg, az Adós köteles az adott biztosítás díjának
megfelelően csökkentett havi törlesztő részletet a Hitelező által megküldött fizetési értesítő alapján továbbra is szerződésszerűen
megfizetni a Hitelező részére.
66.

Amennyiben a biztosító a Gépjárműre megkötött casco biztosítás (kárbiztosítás) érvényességét feltételhez köti (pl. védelmi berendezés
beszereltetése), úgy ennek teljesítése az Adós kötelezettsége, saját költségén, a Gépjármű átvételét megelőzően. A teljesítést az Adós
számlával köteles igazolni.

67.

Amennyiben biztosítási szerződés az Adósnak felróható okból nem jött létre, úgy a Gépjárművel kapcsolatos esetlegesen felmerülő összes
kárért az Adós felel a Hitelező felé. Ilyen káresemény kapcsán a Hitelező jogosult a Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani.

68.

A Biztosítással kapcsolatos téves, pontatlan adatszolgáltatásból származó minden következmény az Adóst terheli, kivéve azt az esetet,
amikor a Felek a Kölcsönszerződésben úgy állapodnak meg, hogy a Hitelező saját nevében köti meg a casco-biztosítást (kárbiztosítást) a
Gépjárműre.

69.

A Biztosítással kapcsolatos összes költség és az önrészesedés kizárólag az Adóst terhelik. Amennyiben a biztosítási díjat a Hitelező – az
Adósnak felróható okból – az Adós helyett fizeti meg (különösen, de nem kizárólag az Adós késedelmes díjfizetése esetén), úgy az Adós
köteles a biztosítási díjat haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül a Hitelező részére megfizetni.
A jelen pont biztosítási díjakra vonatkozó rendelkezései nem érvényesek arra az esetre, amikor a Felek a Kölcsönszerződésben úgy
állapodnak meg, hogy a Hitelező saját nevében köti meg a casco-biztosítást (kárbiztosítási) a Gépjárműre.

70.

Amennyiben az Adós nem teljesíti az általa megkötött biztosítási szerződés valamennyi feltételét, és ennek következtében vagy bármely
más okból a biztosítási szerződés megszűnhet, és erről az Adós a tőle elvárható gondosság mellett tudomással bírhat, úgy köteles a
biztosító kockázatviselésének megszűnését megelőzően új biztosítási szerződést kötni az általa választott biztosítótársasággal az ÁSZFben foglaltak szerint.
Amennyiben a fentiekre tekintettel új biztosítási szerződés megkötése válik szükségessé, és ennek megtörténte előtt a Hitelező biztosító
társaságot jelöl ki, illetve a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő biztosítási feltételeket határoz meg, és erről az Adóst írásban értesíti, úgy az
Adós az új biztosítási szerződést az értesítésben foglaltak szerint köteles megkötni.
Amennyiben fenti kötelezettségének az Adós nem tesz eleget a Hitelező jogosult, vagy
•
a Kölcsönszerződés egyoldalú módosításával a gépjárművet saját biztosítási alkusz cégén keresztül az általa meghatározott
biztosítótársaságnál casco-biztosítási (kárbiztosítási) fedezet alá vonni. Az Adós köteles az így megkötött biztosítás díját a
Kölcsönszerződéssel kapcsolatos egyéb fizetési kötelezettségekkel együtt a Hitelező részére megtéríteni a XIII.69. pontban
foglaltaknak megfelelően (Beépített Casco biztosítás). Az Beépített Casco biztosításra való tekintettel a havi fizetési kötelezettsége
az adott biztosítótársaság által megállapított casco biztosítás díjával megnő, vagy
•
jelen ÁSZF casco biztosításra vonatkozó feltételeitől eltekinteni, és a megnövekedett kockázatok fedezetére a Felek külön
megállapodása alapján kamatfelárat felszámítani és a megnövekedett fizetési kötelezettségekről a módosított fizetési
ütemezést megküldeni, az Adós pedig köteles a módosított Fizetési Ütemezésnek megfelelően fizetési kötelezettségeinek
eleget tenni. Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a gépjármű elvész, ellopják vagy megsemmisül (totálkár) a Hitelező
jogosult a Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani, mely alapján az Adósnak a Kölcsönszerződés szerinti valamennyi
fizetési kötelezettsége egyösszegben esedékessé válik.
Az Adós az itt meghatározott esetben köteles valamennyi a Hitelező, illetve a biztosító által előírt és a Beépített Casco biztosítás
létrejöttéhez, illetve annak alkalmazásához szükséges jognyilatkozatot a Hitelező és/vagy a biztosító részére kiadni.

71.

Az Adós köteles a Kölcsönszerződés illetve a biztosítási szerződések hatályban léte alatt a biztosítási szabályzatokban foglaltak szerint
eljárni a Gépjármű üzemeltetése során, valamint káresemény bekövetkezése esetén a biztosítási szabályzatokban előírt feltételeket saját
költségén teljesíteni.

72.

A Gépjárművel összefüggő káresemény (a továbbiakban: Káresemény) bekövetkezése esetén az Adós a Káreseményről köteles
haladéktalanul, de legkésőbb a biztosítási szerződésben meghatározott határidőn belül tájékoztatni a biztosítót (kárbejelentés), a biztosítási
szerződésben meghatározott módon eljárni, gondoskodni a kárfelmérésről, és egyidejűleg mindezekről írásban tájékoztatni a Hitelezőt.
Amennyiben a biztosítást a Hitelező saját nevében kötötte meg a Gépjárműre, a káresemény bekövetkezése esetén - a szükséges
mértékben - együttműködik az Adóssal a kárigény érvényesítése során.
A Gépjármű javításának időtartama alatt, illetve totál-, és lopáskárok esetén a jelen ÁSZF XIX. fejezetében meghatározott elszámolás
elkészítéséig az Adós köteles a Kölcsönszerződésben megállapított fizetési kötelezettségeinek esedékességkor maradéktalanul eleget
tenni.

73.

Amennyiben a biztosító a Káresemény során bekövetkezett károsodás mértékét a Biztosítás alapján helyreállíthatónak minősíti, úgy az
Adós köteles a Gépjármű javíttatásáról, illetve ennek megtörténtéig az állag megóvásáról, haladéktalanul gondoskodni.
A helyreállítás kizárólag a biztosító által is jóváhagyott márka-, vagy szakszervizben történhet. Az Adós köteles a javítás tényét számlával
igazolni. Amennyiben az Adós a javíttatást nem ilyen márka-, vagy szakszervizben végezteti, úgy az ebből eredő összes költség és
felelősség őt terheli.
Amennyiben az Adósnak a Hitelező felé a biztosító által történő kárkifizetés napjáig lejárt tartozása nem áll fenn, és a Gépjármű fentiek
szerinti helyreállításának megtörténtét az Adós, vagy a márka-, vagy szakszerviz hitelt érdemlően igazolta, a Hitelező – kizárólag az adott
esetre vonatkozóan – a kártérítési összegről, illetve annak óvadékként történő átvételéről az Adós javára lemond, illetve az általa
óvadékként kezelt kártérítési összeget az Adós részére megfizeti.
Amennyiben az Adósnak a Hitelező felé lejárt tartozása áll fenn, a Hitelező jogosult követelését a kártérítés összegéből levonni. Ez esetben
az Adós saját költségén köteles a Gépjármű helyreállításáról gondoskodni.

74.

Amennyiben a biztosító a Káresemény során bekövetkezett károsodás mértékét a Biztosítás alapján totálkárnak minősíti, úgy az Adós
köteles a Hitelező haladéktalan írásbeli tájékoztatása mellett a roncsot egy, a Hitelező által megjelölt márka-, vagy szakszervizbe szállítani.
A roncs értékesítése az Adós kötelezettsége; az értékesítésből befolyó összeg a Hitelezőt illeti meg. A Biztosító által megállapított és az
Adós által is elfogadott roncsérték és kártérítési összeg figyelembevételével a Hitelező az ÁSZF XVIII. fejezete alapján elszámolást készít.
Amennyiben az Adós a roncs értékesítéséről a biztosító szemléjét követő 15 napon belül nem intézkedik, úgy a Hitelező – az értékesítést
saját hatáskörébe vonva – a roncsot eladhatja, és az eladás során felmerült költségeinek megtérítését az Adóstól – az ÁSZF XVIII. fejezete
alapján készített elszámolás során – követelheti.

75.

Lopáskár esetén az Adós köteles a tettes ellen haladéktalanul, de legkésőbb a biztosítási szerződésben meghatározott határidőn belül
feljelentést tenni, a gépjármű forgalomból történő kivonásáról intézkedni és a biztosító felé a kár bejelentéséről gondoskodni. Az Adós a
feljelentés alapján készült rendőrségi jegyzőkönyv másolatát, a forgalomból történő kivonás igazolásának másolatát a kárrendező biztosító
neve, címe, közvetlen ügyintéző feltüntetésével köteles haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül eljuttatni a Hitelező részére. A
feljelentés illetve a kárbejelentés elmulasztásáért az Adós felelős.
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Amennyiben a Gépjármű felkutatását célzó rendőrségi nyomozás eredménytelennek bizonyul, az Adós köteles a rendőrségi nyomozást
megszüntető határozatot a kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül a Hitelezőnek és a Biztosítónak megküldeni. A Hitelező a
kárbejelentést követően az ÁSZF XVIII. fejezete szerint elszámolást készít.
76.

Az Adós a Biztosítással kapcsolatos eljárásban – ide nem értve a kárbejelentés és a kárfelmérés eseteit – a Hitelező külön írásbeli
felhatalmazása alapján köteles intézkedni, de egyebekben is köteles mindent haladéktalanul megtenni a Hitelező érdekeinek érvényesítése
érdekében. A Biztosítással összefüggő bárminemű, így különösen a biztosító kártérítésével kapcsolatos vita esetén – mind a peren kívüli
eljárások, egyezségek, mind a peres eljárások során – az Adós jogosult és köteles eljárni. Amennyiben a Káresemény bekövetkezésének
időpontjában a biztosító kockázatviselése nem áll fenn, helyreállítható (javítható) kár bekövetkezése esetén az Adós köteles a Gépjárművet
saját költségén helyreállíttatni (javíttatni), azzal, hogy ha nem tudja hitelt érdemlően igazolni a javítást vagy a gépjármű értéke nem éri el a
káreseménykori tőkekintlévőséget, akkor a Hitelező jogosult a Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani, és a jelen ÁSZF XVI., XVII.
és XVIII. fejezetében foglaltak szerint eljárni.
Amennyiben a biztosító a kár kifizetését bármely, az Adósnak felróható okból megtagadja, az ebből eredő minden következmény és
felelősség az Adóst terheli.
A Káresemény miatt az Adós a Hitelezővel szemben semminemű követelést nem támaszthat, a Káresemény következtében – így
különösen a Biztosítással kapcsolatos eljárással összefüggésben – felmerülő minden költség, hátrány és felelősség az Adóst terheli.
A Biztosítás alapján járó kártérítés jogosultja a jelen ÁSZF-ben előírtak szerint a Hitelező.

77.

A jelen. fejezetben foglaltak, valamint az ezekre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezésének
szerződésszegésnek minősül, amely alapján a Hitelező jogosult a Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani.

megszegése

súlyos

XIII.

HITELVÉDELMI SZOLGÁLTATÁS

78.

A Felek a Kölcsönszerződésben megállapodhatnak úgy, hogy a Hitelező, mint szerződő fél, valamint valamely, életbiztosítási szolgáltatás
nyújtásával üzletszerűen foglalkozó biztosító társaság között létrejött hitelvédelmi szolgáltatáshoz (a továbbiakban: Hitelvédelmi
Szolgáltatás) az Adós, mint biztosított csatlakozik. Ez esetben a szolgáltatás díjának elszámolása a Hitelező döntésétől függően az alábbi
kétféle számlázási móddal történhet.
•
A Hitelező közvetített szolgáltatásként számlázza a Hitelvédelmi Szolgáltatás díját, amelynek összegét a fizetési értesítő levélen
feltünteti, és azt a fizetési értesítő megküldésével egyidejűleg számlázza ki az Adósnak, aki köteles azt a Hitelező részére a havi
törlesztőrészletekkel együtt megfizetni.
•
A havi törlesztőrészlet tartalmazza a Hitelvédelmi Szolgáltatás díját is.
A Kölcsönszerződés futamideje alatt a Hitelező a technikai feltételek fennállásától függően, egyoldalúan dönthet úgy, hogy a Hitelvédelmi
Szolgáltatás díjának egyik fenti számlázási módjáról a másikra tér át. Az áttérés esetén a szolgáltatás díjtételének összege nem változik.
Amennyiben a Felek a Kölcsönszerződés megkötésekor nem állapodtak meg arról, hogy az Adós a jelen pont szerinti Hitelvédelmi
Szolgáltatáshoz csatlakozik, ezen csatlakozásra sor kerülhet a futamidő során az Adós írásbeli, vagy szóbeli kérelme alapján is. A Hitelező
ebben az esetben jogosult a Kölcsönszerződést a Hitelvédelmi Szolgáltatásnak megfelelően egyoldalúan módosítani, amelyről írásban
értesíti az Adóst.
A Kölcsönszerződés jelen pont alapján történő módosításáért a Hitelező hirdetmény szerinti díjat számít fel.
A Kölcsönszerződés az ÁSZF XVI. fejezete szerinti megszűnése esetén az Adós köteles a jelen pontban meghatározott szolgáltatási díjat a
biztosító kockázatviselésének végéig megfizetni. Amennyiben az utolsó törlesztőrészletet tartalmazó számla kiállításának dátuma korábbi,
mint ezen számla fizetési határideje, akkor a kockázatviselés vége a fizetési határidő. Amennyiben az utolsó törlesztőrészletet tartalmazó
számla kiállításának dátuma későbbi, mint ezen számla fizetési határideje, akkor a kockázatviselés vége ezen utolsó számla kiállításának
dátuma plusz nyolc nap.

XIV.
79.

Amennyiben a jelen pontban meghatározott Hitelvédelmi Szolgáltatás bármely oknál fogva megszűnne, azonban a Kölcsönszerződés ezzel
egyidejűleg az ÁSZF XVI. fejezete alapján nem szűnik meg, az Adós köteles a szolgáltatási díjjal csökkentett havi törlesztőrészletet a
Hitelező által megküldött fizetési értesítő alapján továbbra is szerződésszerűen megfizetni a Hitelező részére.
SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSOK
Teljes vagy részleges előtörlesztés a fogyasztónak minősülő Adós esetén
Fogyasztónak minősülő Adós teljes vagy részleges előtörlesztés iránti írásbeli kérelmét (a továbbiakban: Kérelem) a Hitelező által
rendszeresített nyomtatványon köteles benyújtani. Az előtörlesztéssel kapcsolatos költségtérítés mértékét a Hitelező hirdetménye
tartalmazza.
A Hitelező a Kérelem kézhezvételét követően értesítő levélben (a továbbiakban: részleges előtörlesztés esetén Előtörlesztési Ajánlat, teljes
előtörlesztés esetén Lezárási Ajánlat) tájékoztatja az Adóst az esedékességkor (a továbbiakban Értéknap) megfizetendő összegről. A
Kérelem kézhezvétele és az Értéknap között legalább 15 napnak el kell telnie.
a)
Részleges előtörlesztés esetén a Hitelező az előtörlesztett tőketartozásra a teljesítésig számít fel ügyleti kamatot. Amennyiben a
Felek másként nem rendelkeznek, a részleges előtörlesztés esetén a még esedékessé nem vált törlesztőrészletek összege csökken, az
esedékességük nem módosul.
b)
Teljes előtörlesztés esetén az Adós által fizetendő összeg – az esetleges lejárt tartozások után fizetendő késedelmi kamatok és
díjak nélkül – az alábbi képlet alapján kerül meghatározásra:

 r

E = H e + H e ×  e × De 
 360

ahol:
E

a teljes előtörlesztés esetén az Adós által fizetendő összeg – az esetleges lejárt tartozások után fizetendő késedelmi kamatok és
díjak nélkül – a finanszírozás Kölcsönszerződés szerinti devizanemében;

He

a teljes előtörlesztés teljesítése előtti esedékesség és a teljes előtörlesztés teljesítése közötti elszámolási periódusra vonatkozó
fennálló tőketartozás összege a finanszírozás Kölcsönszerződés szerinti devizanemében;

re

a teljes előtörlesztés teljesítése előtti esedékesség és a teljes előtörlesztés teljesítése közötti elszámolási periódusra vonatkozó
éves ügyleti kamatláb;

De

a teljes előtörlesztés teljesítése előtti esedékesség és a teljes előtörlesztés teljesítése közötti elszámolási periódus naptári
napjainak száma.
A Hitelező a Lezárási Ajánlatban tájékoztatja az Adóst az Értéknapon megfizetendő összegről. A Lezárási Ajánlatban forintban
meghatározott összegek tájékoztató jellegű adatok, azt az esetleges késedelmi kamatok, még ki nem számlázott díjak és költségek
befolyásolhatják, amely alapján az Adósnak további fizetési kötelezettsége vagy túlfizetése keletkezhet. Az Ertéknapot követően a Hitelező
ennek alapján elkészíti a végleges elszámolást és a hozzátartozó számlákat, melyeket megküld az Adósnak. A Hitelező a szerződés teljes
előtörlesztéssel történő megszüntetését csak abban az esetben végzi el, amennyiben valamennyi, a Kölcsönszerződésből eredő fizetési
kötelezettségének az Adós eleget tett.
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A Hitelező a szerződés teljes előtörlesztéssel történő megszüntetésére irányulói folyamatot abban az esetben indítja el az Értéknapon,
amennyiben az Értéknapot megelőző 5. munkanapig a Lezárási Ajánlatot - Adós által is aláírva és elfogadva - a Hitelező kézhez vette, a
Lezárási Ajánlatban meghatározott összeg a Hitelező bankszámláján – szintén ezen időpontig - jóváírásra került, valamint ezzel egyidejűleg
az átutalás tényét, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Adós esetén pedig a cégjegyzésre jogosult aláírási jogát
is a Hitelező részére hitelt érdemlő módon igazolják. Ha ezen feltételek nem teljesülnek a megadott határidőig, úgy a Hitelező a
Kölcsönszerződés teljes előtörlesztéssel történő megszüntetését nem végzi el, és az Adósnak – amennyiben teljes előtörlesztéssel meg
kívánja szüntetni a szerződését – új Lezárási Ajánlatot kell kérnie.
Abban az esetben, ha csak a Lezárási Ajánlatban meghatározott összeg kerül megfizetésre, azonban az Adós által aláírt Lezárási Ajánlat
nem kerül határidőben megküldésre a Hitelező részére, akkor azt a Hitelező jogosult túlfizetésnek tekinteni és az összeg megfizetője
részére visszajuttatni. Azonban, ha az Adósnak a Hitelezővel szemben lejárt tartozása áll fenn ebben az időpontban, úgy a befizetett
összeget a Hitelező az Adós lejárt egyéb tartozásaiba beszámítja.
Amennyiben a Kölcsönszerződés teljes előtörlesztéssel történő megszüntetése megvalósult és az Adós valamennyi fizetési
kötelezettségének eleget tett, a Hitelező minden esetben a nyilvántartásában rögzített címre küldi meg a finanszírozott eszköz okmányait
és a lezáró dokumentumokat, amennyiben az Adós írásban másként nem rendelkezik a Lezárási Ajánlat visszaküldésével egyidejűleg,
vagy amennyiben azok megküldésére a Hitelező kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírás alapján harmadik személy vagy hatóság
részére nem köteles.
80.

Teljes vagy részleges előtörlesztés a fogyasztónak nem minősülő Adós esetén
Fogyasztónak nem minősülő Adós a teljes vagy részleges előtörlesztés iránti írásbeli kérelmét (a továbbiakban: Kérelem) az esedékesség
időpontja előtt legalább 30 nappal köteles benyújtani. Az előtörlesztés díjának mértékét a Hitelező hirdetménye tartalmazza.
A Hitelező a Kérelem kézhezvételét követően értesítő levélben (a továbbiakban: részleges előtörlesztés esetén Előtörlesztési Ajánlat, teljes
előtörlesztés esetén Lezárási Ajánlat) tájékoztatja az Adóst az esedékességkor (a továbbiakban Értéknap) megfizetendő összegről.
a)
Részleges előtörlesztés esetén a Hitelező az előtörlesztett tőketartozásra a teljesítésig számít fel ügyleti kamatot. Amennyiben a
Felek másként nem rendelkeznek, a részleges előtörlesztés esetén a még esedékessé nem vált törlesztőrészletek összege csökken, az
esedékességük nem módosul.
b)
Teljes előtörlesztés esetén az Adós által fizetendő összeg – az esetleges lejárt tartozások után fizetendő késedelmi kamatok és
díjak nélkül – az alábbi képlet alapján kerül meghatározásra:

 r

E = H e + H e ×  e × De 
 360

ahol:
E

a teljes előtörlesztés esetén az Adós által fizetendő összeg – az esetleges lejárt tartozások után fizetendő késedelmi kamatok és
díjak nélkül – a finanszírozás Kölcsönszerződés szerinti devizanemében;

He

a teljes előtörlesztés teljesítése előtti esedékesség és a teljes előtörlesztés teljesítése közötti elszámolási periódusra vonatkozó
fennálló tőketartozás összege a finanszírozás Kölcsönszerződés szerinti devizanemében;

re

a teljes előtörlesztés teljesítése előtti esedékesség és a teljes előtörlesztés teljesítése közötti elszámolási periódusra vonatkozó
éves ügyleti kamatláb;

De

a teljes előtörlesztés teljesítése előtti esedékesség és a teljes előtörlesztés teljesítése közötti elszámolási periódus naptári
napjainak száma.

A Hitelező a Lezárási Ajánlatban tájékoztatja az Adóst az Értéknapon megfizetendő összegről. A Lezárási Ajánlatban forintban
meghatározott összegek tájékoztató jellegű adatok, azt az esetleges késedelmi kamatok, még ki nem számlázott díjak és költségek
befolyásolhatják, amely alapján az Adósnak további fizetési kötelezettsége vagy túlfizetése keletkezhet. Az Ertéknapot követően a Hitelező
ennek alapján elkészíti a végleges elszámolást és a hozzátartozó számlákat, melyeket megküld az Adósnak. A Hitelező a szerződés teljes
előtörlesztéssel történő megszüntetését csak abban az esetben végzi el, amennyiben valamennyi, a Kölcsönszerződésből eredő fizetési
kötelezettségének az Adós eleget tett.
A Hitelező a szerződés teljes előtörlesztéssel történő megszüntetésére irányuló folyamatot csak abban az esetben indítja el az Értéknapon,
amennyiben az Értéknapot megelőző 5. munkanapig a Lezárási Ajánlatot - Adós által is aláírva és elfogadva - a Hitelező kézhez vette, a
Lezárási Ajánlatban meghatározott összeg a Hitelező bankszámláján – szintén ezen időpontig - jóváírásra került, valamint ezzel egyidejűleg
az átutalás tényét, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Adós esetén pedig a cégjegyzésre jogosult aláírási jogát
is a Hitelező részére hitelt érdemlő módon igazolják. Ha ezen feltételek nem teljesülnek a megadott határidőig, úgy a Hitelező a
Kölcsönszerződés teljes előtörlesztéssel történő megszüntetését nem végzi el, és az Adósnak – amennyiben teljes előtörlesztéssel meg
kívánja szüntetni a szerződését – új Lezárási Ajánlatot kell kérnie.
Abban az esetben, ha csak a Lezárási Ajánlatban meghatározott összeg kerül megfizetésre, azonban az Adós által aláírt Lezárási Ajánlat
nem kerül határidőben megküldésre a Hitelező részére, akkor azt a Hitelező jogosult túlfizetésnek tekinteni és az összeg megfizetője
részére visszajuttatni. Azonban, ha az Adósnak a Hitelezővel szemben lejárt tartozása áll fenn ebben az időpontban, úgy a befizetett
összeget a Hitelező az Adós lejárt egyéb tartozásaiba beszámítja.
Amennyiben a Kölcsönszerződés teljes előtörlesztéssel történő megszüntetése megvalósult és az Adós valamennyi fizetési
kötelezettségének eleget tett, a Hitelező minden esetben a nyilvántartásában rögzített címre küldi meg a finanszírozott eszköz okmányait
és a lezáró dokumentumokat, amennyiben az Adós írásban másként nem rendelkezik a Lezárási Ajánlat visszaküldésével egyidejűleg,
vagy amennyiben azok megküldésére a Hitelező kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírás alapján harmadik személy vagy hatóság
részére nem köteles.
81.

Egyéb átütemezés
Az Adós a XIV.79.80. pontban tárgyalt előtörlesztésen kívüli bármilyen egyéb, a Fizetési Ütemezés szerint fennálló tartozásainak
átütemezésére vonatkozó igényét is írásban köteles jelezni a Hitelező felé a Hitelező által rendszeresített formanyomtatványon.
Amennyiben a Hitelező az átütemezést engedélyezi, költséget számít fel, amelynek mértékét a Hitelező hirdetménye határozza meg. A
Hitelező a mindenkori hatályos és honlapján közzétett átütemezési lehetőségeket ajánlja.

82.

A természetes személy halála, illetve nem természetes személy jogutód nélküli megszűnése
Amennyiben az Adós nem természetes személy, akkor jogutód nélküli megszűnése esetén a Kölcsönszerződés megszűnik, és a Hitelező
jogosult a Gépjárművet terhelő ingó zálogjogát érvényesíteni, valamint köteles a jogutód nélküli megszűnést követően jogosulttá váló
személlyel a XVIII. fejezetben foglalt rendelkezések értelemszerű alkalmazásával elszámolni.
Amennyiben az Adós természetes személy és halála esetén a jogerős hagyatékátadó végzés (vagy bírósági határozat) alapján a
Kölcsönszerződésből származó jogok és kötelezettségek gyakorlására, illetve teljesítésére örökös (vagy más személy) jogosulttá, illetve
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kötelezetté válik, a Kölcsönszerződés nem szűnik meg. Ebben az esetben az örökösre átszállnak a Kölcsönszerződés alapján
gyakorolható jogok és terhelik a Kölcsönszerződésből eredő kötelezettségek.
83.

A Kölcsönszerződés és mellékleteinek egyéb ok miatti módosítása
A Kölcsönszerződés és annak mellékletei a jelen ÁSZF-ben külön nem nevesített esetekben kizárólag a Felek közös megegyezésével
módosíthatók. A Kölcsönszerződés bármely feltételének az Adós által kezdeményezett módosítása esetén az Adós a
szerződésmódosítással egyidejűleg a Hitelező hirdetményében meghatározott mértékű díjat köteles a Hitelezőnek megfizetni azonban a
Hitelező – speciális esetekben – jogosult ettől eltekinteni.

XV.

A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

84.

A Kölcsönszerződés megszűnik
a)
az Adós valamennyi fizetési és egyéb szerződéses kötelezettségének maradéktalan teljesítésével,
b)
Fogyasztónak minősülő Adós általi elállással (felmondással),
c)
a Hitelező azonnali hatályú felmondásával
d)
bármelyik fél általi rendes felmondással,
e)
a Kölcsönszerződésben meghatározott idő elteltével szerződésszerű teljesítés nélkül,
f)
a Hitelező és az Adós közti közös megegyezéssel.

85.

Amennyiben az Adósnak a szerződés megszűnését követően túlfizetése keletkezik, a Hitelező a túlfizetés összegét jogosult birtokban
tartani mindaddig, amíg az Adós jelen pont szerinti rendelkezése alapján a túlfizetés összege az Adós részére megfizetésre nem kerül. A
Hitelező az ezzel kapcsolatos költségeit felszámítja, valamint jogosult az ezzel kapcsolatban felmerülő költség(ek) összegével a túlfizetés
összegét csökkenteni. Amennyiben az Adós a túlfizetés összegével kapcsolatban rendelkezni kíván, úgy annak költségeit is köteles a
Hitelező részére megfizetni. A jelen pont szerinti költségekről az Adós az erre vonatkozó, és a Hitelező honlapján közzétett, illetve az
ügyfélszolgálaton kifüggesztett hirdetmény útján tájékozódhat. A költségek mértékét a Hitelező a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint jogosult
egyoldalúan módosítani. A túlfizetés összegének vonatkozásában – az ellenkező bizonyításáig - a Hitelező nyilvántartása az irányadó,
azzal, hogy az Adós kérésére a Hitelező a nyilvántartás szerinti összeg mértékét megalapozó tényekről az Adós részére tájékoztatást ad. A
túlfizetés összege után az Adós kamat követelésére nem jogosult. A túlfizetés időleges, a Felek közötti, jelen pontban szabályozottak
szerinti pénzügyi rendezésének időpontjáig történő birtokban tartása nem minősül pénzügyi szolgáltatásnak, az ezzel kapcsolatos, itt nem
szabályozott jogokra és kötelezettségekre kizárólag a Ptk. rendelkezései az irányadók

86.

A fogyasztónak minősülő Adós elállási és felmondási joga
Fogyasztónak minősülő Adós jogosult
a Kölcsönszerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállni, ha a kölcsön
folyósítására még nem került sor;
a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondani a kölcsönszerződést, ha a kölcsönt már
folyósították.
Az elállási (felmondási) jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozatát a fent
meghatározott határidő lejártáig postára adja vagy egyéb igazolható módon azt a Hitelezőnek elküldi.
A fogyasztó az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül
köteles a felvett kölcsönösszeget és a kölcsön folyósításától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított
hitelkamatot a Hitelezőnek visszafizetni. A Fogyasztó elállása esetén a Hitelező az előző mondatban meghatározott összegen kívül
kizárólag arra az összegre jogosult, amelyet az államnak vagy önkormányzatnak a hitellel kapcsolatosan megfizetett, ha annak
visszatérítésére nincs mód.
A Fogyasztó elállási jogának gyakorlása azt a kölcsönhöz kapcsolódó járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerződést is felbontja, amely a
hitelező által vagy egy harmadik fél és a hitelező előzetes megállapodása alapján a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásra vonatkozik.

87.

A Hitelező azonnali hatályú felmondási joga
A fogyasztónak minősülő Adóssal kötött Kölcsönszerződés esetén a Kölcsönszerződés felmondását megelőzően a Hitelező a
fogyasztónak minősülő Adósnak, a kezesnek és a személyes adósnak nem minősülő zálogkötelezettnek küldött írásbeli fizetési
felszólításban felhívja a fogyasztónak minősülő Adós, a kezes, illetve a zálogkötelezett figyelmét a teljes fennálló és a lejárt
tartozás összegére, a fizetendő kamat és késedelmi kamat mértékére, valamint a nemfizetés esetén teljesítendő további
kamatteherre és a tartozás rendezésének elmaradása esetén a várható jogkövetkezményekre.
A Hitelező jogosult a Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a Kölcsön folyósítását megtagadni, amennyiben
a)

a Ptk. 6:387. §-ában foglalt valamely eset bekövetkezik

b)
•
•

•
•
•
•
•

az Adós a Kölcsönszerződésből eredő valamely kötelezettségét nem, vagy nem maradéktalanul teljesíti, így különösen, de nem
kizárólagosan, ha
az Adós bármely fizetési kötelezettségének teljesítésével 8 napot meghaladóan késedelembe esik és a Hitelező a kötelezettsége
teljesítésére írásban felszólította, és az Adós a fizetési kötelezettségét az írásbeli felszólítás ellenére sem teljesítette,
a Biztosítás a Kölcsönszerződés hatálya alatt bármilyen, a Hitelezőnek fel nem róható okból megszűnik, illetve a biztosítási díjak
megfizetésével az Adós, amennyiben díjfizetésre a Kölcsönszerződés szerint köteles, 8 napot meghaladóan késedelembe esik, és a
Hitelező a kötelezettsége teljesítésére írásban felszólította, és az Adós a fizetési kötelezettségét az írásbeli felszólítás ellenére sem
teljesítette,
az Adós a Biztosításban foglalt kötelezettségeit egyéb módon megsérti, vagy a Biztosításban meghatározott jogaival nem él, és ezen
magatartása a Hitelező számára hátrányos következménnyel járhat,
az Adós a Gépjárművet nem rendeltetésszerűen használja, vagy a Hitelező előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik személynek
használatba adja, átadja, illetve bármilyen jogcímen megterheli,
az Adós a Gépjárművel kapcsolatos karbantartási, állagmegóvási, javítási és javíttatási kötelezettségének kötelezettségének nem
tesz eleget,
az Adós az ÁSZF szerinti ellenőrzést akadályozza, vagy az Adós hibájából az ellenőrzés meghiúsul,
az Adós – a Hitelező jogai gyakorlásához és kötelezettségei teljesítéséhez szükséges - adataiban történő változásról azok
bekövetkezését követően 8 napon belül, vagy a jogszabályban illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározott ettől eltérő kötelező határidőn
belül, a Hitelezőt – az adatváltozás tényének egyidejű igazolása mellett - nem tájékoztatja,

c)

a Kölcsönszerződésben meghatározott biztosíték(ok) értéke vagy érvényesíthetősége jelentősen csökken, és az(oka)t az Adós a
Hitelező felszólítására nem egészíti ki,

d)

az Adós pénzügyi, gazdasági, illetve jogi helyzetében olyan változás következik be, amely veszélyezteti az Adós kötelezettségeinek
teljesítését, és az Adós a Hitelező felszólítására megfelelő biztosítékot, vagy további biztosítékot nem ad,

e)

amennyiben a KHR-ben foglalt adatok alapján vagy más módon megállapítható, hogy az Adós bármely hitelintézettel vagy
pénzügyi vállalkozással, illetve a CIB Bankcsoportba tartozó bármely társasággal (amelyek felsorolását a Hitelező hirdetménye
tartalmazza) kötött bármely más szerződését (szerződéseit) megszegi, és ez veszélyezteti az Adós Kölcsönszerződés szerinti
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kötelezettségeinek teljesítését,1
f)

az Egyetemleges kötelezett vagy az Egyéb biztosítékot nyújtó személy a biztosítéki szerződésben foglalt lényeges kötelezettségét
jelentős mértékben megszegi és ezt a Hitelező felszólítására sem orvosolja, és az Adós a Hitelező felszólítására megfelelő
biztosítékot, vagy további biztosítékot nem ad,

g)
h)

az Adóssal szemben felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy végrehajtási eljárás indul,
a Gépjárművet bizonyíthatóan bűncselekmény elkövetésére használják és/vagy ilyen cselekménnyel összefüggésben a hatóság azt
lefoglalja, és/vagy a Gépjármű – a Hitelezőnek fel nem róható ok miatt – megrongálódott, és kijavítása, eredeti állapotba történő
visszaállítása nem történt meg, vagy a Gépjármű megsemmisült, vagy működésképtelenné vált, vagy lopáskár következett be,

i)

a biztosíték alapítására vonatkozó megállapodást az érintett felek bármelyike a Kölcsön folyósításának napjáig nem írja alá,

j)

a Hitelező Tájékoztatójában meghatározott, valamint a Hitelező által – a hitelképesség-vizsgálat függvényében – egyedileg
megkövetelt és az Értesítés kölcsönkérelem elfogadásáról megnevezésű nyomtatványban felsorolt dokumentumok átadása a
Kölcsön folyósításának napjáig nem történik meg a Hitelező vagy a Kölcsönszerződést a Hitelező nevében aláíró személy részére,

k)

a Kölcsönszerződés biztosítására a Kölcsönszerződésben meghatározott Biztosítéki Szerződés a Kölcsön folyósításának napjáig
nem lép hatályba,

l)

amennyiben a jelen ÁSZF egyéb felmondási okot határoz meg.

88.

A Kölcsönszerződés Hitelező általi azonnali hatályú felmondása esetén az Adós Kölcsönszerződés alapján fennálló valamennyi fizetési
kötelezettsége, egyösszegben azonnal esedékessé válik.

89.

A Hitelező az azonnali hatályú felmondásról írásban (felmondólevél), a felmondás indoklásával és az esedékessé vált összeg
megjelölésével értesíti az Adóst. A Hitelező az azonnali hatályú felmondásról írásban (felmondólevél), a felmondás indoklásával és
az esedékessé vált összeg megjelölésével értesíti az Adóst, fogyasztónak minősülő Adóssal kötött Kölcsönszerződés esetén az
azonnali hatályú felmondást a Hitelező a kezesnek és a személyes adósnak nem minősülő zálogkötelezettnek is megküldi.
A felmondást tartalmazó nyilatkozat kézbesítése körében a Felek elfogadják, hogy az kézbesítettnek minősül, ha a Hitelező azt
tértivevényes levélben küldi meg az Adós Kölcsönszerződésben feltüntetett, vagy az Adós által a Hitelezőnek időközben bejelentett címére,
vagy az Adósnak, vagy a kézbesítéskor hatályos, a postai kézbesítésekre irányadó szabályok alapján postai küldemények átvételére
jogosult személynek személyesen vagy megbízottja révén átadja. A felmondó levél kézbesítettnek tekintendő abban az esetben is, ha azt
azon személy veszi át, akinél a Gépjármű – akár a Kölcsönszerződéssel ellentétesen – található. A felmondó levél kézbesítettnek
tekintendő abban az esetben is, ha a felmondó levelet a postai kézbesítési szabályok alapján a posta „nem kereste”, illetve „ismeretlen
helyre költözött” megjelöléssel küldi vissza, ebben az esetben a közlés napja a tértivevény Hitelezőhöz történő visszaérkezésének a napja.
A felmondást tartalmazó nyilatkozat kézbesítettnek tekintendő abban az esetben is, ha azt az Egyetemleges kötelezett vagy az Egyéb
biztosítékot nyújtó személy (kezes) veszi át. Az Adós a felmondással esedékessé vált összeget a felmondást tartalmazó nyilatkozat
kézbesítésétől számított 8 napon belül köteles megfizetni a Hitelezőnek.
Arra az esetre, ha a jelen pontban meghatározottak szerint a felmondó levelet bármely okból nem az Adós veszi át, az Adós a
Kölcsönszerződés aláírásával meghatalmazza azt a személyt, akinél a Gépjármű található, illetve az Egyetemleges Kötelezetett és az
Egyéb biztosítékot nyújtó személyt arra, hogy a felmondó levelet az Adós képviseletében átvegye. A jelen pont szerinti meghatalmazást az
Egyetemleges kötelezett a Kölcsönszerződés aláírásával, az Egyéb biztosítékot nyújtó személy a Biztosítéki Szerződés aláírásával veszi
tudomásul, míg a meghatalmazás a Gépjárművet birtokban, illetve albirtokban tartó személlyel a Gépjármű ezen személy részére történő
átadásával, azaz Gépjármű birtokának Adós általi átruházásával közöltnek tekintendő, amelyet az Adós kifejezetten tudomásul vesz. A
jelen pont szerint meghatalmazás kizárólag a Hitelező előzetes hozzájárulásával vonható vissza, az ezen hozzájárulás nélkül történő
visszavonás a Hitelező felé hatálytalan.

90.

A Kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondásával az Adósnak megszűnik a Gépjármű birtoklásához, használatához és hasznosításához
való joga.

91.

A Hitelező ingó jelzálogszerződésen alapuló kielégítési joga – külön értesítés nélkül – az Adós bármilyen, jelzálogjoggal biztosított fizetési
kötelezettségének határidőben, azaz az esedékesség időpontjában történő teljesítésének elmulasztásával megnyílik, amelyet ezt követően
a Hitelező a jelen ÁSZF XVII. fejezetében, illetve az ingó jelzálogra vonatkozó Biztosítéki Szerződés rendelkezései szerint gyakorolhat,
illetve a Hitelező jogosult az egyéb biztosítékokat érvényesíteni.

92.

Amennyiben a Kölcsönszerződést a Hitelező azért mondja fel azonnali hatállyal, mert a Gépjármű megsemmisült, vagy a Káreseményt
követően a biztosító gazdasági totálkárt állapított meg, vagy a Gépjárművet ellopták (lopáskár), és amennyiben a Hitelezőnek a jelen ÁSZF
XIX. fejezete szerinti elszámolás szerinti követelése a biztosítási kárrendezésből nem térül meg, úgy a fennmaradó részt az Adós köteles a
Hitelező részére megfizetni.
A BIZTOSÍTÉKOK NYÚJTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

XVI.

Az Adós (vagy érdekében harmadik személy) a Kölcsönszerződésből származó kötelezettségeinek biztosítására köteles a jelen fejezetben
foglaltak szerint biztosítékot nyújtani.
A Hitelező az egyes biztosítékok vonatkozásában az alábbiak szerint határozza meg, hogy azok elsődleges vagy másodlagos biztosítékok.
Az elsődleges biztosítékokat az Adós minden esetben köteles szolgáltatni a Hitelező részére, a másodlagos biztosítékok szolgáltatására az
Adós (vagy az Egyéb biztosítékot nyújtó/Egyetemleges kötelezett) abban az esetben köteles, ha a Hitelező az Adós fizetési
kötelezettségének biztosítására az elvégzett ügyfélminősítés, illetve gépjármű-értékelés miatt nem tartja kellő biztosítéknak az elsődleges
biztosítékokat. A másodlagos biztosítékok közül az Adós a Hitelező egyetértésével határozhatja meg azt vagy azokat, amelyeket nyújtani
tudja.
BIZTOSÍTÉK
JELLEGE
ELSŐDLEGES

ADÓS

BIZTOSÍTÉK MEGNEVEZÉSE

TERMÉSZETES SZEMÉLY
JOGI SZEMÉLY, JOGI SZEMÉLYISÉG NÉLKÜLI
GAZDASÁGI TÁRSASÁG

MÁSODLAGOS

1

TERMÉSZETES SZEMÉLY

Nem alkalmazható a fogyasztónak minősülő Adóssal kötött Kölcsönszerződés esetén.
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-

ingó jelzálog a Gépjármű tekintetében
ingó jelzálog a Gépjármű tekintetében
készfizető kezesség
felhatalmazás beszedési megbízás benyújtására
egyetemleges kötelezettség vállalása
feltételes adásvételi szerződés
óvadék

JOGI SZEMÉLY, JOGI SZEMÉLYISÉG NÉLKÜLI
GAZDASÁGI TÁRSASÁG

-

követelést terhelő zálogjog
készfizető kezesség
felhatalmazás beszedési megbízás benyújtására
egyetemleges kötelezettség vállalása
feltételes adásvételi szerződés
óvadék
követelést terhelő zálogjog

A Hitelező és az Adós a Kölcsönszerződésben határozzák meg azokat a biztosítékokat, amelyek az Adós fizetési kötelezettségének
biztosítására szolgálnak.
A biztosítékokat, a Hitelező a közhiteles vagy egyéb hatósági nyilvántartások (pl. közlekedési nyilvántartás, zálogjogi nyilvántartás,
hitelbiztosítéki nyilvántartás stb.), az Adós, vagy az Egyéb biztosítékot nyújtó/Egyetemleges kötelezett által benyújtott (pl. törzskönyv,
polgári jogi szerződés stb.), vagy a Hitelező által beszerzett egyéb dokumentumok (pl. érték-megállapítás) eredeti vagy hiteles
másolatainak vizsgálata alapján fogadja el, amelyről értesíti az Adóst (és az Egyéb biztosítékot nyújtót/Egyetemleges kötelezettet), majd ezt
követően történik meg a szerződéskötés, és a biztosíték rendelkezésre bocsátása.
A biztosítékok érvényesítése úgy történik, hogy a Hitelező a biztosítékra vonatkozó szerződésben (kikötésben) történt megállapodás szerint
jár el és közvetlenül lép fel a biztosíték nyújtójával szemben.
A Hitelező a biztosítékok érvényesítéséből származó összegeket az Adós tartozásainak csökkentésére vagy kiegyenlítésére fordítja. A
Hitelező a biztosítékok érvényesítése után írásban tájékoztatja az Adóst a Kölcsönszerződés alapján még fennálló fizetési
kötelezettségekről vagy azok megszűnéséről, illetve a biztosítékok érvényesítését követően elszámol az Adóssal.
Hitelező az Egyetemleges kötelezett vagy az Egyéb biztosítékot nyújtó írásbeli kérelme alapján, a kérelmező jogi érdekének igazolását,
illetve egyértelmű azonosítását követően, kizárólag a kérelmezőt a kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírások alapján az Adóssal
szemben megillető jogok érvényesítésének elősegítése érdekében, és a banktitok megtartásának kötelezettségére is figyelemmel,
mindenkor a banktitok megtartására vonatkozó törvényi rendelkezések korlátait szem előtt tartva, a kérelmező részére igazolást állít ki
arról, hogy a biztosítékok érvényesítése során az Adóst terhelő fizetési kötelezettségek Hitelezőnél történő tényleges megtérülése, az
egyes biztosítékok érvényesítésére is figyelemmel, milyen forrásból, illetve mely érintett személy által történt. Az itt meghatározottak mellett
a Hitelezőt az Egyetemleges kötelezettel, az Egyéb biztosítékot nyújtó személlyel, illetve bármely más harmadik személlyel szemben, az
Adósi kötelezettségekért történő tényleges helytállásukkal, illetve az Adós helyett történt teljesítésükkel kapcsolatban további
kötelezettségek nem terhelik, így ezen személyek az Adóssal szembeni esetleges (megtérítési vagy egyéb) igényeik érvényesítése során
önállóan, a Hitelező további közreműködése nélkül járnak el.
A Hitelező a Kölcsönszerződésben foglalt adósi kötelezettségek biztosítékául elsősorban a következő biztosítékok nyújtását határozhatja
meg:
I. Dologi jellegű biztosítékok:
1.
ingó jelzálogjog (gépjárművön) – a jelen ÁSZF XVIII. fejezetében foglaltak szerint
Az Adós és a Hitelező a kölcsönnyújtással érintett Gépjármű vonatkozásában a jelen ÁSZF-ben és a külön Biztosítéki Szerződésben
foglaltak szerint minden esetben ingó jelzálogjogot alapítanak.
2. óvadék (készpénz, értékpapírok, fizetési számla egyenlege) – külön okiratba foglaltak szerint
A Hitelező biztosítékként – amennyiben a Hitelező az Adós vonatkozásában elvégzett ügyfélminősítés alapján nem találta kellő
biztosítéknak az Adós által nyújtott elsődleges biztosítékokat – kézizálogként vagy fizetési számla egyenlegének elzálogosításával alapított
óvadékot is elfogadhat.
3. követelésen alapított zálogjog – külön okiratba foglaltak szerint
A Hitelező biztosítékként – amennyiben a Hitelező az Adós vonatkozásában elvégzett ügyfélminősítés alapján nem találta kellő
biztosítéknak az Adós által nyújtott elsődleges biztosítékokat, úgy a Hitelezőnek döntése alapján az Adós köteles az általa harmadik
személyekkel kötött szerződéséből származó bevétele mint követelés vonatkozásában zálogjogot engedni a Hitelezőnek.
II. Személyi jellegű biztosítékok:
1.
készfizető kezesség – külön okiratba foglaltak szerint
A Hitelező kérheti az Adóst, hogy olyan személyt állítson, aki készfizető kezességvállalásával biztosítja az Adós fizetési kötelezettségeit.
A készfizető kezes írásban, a Hitelező által előírt formában arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben az Adós a Kölcsönszerződés
szerinti fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, sortartási kifogás nélkül maga fog teljesíteni, függetlenül attól, hogy a Hitelező először
követelte-e a Adóstól a kötelezettség teljesítését. A készfizető kezes nagykorú, cselekvőképes magánszemély, illetve jogi személy, vagy
jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet.
A készfizető kezességvállalás megszűnik abban az esetben, ha a Kölcsönszerződés szerinti fizetési kötelezettségek maradéktalanul
teljesítésre kerültek.
A készfizető kezesség érvényesítése úgy történik, hogy a Hitelező felszólítja a készfizető kezest a teljesítésre, és a felszólítás
eredménytelenségét követően igényét közokirat esetén végrehajtási záradékolást követően végrehajtó közreműködésével, teljes bizonyító
erejű magánokirati forma esetén pedig az illetékes bíróság előtt érvényesíti.
2.
egyetemleges kötelezettség vállalása – a Kölcsönszerződésben
A Hitelező kérheti az Adóst, hogy a jelen ÁSZF III.8. b) pontjában foglaltak szerint Egyetemleges kötelezettet állítson.
Az Egyetemleges kötelezett a Kölcsönszerződés aláírásával arra vállal kötelezettséget, hogy az Adóssal egysorban felel a
Kölcsönszerződés szerinti kötelezettségekért. Az Egyetemleges kötelezett nagykorú, cselekvőképes magánszemély, illetve jogi személy,
vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet.
Az Egyetemleges kötelezettségvállalás megszűnik abban az esetben, ha a Kölcsönszerződés szerinti fizetési kötelezettségek
maradéktalanul teljesítésre kerültek.
3.
felhatalmazás beszedési megbízás benyújtására – külön okiratba foglaltak szerint
Amennyiben a Hitelező a fizetési kötelezettség teljesítésének biztosítására szükségesnek tartja, akkor a jogi személy, illetve jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve pénzforgalmi számlával rendelkező egyéni vállalkozó Adóstól felhatalmazó levélen alapuló
beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó levelet kér valamennyi számlavezetője által nyilvántartásba véve. A
felhatalmazással az Adós azt a jogot biztosítja a Hitelezőnek, hogy a Kölcsönszerződésből származó követeléseit a számlavezetőhöz
benyújtott beszedési megbízással érvényesíthesse a Adós bankszámlái terhére.
A felhatalmazó levél csak a Hitelező írásbeli hozzájárulása esetén vonható vissza. Amennyiben az Adós a Kölcsönszerződésből származó
valamennyi fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, a Hitelező a felhatalmazó levél visszavonásához hozzájárul.
4.
feltételes adásvételi szerződés – külön okiratba foglaltak szerint
Amennyiben a Hitelező a fizetési kötelezettség teljesítésének biztosítására szükségesnek tartja a Szállítóval vagy más személlyel
adásvételi szerződést köt arra az esetre, ha a Kölcsönszerződést a Hitelező felmondja és a Gépjárművet az ingó jelzálogjogának
érvényesítése során értékesíti.
XVII.

AZ INGÓ JELZÁLOGJOGRA, MINT ELSŐDLEGES BIZTOSÍTÉKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

93.

A Hitelező és az Adós a Kölcsönszerződés aláírásával egyidejűleg ingó jelzálogjogot alapítanak a Kölcsönszerződés II. pontjában
meghatározott Gépjármű vonatkozásában. A Gépjárművet terhelő ingó jelzálogjog jelen ÁSZF X.47. pontja szerinti Nyilvántartásba kerül
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bejegyzésre, amely bejegyzés és bejegyzésnek a Kölcsönszerződés teljes futamideje alatt történő fenntartása a Hitelező által nyújtott,
illetve nyújtandó pénzügyi szolgáltatás, illetve a Kölcsönszerződés hatálya fenntartásának feltétele, amely bejegyzés(ek) megtörténte,
valamint fenntartása nélkül a Hitelező a Kölcsönszerződés szerint szolgáltatásait – a Felek ezzel kapcsolatos eltérő megállapodásának
hiányában - nem nyújtja, valamint jogosult a Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani.
94.

A Gépjárműre, mint zálogtárgyra alapított ingó jelzálogjog alapításának, érvényesítésének módját, valamint annak részletes feltételeit,
valamint a Feleknek a jelzálogjoggal kapcsolatos részletes jogait és kötelezettségeit a Biztosítéki szerződés tartalmazza. A Biztosítéki
szerződés bármely rendelkezésével kapcsolatos súlyos szerződésszegés esetén a Hitelező jogosult a Kölcsönszerződést azonnali hatállyal
felmondani, és a jelzálogjogát érvényesíteni.
Fogyasztó Adós (aki egyben a zálogkötelezett is) esetén a Hitelező a Gépjárművel, mint zálogtárggyal kapcsolatban a kielégítési jogát csak
akkor gyakorolja bírósági végrehajtáson kívül, ha a kielégítési jog megnyílása után a Hitelező és a fogyasztó Adós a Gépjármű, mint
zálogtárgy Hitelező, mint zálogjogosult általi értékesítésének módjában írásban megállapodott.

95.

Nem fogyasztó Adós (aki egyben a zálogkötelezett is) esetén a Biztosítéki szerződésben foglaltakon túlmenően a jelen ÁSZF 95., 96., 97.,
és 98. pontjában foglaltak az irányadók.
Az Adós köteles a Gépjárművet rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, minden tartozékkal és dokumentummal együtt a
Hitelezőnek átadni legkorábban a Hitelező kielégítési joga megnyílásának időpontját követően, illetve amennyiben a kielégítési jog
megnyílásának időpontja a Kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondása közlésének időpontja, úgy ennek közlését követően a Felek
által közösen meghatározott időpontban, ennek hiányában pedig a Hitelező erre vonatkozó értesítésében a jogszabályokban
meghatározottak szerint megjelölt időpontban. Ennek elmulasztása esetén a Hitelező jogosult az átvételhez bármely törvényes eszközt
igénybe venni. Az Adós kijelenti, hogy a Hitelező ilyen cselekményét nem tekinti birtokháborításnak, és a birtokvédelem eszközeiről
kifejezetten lemond.
A kárveszély az átadás megtörténtével száll át a Hitelezőre.
A Hitelező a Gépjárművet kivonathatja a forgalomból, az Adós köteles saját költségén és felelősségére a Gépjárművet a fentiek szerinti
időpontban a Hitelező által megjelölt helyre szállítani, vagy azt a Hitelező igazolt megbízottjának a tartozékokkal és a Gépjárműre
vonatkozó valamennyi dokumentummal együtt átadni. Amennyiben az Adós ezen kötelezettségét nem teljesíti, a Hitelező jogosult az Adós
költségére a Gépjárművet birtokba venni, amelyet az Adós nem akadályozhat.

96.

A Kölcsönszerződés felmondását és a Gépjármű visszavételét követően a Hitelező jogosult az általa kijelölt független szakértővel az Adós
költségére szakértői véleményt készíttetni a Gépjármű értékének megállapítása érdekében. A Hitelező a Gépjárműre, mint zálogtárgyra
vonatkozó jelzálogjogát a Biztosítéki szerződésben meghatározott módok bármelyikén jogosult érvényesíteni, és a Gépjármű őrzésével,
fenntartásával, valamint értékesítésével kapcsolatos költségei (különösen, de nem kizárólagosan szállítás, tárolás, őrzés, műszaki
értékbecslés, értékesítési jutalék) az ÁSZF XIX. fejezete szerinti elszámolás keretében a Adóst terhelik.

97.

A Gépjárműre vonatkozó jelzálogjog érvényesítése kapcsán szükséges és/vagy célszerű cselekmények elvégzése érdekében az Adós és a
Hitelező együttműködni köteles. A jelzálogjog érvényesítése abban az esetben is megtörténik, ha az Adós bármilyen jogcímen vitatja a
Hitelező biztosítéki jogának gyakorlását. A jelzálogjog érvényesítése érdekében történő Hitelező részére történő átadás elmulasztásával
vagy elhúzódásával okozott károkat az Adós viseli. A Hitelező az átadás elmulasztása esetén is jogosult a Gépjárművet, mint zálogtárgyat
értékesíteni, illetve intézkedni a Gépjármű forgalomból történő kivonása érdekében.

98.

Amennyiben a Gépjárműre vonatkozó jelzálogjog érvényesítése a Hitelező általi értékesítéssel történik, a Hitelező jogosult a Gépjármű
tulajdonosa helyett és nevében a Gépjárművet értékesíteni, fogyasztónak zálogkötelezett esetén akkor, ha a kielégítési jog megnyílta után
a Hitelező és a fogyasztó zálogkötelezett a Gépjármű, mint zálogtárgy ezen értékesítés módjáról írásban megállapodott. A Gépjárműnek a
zálogjog érvényesítése érdekében történő birtokba vételével az ezen időpontig letétként őrzött Gépjármű törzskönyvre vonatkozó letéti
őrzés megszűnik, és azt a Hitelező – az értékesítés megvalósítása érdekében - birtokba veszi. A Hitelező az így birtokba vett törzskönyvet
az értékesítés során jogosult szabadon felhasználni.

XVIII.

ELSZÁMOLÁS AZ AZONNALI HATÁLYÚ FELMONDÁS ESETÉN

99.

A Kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondással történő megszűnése esetén a Hitelező elszámolást készít,, amelyben tételesen rögzíti a
Felek egymással szembeni követeléseit, illetve tartozásait.

100.

Az Adós köteles a Hitelező részére megtéríteni
a)
a Hitelező valamennyi, az Adós az Adós mulasztásával, késedelmével kapcsolatban felmerült vagy felmerülő igazolt költségét;
b)
a késedelmi kamatokat;
c)
a ki nem egyenlített törlesztőrészletek összegeit;
d)
a felmondással esedékessé vált hátralévő teljes tőketartozások összegét;
e)
előtörlesztéssel történő megszűnés esetén a Hitelező hirdetményében meghatározott díjat;
f)
amennyiben a jelen ÁSZF XII.65. pontja szerinti Beépített Casco biztosítás megkötésére került sor, a casco-biztosítás díjait a jelen
ÁSZF XV.95. pontjában foglalt birtokbaadásig, valamint amennyiben a jelen ÁSZF XIII. fejezete szerinti Hitelvédelmi
Szolgáltatáshoz az Adós csatlakozott, a szolgáltatás díját az ott meghatározott időpontig;
g)
az előzőekben (a jelen pont a)-f) alpontjaiban) felsorolt fizetési kötelezettségek bármelyikének késedelmes teljesítése esetén az
azok esedékességétől számított késedelmi kamatot.

101.

Az Adós fizetési kötelezettségeit növeli
a)
az Adósnak a Kölcsönszerződésen alapuló valamely költségtérítéssel kapcsolatos tartozása (pl. biztosítási díj);

102.

b)

a Hitelező követeléseinek érvényesítésével (peresítésével, illetve nem peres eljárás kezdeményezésével) kapcsolatosan felmerült,
ki nem egyenlített költségek (pl. illeték, ügyvédi munkadíj), valamennyi szükséges és igazolt költség, így például posta- és faxköltség (a mindenkori postai díjszabás szerint), és a lejárt, de ki nem egyenlített tartozások helyszíni beszedésének költségei;

c)

a szerződésbiztosítékok, így különösen az ingó jelzálogjog érvényesítésével kapcsolatos költségek, ideértve a Gépjármű
birtokbavételével kapcsolatos eljárás során felmerült valamennyi költség, beleértve a Gépjármű biztosításával, a birtokbavétel
esetleges többszöri megkísérlésével, a Gépjármű értékesítésével, valamint szállításával, tárolásával, őrzésével kapcsolatos
költségeket, a független szakértő által készített szakvélemény költségeit, a fedezetérvényesítéssel kapcsolatos költségeket.

Az Adós fizetési kötelezettségét csökkenti
a)

a Káresemény alapján a biztosító által kifizetett, és az Adós részére át nem adott összeg;

b)

a Kölcsönszerződésben meghatározott biztosíték(ok) érvényesítése során befolyt összeg.

103.

A fenti XVIII.100 és 102. pontokban meghatározottak alapján a Hitelező a XVIII.99. pont alapján készített elszámolást módosítja, és erről az
Adóst, az Egyetemleges kötelezettet valamint az Egyéb biztosítékot nyújtót (kezest) értesíti.

104.

Az elszámolás alapján fizetésre köteles Fél köteles az elszámolás Adós általi kézhezvételét követő 8 napon belül az elszámolásban
meghatározott összeget a másik Fél részére megfizetni.

105.
XIX.

A Hitelező az Adós tartozásának megfizetésére kölcsönszerződés formájában részletfizetési lehetőséget biztosíthat.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
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106.

Kommunikáció az Adós és a Hitelező között
Mind a Hitelező, mind az Adós az egymásnak szóló jognyilatkozatokat, értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket írásban, eredeti aláírással,
a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben telefonon vagy a Felek által meghatározott és elfogadott egyéb módokon kötelesek megadni.
a)

CIB24
A Hitelező a CIB24 ügyfélszolgálatán keresztül (telefonszám: 06 1 4 242 242) általános információval, ügyintézéssel áll az Adós
rendelkezésére.
A CIB24 Hitel és Lízing Ügyfélszolgálata általános tájékoztatást nyújt kölcsön és lízing szolgáltatásokról, meglévő kölcsön és lízing
termékekkel kapcsolatosan bizonyos ügyfélszolgálati teendőket lát el:
számlaegyeztetés
információ fennálló tőketartozásról
lezárási ajánlatkérésre vonatkozó igény megadása
dokumentummásolat kérésére vonatkozó igény megadása
pénzügyi igazolásokra vonatkozó igény megadása
panaszok felvétele
KHR referenciaadatokra vonatkozó kifogások rögzítése és továbbítása
egyéb ügyintézésre vonatkozó kérések megadása
A Hitelező a CIB24-en keresztül telefonos azonosító kóddal (titkos, a jogosultat bizonyos CIB24 szolgáltatások igénybevétele során
kizárólagosan azonosító személyi azonosítószám, és amely később az Adós által bármikor megváltoztatható, a továbbiakban:
TAK) – illetve bizonyos esetekben személyes adatokkal – történő azonosítás mellett az Adósnak mindazon információt megadja, és
az Adós által adott mindazon megbízást teljesíti, amely teljesíthető és nem igényli az Adós személyes jelenlétét vagy
közreműködését.
A CIB24-en keresztül az Adós TAK-kal történt azonosítás nélkül:
a) általános, banktitoknak nem minősülő információt kérhet;
b) általános személyiségi jogokat nem sértő információkat kérhet;
c) információt kérhet a Hitelező szolgáltatásairól.

b)

TAK
A TAK-ot az Adós választhatja ki. Természetes személy Adós a CIB Bank Zrt. bankfiókjában személyes ügyintézés során vagy
CIB24-en keresztül telefonon, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetnek minősülő Adós pedig
kizárólag a CIB Bank Zrt. bankfiókjaiban igényelhet TAK-ot. Adóson kívül más személy (pl. Egyetemleges kötelezett, Egyéb
biztosítékot nyújtó) nem rendelkezhet TAK-kal.
Amennyiben az Adós a Kölcsönszerződés létrejöttekor már rendelkezik aktív, érvényes TAK-kal a CIB Bank Zrt-vel kötött bármely
szerződése alapján, akkor a Kölcsönszerződéshez kapcsolódóan új TAK generálására nem kerülhet sor, a már meglévő TAK-ot
kell használnia a Kölcsönszerződéssel kapcsolatban is. Amennyiben a Kölcsönszerződés létrejöttekor kerül sor első alkalommal
TAK generálására, az Adós és a CIB Bank Zrt. vagy az Adós és a Hitelező között a későbbiekben esetlegesen létrejövő
jogviszonyokra vonatkozóan is ugyanezen TAK-ot kell használni.
Az Adós felelős a TAK választásáért, biztonságos megőrzéséért, titokban tartásáért, valamint rendeltetés- és jogszerű
használatáért. Amennyiben illetéktelen személy a TAK felhasználásával banktitoknak minősülő adat birtokába jut,
jognyilatkozatokat tesz, az ebből eredő kárt az Adós viseli, kivéve, ha az Adós letiltotta a TAK használatát, vagy ha a kár a CIB
Bank Zrt. súlyos gondatlanságának vagy szándékos károkozásának következménye.
Ha az Adós észleli, hogy a TAK illetéktelen személy tudomására jutott, vagy juthatott, illetve az illetéktelen személy
jognyilatkozatokat tett, köteles erről késedelem nélkül a Hitelezőt CIB24-en keresztül telefonon értesíteni, és egyidejűleg a TAK
letiltását kérni. Ilyen visszaélés esetén az Adós – azonosítását követően – TAK nélkül is jogosult letiltani CIB24-en a TAK-ot. A
Hitelező legalább öt, általa kiválasztott Adós adatot és további legalább kettő, a Hitelező és Adós üzleti kapcsolatára vonatkozó
adatot kér az Adós azonosításához. Amennyiben a Hitelezőnek ezen adatok alapján vagy más okból kétsége merül fel az Adós
személyét illetően, a TAK kód CIB24-en keresztül történő letiltását indokolás nélkül elutasíthatja.
Az Adós kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben akár a Hitelezőnél, akár a CIB Bank Zrt-nél letiltatja a TAK-ot, az mind a
Hitelezőnél, mind a CIB Bank Zrt-nél letiltásra kerül, így a letiltott TAK-ot a továbbiakban egyik helyen sem tudja használni, amíg új
TAK generálására nem kerül sor.
A Hitelező és az Adós között CIB24-en történt, hangrögzítésre került beszélgetések visszahallgatására a Hitelező az Adós
kérelmére lehetőséget biztosít, előzetesen egyeztetett, de a kérelem benyújtásától számított legkorábban a 8. munkanapra eső
időpontban a Hitelező helyiségében, a Hitelező munkatársa és az Adós (esetleges jogi képviselő, egyéb meghatalmazott) együttes
jelenlétében. Az együttes visszahallgatás eredményeként az elhangzottak igény esetén jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek, a
jegyzőkönyv egy példányát a Hitelező az Adós rendelkezésére bocsátja.

c)

Elektronikus levél, telefax
A Hitelező és az Adós megállapodnak abban, hogy amennyiben az Adós a Hitelező által meghatározott és elfogadott elektronikus
levelezés céljára szolgáló e-mail címen vagy a Hitelező által meghatározott és elfogadott telefax számon kérelmet nyújt be, azt a
Felek írásban megtett jognyilatkozatnak és kérelemnek tekintik. Amennyiben az Adós a Hitelező által meghatározott és elfogadott
elektronikus levelezés céljára szolgáló e-mail címen „szkennelt” formátumban kérelmet nyújt be, azt a Felek úgy tekintik, mintha
telefaxon került volna megküldésre, a telefaxon keresztül történő küldés jogkövetkezményeit alkalmazzák. Az így „szkennelt”
formátumban benyújtott kérelmeket, értesítéseket a Hitelező csak jogosult, de nem köteles elfogadni. Amennyiben a Hitelezőnek
bárminemű kétsége merül fel az Adós által elektronikus csatornán (e-mail, fax) megküldött okiratban foglalt ügyleti szándékával
kapcsolatban, jogosult az okiratot, kérelmet eredetben, eredeti aláírással ellátva bekérni. A Hitelező az okirat eredetiben történő
megérkezését megelőzően az abban foglaltakat nem köteles teljesíteni.
A Hitelező az Adós elektronikus levélcíméről érkezett jognyilatkozatot, kérelmet abban az esetben jogosult elfogadni, amennyiben
az Adós ezt megelőzően – külön okiratba foglalt nyilatkozat/megállapodás alapján – hitelt érdemlő módon nyilatkozott a Hitelező
felé elektronikus levélcíméről.
Az elektronikus levélcímre vonatkozó nyilatkozattételt követően Hitelező joggal bízhat az Adóstól származó - vagy tőle
származóként megjelenő - minden rendelkezésben, jognyilatkozatban, és az ebből eredő kárért nem felelős Adós felé. A Hitelező
szándékos vagy súlyos gondatlanságból eredő károkozását kivéve, az Adós lemond minden, a Hitelezővel szemben támasztható
követelésről arra az esetre, ha bebizonyosodik, hogy a rendelkezés, jognyilatkozat nem az Adóstól, vagy az Adós arra feljogosított
képviselőjétől származik, vagy bármely részében pontatlan. Az Adós vállalja, hogy kártalanítja a Hitelezőt minden olyan
követeléssel szemben, amely abból ered, hogy a Hitelező az Adós rendelkezése szerint járt el.
Amennyiben az Adós elektronikus levélcíme megváltozik, törlésre kerül, vagy egyébként nem kívánja használni, az Adós
haladéktalanul köteles értesíteni a Hitelezőt, melynek elmulasztásából eredő valamennyi kárt és kockázatot viselni köteles.
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A telefaxon, elektronikus levélben közölt megbízásokkal, illetve rendelkezésekkel, jognyilatkozatokkal kapcsolatban felmerülő
esetleges visszaélésekből eredő összes kockázatot Adós viseli, az ebből eredő károk, különösen egy harmadik fél csalási
szándékú telefax vonalra csatlakozása, egyéb elektronikus vonalra történő csatlakozása, az aláírások, vagy iratok hamisítása,
banktitoknak minősülő adatok illetéktelen személy tudomására jutása illetéktelen személy által történő használata és az
adattovábbítás technikai hibái (pl. telefonvonal hiba; a telefax nem a Hitelezőhöz érkezik; telefaxszám hibás megadása, e-mail hiba)
és az esetleges adatváltozások be nem jelentése, illetve a késedelmes bejelentése miatt keletkező károk kizárólag az Adóst
terhelik, a Hitelező az ezzel kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja.
A Felek egymásnak a fentiek szerint megküldött értesítései/nyilatkozatai kézbesítettnek minősülnek elektronikus levél esetén az
elküldés napján, sikeres telefax küldés esetén a visszaigazoláson feltüntetett időpontban. Amennyiben elektronikus levél vagy
telefax útján történő küldés esetén hibaüzenet jelenik meg, a Hitelező az Adósnak címzett küldeményét egyszerű postai
küldeményként továbbítja, a küldemény a postai feladástól számított ötödik munkanapon kézbesítettnek minősül Amennyiben az
Adós elektronikus levélcíme megváltozik, törlésre kerül, vagy egyébként nem kívánja használni, az Adós a lehető leghamarabb
köteles értesíteni a Hitelezőt, melynek elmulasztásából eredő valamennyi kárt és kockázatot viselni köteles.
d) Küldemények kézbesítési szabályai
A Hitelező az Adós, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó részére szóló értesítéseket, nyilatkozatokat, ajánlatokat és
okmányokat (a továbbiakban együtt: iratok) arra a címre küldi meg, amelyet a Hitelező megkapott. Amennyiben az Adós, az
Egyetemleges kötelezett, vagy az Egyéb biztosítékot nyújtó nem gondoskodik a megadott címen a vonatkozó szerződés
megkötésétől kezdve a szerződés megszűnéséig a postai küldemények átvételére jogosult személyről, erre előnyök szerzése
végett nem hivatkozhat. Az Adós, az Egyetemleges kötelezett, az Egyéb biztosítékot nyújtó köteles a lakcímében, székhelyében
bekövetkezett változásokról írásban értesíteni a Hitelezőt, aki a nyilvántartásában átvezeti a változást. A Hitelező nem felel azért,
ha a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt vagy más, a Hitelezőn kívül álló okból a kézbesítés elhúzódik, vagy
eredménytelen.
A felek egymáshoz megküldött értesítései kézbesítettnek minősülnek postai küldemény esetén a tértivevényen megjelölt átvételi
időpontban, személyes átvétel esetén az átadás időpontjában. Amennyiben a Hitelező az Adósnak, Egyetemleges kötelezettnek,
Egyéb biztosítékot nyújtónak címzett értesítését egyszerű postai küldeményként továbbítja, a küldemény a postai feladástól
számított ötödik munkanapon kézbesítettnek minősül.
A jelen ÁSZF egyes jogokkal és kötelezettségekkel összefüggésben eltérő kézbesítési szabályokat is megállapíthat. Amennyiben a
Hitelező az Adós rendelkezésére bocsátja a Gépjármű törzskönyvét, akkor postai úton ajánlott küldeményként adja fel az Adós
címére, vagy az Adós kérésének megfelelően átadja az Adósnak.
107.

A Hitelező átruházási jogosultsága
A Hitelező jogosult az Adós hozzájárulása nélkül a Kölcsönszerződésből eredő egyes jogait harmadik személyekre átruházni. A Hitelező a
Kölcsönszerződés egészének átruházására csak a fogyasztó hozzájárulásával jogosult, azzal, hogy a fogyasztónak minősülő Adós a
Kölcsönszerződés aláírásával a szerződés átruházásához előre hozzájárulását adja arra ez esetre, ha a Kölcsönszerződés átruházása a
CIB Bankcsoport bármely tagjára, vagy olyan Magyarországon nyilvántartásba vett pénzügyi intézmény részére történik, amellyel
kapcsolatban az átruházás a fogyasztónak minősülő Adós jogait és kötelezettségeit hátrányosan nem befolyásolja. A fogyasztónak nem
minősülő Adós a Kölcsönszerződés aláírásával előre hozzájárulását adja, ahhoz, hogy a Hitelező Kölcsönszerződés egészét harmadik
személy részére átruházza. A Kölcsönszerződés átruházása a fenti esetekben az arról történő értesítéssel válik hatályossá.

108.

Részleges érvénytelenség
Amennyiben a Kölcsönszerződés/biztosítékot alapító szerződés valamely rendelkezése vagy annak része érvénytelen lenne, vagy azzá
válna, úgy ez nem érinti a szerződés többi részének érvényességét.

109.

Adatok bizalmas kezelése
A Lízingbeadó a Lízingbevevővel való kapcsolata során tudomására jutott információkat az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint
a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (általános adatvédelmi rendelet), a Hpt., az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ( Infotv.), a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi
LXXXVIII. törvény (Bit), valamint a Ptk. rendelkezéseit figyelembe véve bank-, üzleti és biztosítási titokként kezeli.
A fentiek szerinti információkat a Hitelező a Kölcsönszerződésben vagy az Adós egyéb, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy
közokiratba foglalt írásbeli felhatalmazásában foglaltakon túl csak a fenti jogszabályokban meghatározott esetekben és személyeknek, az
ott meghatározott információkat szolgáltatja ki.

110.

Felhatalmazás pénzügyi információ kérésére
Az Adós felhatalmazhatja a Hitelezőt arra, hogy a Hitelezővel szemben fennálló tartozásának maradéktalan rendezéséig az Adós bármely
hitelintézetnél vezetett bármely bankszámlájáról, és az adott hitelintézettel, valamint hitel-és pénzkölcsön nyújtásával foglalkozó pénzügyi
vállalkozással szemben fennálló tartozásáról felvilágosítást kérjen. Ezen felhatalmazás érvényesítése érdekében az Adós kötelezettséget
vállal arra, hogy a Hitelező ilyen kérése esetén a szükséges felhatalmazó levelet a hatályos jogszabályoknak megfelelő formában a
Hitelező részére átadja.

111.

Felhatalmazás adatok továbbítására és kezelésére
Általános rendelkezések
A Hitelező a természetes személy Adós, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó személyek, továbbá a nem természetes
személy Adós, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó személyek képviselőinek, illetve az Adósnak (a továbbiakban együttesen
a jelen pont alkalmazásában: Érintett) a személyes adatait, illetve az Érintettre vonatkozó, egyébként banktitoknak, üzleti titoknak,
biztosítási titoknak minősülő információkat és/vagy adatokat az alábbiak szerint kezeli.
111/A. A személyes adatnak minősülő adatok kezelése
A személyes adatok kezelőjének a CIB Lízing Zrt. mint Lízingbeadó (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., ügyfélszolgálat: 1024
Budapest, Petrezselyem u. 2-8.) minősül. A Hitelező az Érintett személyes adatait a 2016/679/EU rendelete (általános adatvédelmi
rendelet) és az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A Hitelező az adatkezelést részletesen Érintettek az Adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzatban szabályozza.
A Hitelező meghozza az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy az Érintett részére maradéktalanul szolgáltassa a személyes adatok
kezelésére vonatkozó, jogszabály által előírt információkat, illetőleg az előírt tájékoztatásokat tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
A Hitelező a személyes adatokat csak a mindenkor hatályos és az általa végzett tevékenységekre irányadó jogszabályokban meghatározott
esetekben kezel. Ennek megfelelően a Lízingbeadó személyes adatokat csak akkor kezel, ha legalább az alábbiak egyike teljesül:
i)
Az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. Az Érintett az
adatkezeléshez való hozzájárulását kizárólag részletes és egyértelmű tájékoztatás birtokában adhatja meg, amelyről a Hitelező köteles
gondoskodni. Az Érintettnek az adatkezeléshez való hozzájárulását a hozzájárulás megtörténtének Hitelező általi igazolását lehetővé tevő
módon kell megtennie. Ha az Érintett a hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a
hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen
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hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Kétség esetén a Hitelező
azt vélelmezi, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.
ii)
Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését
megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
iii)
Az adatkezelés a Hitelezőre vonatkozó uniós jog vagy a magyar jog által előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
iv)
Az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges.
v)
Az adatkezelés a Hitelező vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha a lefolytatott
érdekmérlegelési teszt szerint ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és
szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.
Az adatok kezelésének célja:
A Hitelező általi adatkezelés céljai különösen az alábbiak lehetnek:
i)
a Hitelezővel kötött szerződés előkészítése, megkötése és teljesítése,
ii)
közvetlen üzletszerzési, piackutatási célú megkeresés,
iii)
az ügyféligények közvetlenül felmérése azok magasabb szintű kielégítése érdekében (statisztika készítés),
iv)
kockázatkezelés (elemzés, értékelés, mérséklés, valamint a prudens működés, kockázatvállalási és tőkemegfelelési előírások
betartása),
v)
a visszaélések megelőzése, kivizsgálása, feltárása,
vi)
a Hitelező jogi kötelezettségeinek teljesítése, így különösen, de nem kizárólagosan a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás
elleni kötelezettségek teljesítése,
vii)
a szerződésből származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, így különösen a szerződésen alapuló igények
érvényesítése,
viii)
az, hogy a Hitelező a követelését egységes behajtási eljárással érvényesíthesse.

Az adatok kezelésének időtartama
Az adatkezelés – jogszabály vagy a Lízingbeadóval megkötött szerződés eltérő rendelkezése hiányában – azon jogviszonyból eredő jogok
és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán a Hitelező, illetve a CIB Bankcsoport a személyes
adatokat kezeli. Az adatkezelő az adatokat törli, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor. Jogszabályon
alapuló kötelező adatkezelés esetén a Hitelező a jogszabályban előírt határidő lejártáig kezeli az Érintett személyes adatait, így például a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásával összefüggésben általában 8 évig, de a törvényben meghatározott egyes esetekben 10 évig,
a panaszkezeléssel összefüggésben 5 évig.
Adatátadás a Bankcsoport tagjai részére
A CIB Bank Zrt. és az ellenőrző befolyása2 alatt működő pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó
intézmény, befektetési vállalkozás, biztosító, ABAK és ÁÉKBV-alapkezelő az általuk az ügyfélről kezelt személyes adatokat, bank-,
értékpapír-, fizetési-, illetve biztosítási titoknak minősülő adatokat, valamint az üzleti titoknak minősülő adatokat tevékenységi körük
ellátásával összefüggésben a szolgáltatásaik nyújtásához szükséges mértékben kölcsönösen megismerhetik, és a közös adatkezelésben
részt vevő adatkezelők általános szerződési feltételeinek megfelelően, az egyedi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása céljából
egymásnak továbbíthatják és az így átvett adatokat az ügyfélkapcsolat létrehozásának és fennállásának időtartamában kezelhetik, és
ennek során jogosultak az egymás ügyfeleivel való kapcsolatfelvételre.
A CIB Bank Zrt. és az ellenőrző befolyása alatt működő egyéb vállalkozások tekintetében a fentiek szerinti adatok megismerésére és
kezelésére lehetőség van olyan vállalkozások esetében,
(i) amelyek
a) készpénzkímélő digitális pénzforgalmi szolgáltatások ügyfelek általi hozzáférésének elősegítésével,
b) fogyasztónak nem minősülő ügyfelek gazdálkodásának digitális megoldásokkal való támogatásával,
c) az ügyfelek pénzügyi tudatosságának és digitális pénzügyi megoldásokról való tájékozottságának növelésével
kapcsolatos tevékenységet végeznek, és
(ii) az adatkezelés e tevékenységekhez kapcsolódó ügyfélkapcsolat kiépítéséhez kötődik.
Az Érintett kifejezett nyilatkozatával bármikor jogosult korlátozni vagy megtiltani a fentiek szerinti adattovábbítást.
A Hitelező és a CIB Bankcsoport adatokat átvevő tagjai gondoskodnak az adatok biztonságáról, így különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás és nyilvánosságra hozás, törlés vagy megsemmisítés, továbbá a véletlen sérülés, megsemmisülés, az
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás elkerülésének biztosításáról.
Adatátadás harmadik felek részére
A Hitelező a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni, illetve a Hitelező által nyújtott szolgáltatásokat szabályozó jogszabályok
alapján az ott meghatározott esetekben a személyes adatokat harmadik felek részére továbbítja. Erről az Érintett kérésére a Hitelező
további részletes tájékoztatást ad; emellett az adatok kezelésével kapcsolatos valamennyi információ elérhető a Hitelező Adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzatában, amely nyilvánosan hozzáférhető.
Az Érintett felhatalmazza a Hitelezőt, hogy az Érintettre vonatkozó, egyébként bank-, értékpapírtitoknak, üzleti titoknak vagy személyes
adatnak minősülő információkat és/vagy adatokat a Hitelező szolgáltatásainak nyújtásához szükséges és igénybe vett, a Hitelezővel
és/vagy a CIB Bankcsoport tagvállalatával szerződéses viszonyban lévő és titoktartási kötelezettség alatt álló közvetítői, nyomdászai,
feldolgozói, a követelések érvényesítésével megbízott személyek/vállalkozások, a kiszervezett tevékenységet végző
személyek/vállalkozások, a fogyasztói, illetve ügyfél-elégedettségi felmérést, kutatást végző szervezetek, illetve egyéb megbízottjai és
képviselői részére, akár külföldre is kiszolgáltassa, és felmenti a Hitelezőt az alól, hogy a titoktartási kötelezettségét ebben a körben
fenntartsa. Külföldre történő adattovábbítás esetén a Hitelező biztosítja, hogy a külföldi adatkezelőnél a magyar jogszabályok által
támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek. Az adatátadásra az irányadó törvények
rendelkezéseinek betartása mellett, kiszervezési, közvetítési, adatfeldolgozási szerződés alapján kerülhet sor.
Az Érintett írásbeli kérésére a Hitelező minden, a személyére vonatkozóan nyilvántartott, kezelt és továbbított adatot írásban közöl az
Érintettel a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
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A Hpt. 164/B §-a alkalmazásában a CIB Bank Zrt. ellenőrző befolyása alatt működő vállalkozások: CIB Lízing Zrt.
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A Hitelező jogosult adatfeldolgozó igénybe vételére A megbízottak és az adatfeldolgozók, valamint az általuk ellátott feladatok aktuális
listája, és az adatkezelés további részletes körülményei a CIB Lízing Zrt. internetes honlapján, valamint az ügyfélfogadásra nyitva álló
helyiségekben elhelyezett tájékoztatóból ismerhetők meg.
Az Érintett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hitelező azon biztosítótársaság részére, amellyel az Érintett a Gépjárműre megkötötte az
előírt Biztosítást, valamint e biztosítótársaság a Hitelező részére a Kölcsönszerződésre, a Biztosítéki szerződésre, a Biztosításra vagy az
Érintettre vonatkozó, egyébként üzleti titoknak, biztosítási titoknak vagy személyes adatnak minősülő azon információkat és/vagy adatokat,
amelyek a biztosítási szolgáltatással összefüggnek (Érintett személyes adatai, a Gépjármű adatai, a Kölcsönszerződés, a Biztosítéki
szerződés vagy a Biztosítás megkötésének, módosításának, átvállalásának vagy bármilyen okból történő megszűnésének ténye és
időpontja, a Kölcsönszerződés futamideje, a Kölcsönszerződés devizaneme, Érintett törlesztő-részlete, a törlesztő-részlet esedékessége,
Hitelező mindenkori aktuális tőkekintlévősége, a biztosítási szolgáltatás kezdete és vége, a biztosítási szolgáltatás díja) adatkezelés –
ideértve az adatkezelések összekapcsolását is – és nyilvántartás céljára kiszolgáltassa, e körben az Érintett felmenti a Hitelezőt és az
érintett biztosítótársaságot a titoktartási kötelezettségük alól. Az adattovábbítás és adatkezelés célja a Kölcsönszerződés, a Biztosítéki
szerződés valamint a biztosítási szolgáltatások teljesítésének és a Gépjárműben okozott esetleges károk megfelelő nyilvántartásának
elősegítése.
Automatizált adatfeldolgozás
Amennyiben az Érintett személyes adatai a Hitelező által egy automatizált döntéshozatalban (ideértve a profilalkotást) kerülnek
felhasználásra, úgy ehhez kapcsolódóan az Érintett
(i) a Hitelező részéről emberi beavatkozást kérhet,
(ii) kifejezheti álláspontját,
(iii) a döntéssel szemben kifogást nyújthat be.
Automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást) alkalmazása esetén az Érintett részére a Hitelező tájékoztatást nyújt az automatizált
döntéshozatal kapcsán alkalmazott logikáról, az automatizált döntéshozatal jelentőségéről és várható eredményéről.
Az Érintett jogai
A személyes adatok kezelése kapcsán az Érintett
(i) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve a CIB Lízing Zrt.-nél kezelt adatokról. A
tájékoztatás, illetve a kezelt adatok másolatának megadása ingyenes. A kért további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló,
ésszerű mértékű díj számítható fel,
(ii) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását,
(iii) kérheti, hogy a CIB Lízing Zrt. [ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés
korlátozásáról,
(iv) ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban
a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A CIB Lízing Zrt. a
hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségeik teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése
céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,
(v) ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása vagy a szerződés teljesítése, akkor élhet az az adathordozhatósághoz való
jogával: a rá vonatkozó, az általa a CIB Lízing Zrt. rendelkezésére bocsátott és automatizált módon kezelt személyes adatok kapcsán
kérheti, hogy ezen adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetőleg hogy ezeket az adatokat egy
másik adatkezelőnek továbbítsa. Azt is kérheti, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - a személyes adatait a CIB Lízing Zrt. közvetlenül
továbbítsa a másik adatkezelőnek,
(vi) ha az adatkezelés jogalapja az érdekmérlegelés, akkor élhet a tiltakozás jogával,
(vii) kifejezett nyilatkozatával bármikor jogosult korlátozni vagy megtiltani a bankcsoporton belüli adattovábbítást,
(ix) kérheti a hangfelvétellel rögzített telefonbeszélgetések visszahallgatását és másolat kiadását, illetve ha a telefonbeszélgetés tárgya
panasz, akkor a hangfelvételről akkor a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyv kiadása is kérhető,
(x) az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve a bíróság eljárását
kezdeményezheti.
Adatellenőrzés
Az Érintett hozzájárulása alapján, illetve ha azt jogszabály megengedi, a Hitelező jogosult arra, hogy az Érintett által szolgáltatott adatokat
ellenőrizze, továbbá a személyi azonosításra alkalmas okmányok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében a
Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága adatszolgáltatása alapján ellenőrizze a közölt személyes
adatokat, bemutatott okmányokat, illetve a nyilvántartásból való esetleges kikerülés okát és idejét. Amennyiben az Érintett a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 2. § (1) alapján adatletiltási jogát érvényesítette, úgy eseti
engedélyt ad a tilalommal érintett adat Hitelező részére történő kiadása érdekében.
112.

Telefonbeszélgetések rögzítése
A Hitelező (munkatársai, adatfeldolgozói, megbízottai stb.) és az Adós közötti telefonbeszélgetések rögzítésre kerülnek. A hangfelvétel 5
munkanapon belül törlésre kerül, kivéve, ha
a beszélgetés tárgya valamilyen konkrét megbízás, amely esetben a hangfelvétel a jogviszonyból eredő követelés elévüléséig
kerül kezelésre, az adatkezelés jogalapja pedig az, hogy az adatkezelés szükséges a Hitelező és az Adós közötti szerződés
teljesítéséhez,
a beszélgetés tárgya panasz megtétele, amely esetben a hangfelvétel a Hpt. előírásainak megfelelően 5 évig kerül megőrzésre,
az adatkezelésre pedig azért kerül sor, mert az szükséges a Hitelezőre vonatkozó, jogszabály által előírt kötelezettség
teljesítéséhez,
a beszélgetés tárgya a követelésbehajtás, és e telefonbeszélgetések nyomon követhetőségének és a Hitelező minőségbiztosítási
céljainak megvalósítása érdekében történő rögzítéshez az Adós hozzájárul, amely esetben az adatkezelés a hozzájárulás
visszavonásáig, de legfeljebb egy évig tart,
-

113.

a beszélgetés tárgya az Adósnak nyújtott egyéb szóbeli tájékoztatás, és e tájékoztatások nyomon követhetőségének és a
Hitelező minőségbiztosítási céljainak megvalósítása érdekében történő rögzítéshez az Adós hozzájárul, amely esetben az
adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb egy évig tart.

Központi Hitelinformációs rendszer (2011. évi CXXII. törvény alapján)
A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény által létrehozott rendszerben nyilvántartott adatok kezelésének célja
a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének
előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók (így például a bankok, biztosítók) biztonságának érdekében. A Központi
Hitelinformációs Rendszer (KHR) a hitelt felvevők hitelképességének megalapozottabb megítélése mellett a túlzott mértékű lakossági
eladósodás csökkentését is szolgálja.
Referenciaadat bármely olyan adat, ideértve a nyilvántartott személy személyazonosító adatait is, amelyet a Központi KHR-t kezelő
pénzügyi vállalkozás törvény alapján kezelhet.
A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) szereplői elsősorban a következők:
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a nyilvántartott személy, azaz az ügyfél (magánszemély, vállalkozás), Nyilvántartott személy az a természetes személy vagy
vállalkozás, akinek/aminek a referenciaadatait a Központi Hitelinformációs Rendszert kezelő pénzügyi vállalkozás kezeli,
a Központi Hitelinformációs Rendszer mint adatbázis kezelője, üzemeltetője (BISZ Központi Hitelinformációs Zrt.),
a referencia-adatszolgáltatók, azaz a hitelezéssel vagy hitel jellegű termékek, illetve szolgáltatások nyújtásával foglalkozó
vállalkozások, akik jogosultak a Központi Hitelinformációs Rendszerből információk lekérdezésére, valamint abba adatokat
tölthetnek fel. A Lízingbeadó referenciaadat-szolgáltatónak minősül.

A referenciaadat-szolgáltató az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés (így például a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés)
megkötését követően írásban átadja a KHR részére a nyilvántartott személynek a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi
CXXII. törvényben meghatározott adatait.
A KHR által kezelt adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni.
Ha a szerződés megkötése ügyében eljáró személy természetes személy, akkor őt a Hitelező a szerződés előkészítése során a
törvény előírásainak megfelelően írásban tájékoztatja a KHR-re irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott
személyt megillető jogokról, s arról, hogy a KHR által kezelt adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni. A
tájékoztatás magában foglalja annak az ismertetését is, hogy az adatok mely esetekben kerülnek, illetőleg mely esetekben kerülhetnek
átadásra. A tájékoztatásnak részét képezi a Magyar Nemzeti Bank által a honlapján megjelentetett mintatájékoztató. A Hitelező a
törvényben meghatározottak szerint tájékoztatást ad a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történő adatátadásról.
b) Ha az Adós vállalkozás, akkor a Hitelező a vállalkozás részére - az adatátadás céljának, az átadandó adatok körének, valamint annak
a megjelölésével, hogy a KHR-be történt adatátadást követően a referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a
törvényben meghatározott célból további referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja - a szerződés megkötését megelőzően
írásban tájékoztatja, hogy a törvényben meghatározott esetekben referenciaadatai bekerülnek a KHR-be.
a)

114.

Adatok ellenőrzése
Az Adós, Egyetemleges kötelezett hozzájárulása esetén Hitelező a Kölcsönszerződés kapcsán átadott adatokat ellenőrizheti. Az Adós
hozzájárulása esetén a Hitelező az Adós, Egyetemleges kötelezett által a Hitelező részére átadott személyes adatokat, benyújtott,
bemutatott okmányokat, illetve a nyilvántartásból való esetleges kikerülés okát és idejét, továbbá arcképét és aláírását a GIRO
Elszámolásforgalmi Zrt. (1054 Budapest, Vadász u. 31., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041159) útján ellenőrizze. Amennyiben az Adós,
Egyetemleges kötelezett vagy – amennyiben az Adós, Egyetemleges kötelezett társas vállalkozásként működik – az Adós, Egyetemleges
kötelezett képviselője a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. 2. szakasz (1) bekezdés
alapján adatletiltási jogát érvényesítette, úgy eseti engedélyt ad a tilalommal érintett adatok kiadására is.

115.

Tájékoztatási kötelezettség
Az Adós, Egyetemleges kötelezett köteles haladéktalanul értesíteni a Hitelezőt, ha ellene fizetésképtelenségi, felszámolási eljárás
(adósságrendezési eljárás) megindítása iránti kérelmet nyújtottak be, vagy maga nyújtott be felszámolási eljárás (adósságrendezési
eljárás), csődeljárás vagy végelszámolási eljárás megindítása iránti kérelmet.
Az Adós, Egyetemleges kötelezett köteles valamennyi, vele t kapcsolatban álló vállalkozásban tervezett tulajdonosváltozásról, illetve a
fennálló tulajdoni arányok változásáról előzetesen írásban tájékoztatni a Hitelezőt, és ahhoz a Hitelező előzetes írásbeli jóváhagyását kérni.
A Hitelező jogosult megtagadni a hozzájárulás megadását, ha megítélése szerint a változás veszélyezteti a Kölcsönszerződés szerinti
fizetési kötelezettségek teljesítését.
A jelen pont szempontjából kapcsolatnak minősül
(i) ha a vállalkozás, egy másik vállalkozással kapcsolatban áll oly módon, hogy
a) legalább 25 %-os szavazati joggal rendelkezik, vagy
b) más tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött megállapodás alapján rendelkezik szavazati joggal, vagy
c) a társaság tulajdonosaként (részvényeseként) jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak
megválasztására vagy visszahívására vonatkozó döntéshozatalban részt vegyen, vagy
d) a tulajdonosokkal (a részvényesekkel) kötött szerződés (vagy a létesítő okirat rendelkezése) alapján - függetlenül a tulajdoni hányadtól, a
szavazati aránytól, a megválasztási és visszahívási jogtól – irányítási, ellenőrzési joga van;
(ii) a két vállalkozás között fennálló olyan kapcsolat, amelynek alapján
a) az egyik vállalkozás dönthet a másik vállalkozás nyereségének felosztásáról, nyereségének vagy veszteségének más vállalkozáshoz
való átcsoportosításáról, stratégiájáról, üzletpolitikájáról vagy értékesítési politikájáról, vagy
b) lehetővé válik - függetlenül attól, hogy a megállapodást alapszabályban (alapító okiratban) vagy más írásos szerződésben rögzítették - a
vállalkozás irányításának más vállalkozás irányításával való összehangolása valamely közös cél érdekében, vagy
c) a közös irányítás az igazgatóság, a felügyelő bizottság, az ügyvezetés részben vagy teljesen azonos összetételén keresztül valósul meg,
vagy
d) az egyik vállalkozás tőkekapcsolat nélkül közvetlenül és jelentősen befolyásolja egy másik vállalkozás működését;
(iii) amennyiben a vállalkozások olyan kapcsolatban állnak egymással, hogy ha az egyiknél pénzügyi problémák merülnek fel,
valószínűsíthető, hogy a másik is visszafizetési nehézségekkel kénytelen számolni; ilyen kapcsolatnak számít különösen a
kezesség, készfizető kezesség, garanciák és egyéb biztosítékok;
jogszabályon vagy szerződésen alapuló korlátlan és egyetemleges felelősség;
közvetlen kereskedelmi függőség, amelyet rövidtávon nem lehet megszüntetni, illetőleg más üzleti kapcsolattal helyettesíteni.

116.

Irányadó jog, eljáró bíróság
A Kölcsönszerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó.
A Kölcsönszerződésből származó vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy
értelmezésével kapcsolatban keletkező bármely vita elbírálására az általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult.

117.

Kiszervezett tevékenységek
A Hitelező a „Kiszervezett tevékenységek” megnevezésű hirdetményben teszi közzé a pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez
kapcsolódó, illetőleg jogszabály által végezni rendelt olyan tevékenységeket, amelynek során adatkezelés, adatfeldolgozás vagy
adattárolás valósul meg, és annak folyamatos vagy rendszeres elvégzésére tőle szervezetileg független személlyel vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társasággal kizárólagos szerződést kötött. A kiszervezés a Felek jogait és kötelezettségeit nem
érinti. A kiszervezett tevékenységet végző személy csak a kiszervezett tevékenységgel összefüggésben kerülhet kapcsolatba az Adóssal,
Egyetemleges kötelezettel, az Egyéb biztosítékot nyújtóval – a kiszervezett tevékenység jellegétől függően személyesen, telefonon vagy
írásban.

118.

Panaszkezelés
A Hitelező együttműködik az Adóssal, az Egyetemleges kötelezettel, az Egyéb biztosítékot nyújtóval a panasztételt megelőzően, a teljes
panaszkezelési eljárás folyamán és a válaszadást követően, kötelezettségeit, minden esetben a jóhiszeműség és tisztesség, valamint az
adott helyzetben általában elvárható magatartás követelményét szem előtt tartva.
A Hitelező panaszkezelési tevékenységét a transzparencia elvét érvényre juttatva gyakorolja. Ezen elv alapján a panaszkezelési eljárást
megelőzően és az eljárás egésze alatt fokozottan biztosítja a közérthetőséget, az átláthatóságot, valamint a kiszámíthatóságot.
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A Hitelező biztosítja, hogy az Adós, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó a Hitelező magatartására, tevékenységére vagy
mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai
úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse:
Az Adós, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó panaszt tehet személyesen szóban (személyes ügyfélszolgálat - 1027
Budapest, Petrezselyem u. 2-8.) vagy írásban (CIB Lízing Zrt. Panasziroda 1027 Budapest, Medve u. 4-14.) vagy elektronikus úton
(ciblizing@cib.hu), továbbá telefonon (06-1-4-242-242 telefonszám - CIB24), vagy telefaxon ( 06 1 489 6500). A Hitelező lehetővé teszi,
hogy az Adós az írásbeli panasz benyújtásához a Magyar Nemzeti Bank (MNB honlapján elérhető formanyomtatványt alkalmazzon,
valamint ezen formanyomtatványt saját honlapján is közzéteszi.
Az Adós, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó megbízásából eljáró jogi képviselő köteles az Adós, Egyetemleges kötelezett,
Egyéb biztosítékot nyújtó által adott meghatalmazást is csatolni.
A személyesen tett szóbeli vagy telefonon keresztül tett panaszt a Hitelező azonnal megvizsgálja és lehetőség szerint azonnali
intézkedéssel orvosolja. Amennyiben az Adós, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó az azonnali intézkedéssel nem ért egyet
vagy azonnali intézkedés nem lehetséges, a Hitelező a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. A Hitelező a jegyzőkönyv egy másolati példányát
a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az Adósnak, Egyetemleges kötelezettnek, Egyéb biztosítékot nyújtónak átadja, telefonon
közölt szóbeli panasz esetén az Adósnak, Egyetemleges kötelezettnek, Egyéb biztosítékot nyújtónak - a válaszlevéllel egyidejűleg – elküldi.
Egyebekben az Adós, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó szabályai szerint
jár el.
A Hitelező az Adós, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó írásbeli panaszát kivizsgálja, a panasszal kapcsolatos álláspontját
és intézkedéseit rövid indoklás mellett az írásbeli panasz kézhezvételéről számított 30 napon belül írásban megküldi az Adós,
Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó által megadott címre. A Hitelező az Adós, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot
nyújtó ismételt – a korábbi panasszal megegyező, ugyanazon kifogást és egyező indokokat tartalmazó – panaszára a Hitelező indokolással
ellátott álláspontját úgy küldi meg a Panasztevőnek, hogy a korábbi panaszra adott válaszát csatolja.
A panaszügyintézésre rendelkezésre álló telefonszámra érkező panasz, illetve az azzal kapcsolatos, a Hitelező és az Adós, Egyetemleges
kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó közötti kommunikáció hangfelvételen rögzítésre kerül. A hangfelvételt a Hitelező a készítéstől számított
1 évig megőrzi.
A Hitelező az Adós, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó kérésére biztosítja a hangfelvétel
visszahallgatását, továbbá térítésmentesen– kérésének megfelelően – 25 napon belül az Adós, Egyetemleges kötelezett, Egyéb
biztosítékot nyújtó rendelkezésére bocsátja a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet, illetve a hangfelvételről készített másolatot
tartós hanghordozón.
A Hitelező az Adósok, Egyetemleges kötelezettek, Egyéb biztosítékot nyújtók panaszairól, valamint az azok rendezését, megoldását
szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: a panasz leírását, a panasz tárgyát képező
esemény vagy tény megjelölését, a panasz benyújtásának időpontját és módját, valamint a visszajelzés határidejét és módját, a panasz
rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát, a panasz rendezésére vagy megoldására
szolgáló intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését, a panasz megválaszolásának időpontját.
A Hitelező a panaszt tartalmazó jegyzőkönyvet vagy a panaszlevelet, valamint az arra adott választ három évig őrzi meg.
Az Adós, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó, amennyiben a Hitelezőnek benyújtott panasza kivizsgálásának eredményével
nem ért egyet, jogosult egyéb jogorvoslati fórumok, Fogyasztónak minősülő az Adós, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó a
fogyasztóvédelmi fórumok igénybevételére. Panaszát, illetve jogorvoslati igényét – annak tárgya, illetve az itt felsorolt szervek hatásköre
szem előtt tartásával – az alábbi szervekhez nyújthatja be:
Amennyiben az Adós, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó nem ért egyet a Hitelező válaszával, úgy az MNB-hez fordulhat.
Amennyiben a Fogyasztónak minősülő Adós, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó a Hitelező szolgáltatásával vagy
eljárásával kapcsolatos panaszát a fentiekben meghatározott módon már korábban bejelentette a Hitelező részére, azonban a panaszára
nem kapott választ, a panasz kivizsgálása nem a jogszabályoknak megfelelően történt, vagy ha a Hitelező válaszából a fogyasztó az MNBről szóló törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértését vélelmezi, fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet az MNB-nél
(1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.).
A fogyasztónak minősülő Adós, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó a Kölcsönszerződés létrejöttével, érvényességével,
joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető
Testület eljárását kezdeményezheti. A Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.
Az Adós, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével,
továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz is fordulhat.
Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (elérhetőségek a www.naih.hu weboldalon
találhatóak) eljárása kezdeményezhető, illetőleg lehetőség van a bírósághoz fordulni. Ezt megelőzően javasoljuk a Hitelező adatvédelmi
tisztviselőjének megkeresését. A CIB Lízing Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: adatvedelem@cib.hu, (06-1) 423-1112.
119.

Magatartási Kódex
A Hitelező a 2009. szeptember 16-án aláírt és 2010. január 1. napján hatályba lépett Magatartási Kódex helyébe lépő 2014. január 19.
napján kiadott és 2015. február 1. napján hatályba lépett Aktualizált Magatartási Kódex rendelkezéseinek alávetette magát.

120.

Az ÁSZF részét képező hirdetmények, kamattájékoztató
Az alábbi dokumentumok a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik:
•
Hirdetmény „A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet
alapján számítva”
•
Hirdetmény a „CIB Havi Fix” termékre vonatkozó kölcsönszerződés alapján fennálló fizetési kötelezettség érdekében nyújtott
kölcsönszerződés esetén alkalmazandó díjakról és költségekről”
•
Hirdetmény „A CIB Bankcsoport tagjainak felsorolásáról”
•
Hirdetmény „A CIB Lízing Zrt. kiszervezett tevékenységekről”
•
Hirdetmény „A CIB Lízing Zrt. adatfeldolgozóiról”
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