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ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI VISSZLÍZING SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről a CIB Lízing Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve utca 4-14.,Cg.: 01-10-044131, bankszámlaszám: 10700024-02054005-52300002) mint
lízingbeadó (a továbbiakban: Lízingbeadó), másrészről
 magánszemély

 egyéni vállalkozó

 társas vállalkozás

mint lízingbevevő ( a továbbiakban Lízingbevevő) között az alábbi tartalommal.

I. b) TÁRS-LÍZINGBEVEVŐ
EGYETEMLEGES KÖTELEZETT 1

I. a) LÍZINGBEVEVŐ 1
Név*:
Születési (leánykori) név*:
Szül. hely / idő*:
Sz.ig. szám2* / Vez. Eng. szám:
Lakcímet ig. hatósági ig. száma*:
Anyja neve / Állampolgárság*:
Állandó lakcím*:
Állandó lakcímre bejelentkezés ideje3:
Levelezési cím:

 u.a.

 u.a.

Telefon (otthoni és mobil):
Iskolai végz.*/ Családi állapot*:
Házastárs* / élettárs neve*:
Munkahely megnevezése*:
Munkahely címe*:
Munkahelyi telefon*:
Munkaviszony kezdete (év, hó) *:
Foglalkozás* / beosztás*:
E-mail cím:
Bankszámlaszám:
A Lízingbevevő projektcégnek minősül-e4:

igen nem

A Lízingbevevő őstermelőnek minősül-e
Fő tevékenység / alapítás éve:
Adószám/KSH szám:

Székhely:
Levelezési cím:

 u.a.

 u.a

Bankszámlaszám:
Adózási mód:

 EVA

Árbevétel (eFt):

Előző év:

Előző év:

Adózás előtti eredmény6 (eFt):

Előző év:

Előző év:

Saját tőke7 (eFt):

Előző év:

Előző év:

Mérlegfőösszeg7 (eFt):

Előző év:

Előző év:

 TA

Tárgyév:

. hóig  EVA

Tárgyév:

 TA

II. A GÉPJÁRMŰ
Gyártmány, típus:

Gépjármű fajta:

Alvázszám:

 új

Motorszám:

Rendszám:

Megbízott neve, címe:

 használt

Gyártás éve:

Használat jellege:
Értékesítő kódja:

Szállító neve, címe:

III. FINANSZÍROZÁSI ADATOK
Bruttó vételár:

Ft  Készfizető kezességi szerződés

Ebből extrafelszereltség értéke:

Ft Havi kezelési költség8:
Ft Fizetési mód8:

Ft  Visszavásárlási szerződés

Gépjármű készpénzes vételára:

1
2
3
4

5
6
7

8

IV. BIZTOSÍTÉK, BIZTOSÍTÁS
Ft Havi lízingdíj részlet7:

 Egyéb biztosíték:

Amennyiben a Lízingbevevő / Egyetemleges kötelezett egyéni vagy társas vállalkozás, illetve egyéb szervezet, a természetes személyre vonatkozó csillaggal (*) megjelölt rovatokban a vállalkozás
nevében eljáró személy adatait kell megadni. A dőlt betűvel szedett rovatokat magánszemély Lízingbevevő / Egyetemleges kötelezett esetén nem kell kitölteni.
A személyi igazolvány száma helyett elfogadható a kártyás vezetői engedély, illetve az útlevél száma is.
Egyéni vállalkozók valamint természetes személyek esetén kell tölteni (ideértve az őstermelőt is)!
Projektcég alatt értendő olyan kifejezetten egy meghatározott cél megvalósítása érdekében (pl. szálloda, bevásárló központ építése, bérbeadása, üzemeltetése, autópálya építése) és/vagy a
finanszírozott eszköz fejlesztése, üzemeltetése érdekében létrehozott társaság, amelynek nincs jelentős eszközállománya, egyéb tevékenységet nem végez és a finanszírozott összeg
visszafizetése döntő mértékben a finanszírozott eszközből származó bevételtől függ. Egyéni vállalkozók és őstermelők esetén nem kell kitölteni
Nem cégformában működő szervezeteknél a nyilvántartási számot kell beírni (pl. bírósági bejegyzési szám). Egyéni vállalkozó esetén is, amennyiben nem rendelkezik egyéni vállalkozói
igazolvánnyal.
Egyéni vállalkozó esetén nem kell megadni.
A Havi lízingdíj összege a Havi kezelési költség összegét nem tartalmazza. A Havi lízingdíj és a Havi kezelési költség összege együttesen tartalmazza a Beépített Casco biztosítás havi díját amennyiben a Lízingbevevő az adott szolgáltatást igénybe vette. A Havi lízingdíj összege tartalmazza a Hitelvédelmi szolgáltatás havi díját, amennyiben a Lízingbevevő az adott szolgáltatást
igénybe vette.
A Fizetési mód átutalás, csoportos beszedés vagy csekken történő befizetés lehet. Amennyiben a Lízingbevevő csekken történő befizetést választ, a Lízingbeadó a Hirdetményben meghatározott
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Első lízingdíj:
Futamidő:

Ft

Lízingszerződés
nyilvántartási devizaneme:

Ft

Lízingszerződés törlesztési
devizaneme:

hónap Ügyleti kamatláb:

Finanszírozott összeg:

Ft Teljes Hiteldíj Mutató:

Referencia kamatláb megnevezése:

HUF Casco bizt. mód*.:
Casco bizt.:
Casco közvetítője:

Kamatozás típusa:9

Fizetési ütemezés a 2. sz. melléklet, ill. annak kézhezvételéig a Kalkuláció (Finanszírozási Táblázat) szerint.

A IV. ponthoz kapcsolódó további feltételek:
A jelen szerződés V. pontjában foglaltak a hitelbiztosítéki nyilvántartásba, a Lízingtárgyra vonatkozó tulajdonjog pedig a közlekedési hatósági nyilvántartásba
bejegyzésre kerüljön. A biztosító által átvett biztosítási ajánlat, a biztosító által jelen szerződés VIII. pontja szerinti záradékolt felhatalmazó nyilatkozat, valamint a
lentiek szerinti biztosító által záradékolt értesítés a Lízingbeadó részére átadásra kerüljön.
* Ügyfél kötés esetén a Lízingbevevő olyan biztosítási szerződést köteles kötni és a Lízingbeadó csak olyan biztosítási konstrukciót fogad el, melyben (társ)
biztosítottként a Lízingbeadó, szerződőként (díjfizetőként) pedig a Lízingbevevő kerül megjelölésre. Arról, hogy a Lízingbeadó (társ) biztosítotti minősége alapján
a teljesítés joghatályosan csak a Lízingbeadó részére történhet, a Lízingbevevő köteles írásban – a Lízingbeadó nevének, székhelyének és a Lízingbeadó által
megadott bankszámlának a megjelölésével - értesíteni a biztosítót, amely alapján biztosító a biztosítási összeget, kártérítést a Lízingbeadó bankszámlájára
teljesítheti, amely nyilatkozatot a Lízingbevevő kizárólag a Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása alapján vonhat vissza, vagy módosíthat. Beépített biztosítás
választása esetén a fentiek szintén irányadóak.

V. A HITELBIZTOSÍTÉKI NYILVÁNTARTÁS
A lízingbeadás tényét és a Lízingbevevő személyét a Lízingbeadó – a Lízingbevevő költségére – a hitelbiztosítéki nyilvántartásba, illetve amennyiben a hatályos
jogszabályok másként rendelkeznek, úgy az erre meghatározott egyéb nyilvántartásba (a továbbiakban együtt: Nyilvántartás) jegyzi be. A lízingbeadás tényét
feltüntető bejegyzés a Gépjármű tekintetében mindaddig fennáll, amíg a Lízingbevevő a Lízingszerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettségének
maradéktalanul eleget nem tesz. Ennek megtörténtét követően a Lízingbeadó hozzájárulását adja a lízingbeadás tényének Nyilvántartásból való törléséhez. A
Lízingbevevő a Lízingbeadó javára bejegyzett lízingbeadás tényét a Lízingszerződésből eredő tartozása maradéktalan kiegyenlítéséig a Nyilvántartásból nem jogosult
törölni, töröltetni. Amennyiben ezt megelőzően a Lízingbevevő vagy bármely harmadik személy a lízingbeadás tényének törlésére irányuló, vagy azt eredményező
nyilatkozata a Lízingbeadó hitelt érdemlő tudomására jut, úgy a lízingbeadás tényének törlését a Lízingbeadó jogosult – a fentiek alapján – indokolás nélkül
elutasítani, a lízingbeadás ténye bejegyzésének fenntartására vonatkozó nyilatkozatot tenni, és az ezzel kapcsolatos költségeinek és kárainak megtérítését a
Lízingbevevővel szemben érvényesíteni.
Az ÁSZF VI/25. pontjában foglalt hatályba lépési feltétel teljesülésével kapcsolatban a Lízingbeadó kifejezetten rögzíti, hogy a Lízingbeadó Lízingszerződésen alapuló
pénzügyi szolgáltatása nyújtásának kifejezett és egyértelműen rögzített feltétele az, hogy a lízingbeadás ténye, illetve az egyéb biztosítékok a hitelbiztosítéki
nyilvántartásban, illetve amennyiben a lízingbeadás tényének, illetve egyéb biztosítékok bejegyzése más közhiteles hatósági nyilvántartásba történik, úgy ezen
közhiteles hatósági nyilvántartásban a Lízingbevevő, 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 módon nem került sor), ha a Lízingszerződésnek vagy bármely
Lízingszerződéshez kapcsolódó szerződésbiztosítéknak az érvényes létrejötte, hatályba lépése, illetve érvényesítése a mindenkor hatályos jogszabályi előírások
szerint olyan nyilvántartásba történő bejegyzéshez kötött (vagy amelynek olyan nyilvántartásba történő bejegyzése egyébként jogszabályi előírások alapján kötelező),
amelyre vonatkozó mindenkori jogszabály(ok) a bejegyzés előfeltételeként a fentiek szerinti előzetes, azaz a bejegyzést megelőző regisztrációs kötelezettséget ír(nak)
elő.

VI. ÁSZF
A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingszerződés hatályba lépésekor érvényes a Lízingbeadó „Általános Szerződési Feltételeket Tartalmazó Üzletszabályzata
Személy. és Kishaszon Gépjárművek Zárt végű és Nyílt Végű Pénzügyi Lízing és Zárt Végű Pénzügyi Visszlízing” (a továbbiakban: ÁSZF) a Lízingszerződés
elválaszthatatlan, 3. számú mellékletét képezi, és a Lízingszerződés aláírásával tanúsítja, hogy annak tartalmát megismerte. A Lízingbevevő (és az Egyetemleges
kötelezett) aláírásával elismeri, hogy a Lízingbeadó a jelen Lízingszerződés megkötését megelőzően lehetővé tette, hogy a Lízingbevevő az ÁSZF tartalmát
megismerje és erre tekintettel kijelenti, hogy az ÁSZF rendelkezéseit aláírásával elfogadja.
A Lízingbevevő ezúton kijelenti, hogy a Lízingbeadó az ÁSZF V/24. (zárt végű és nyílt végű pénzügyi lízing eltérő szabályai), VI/25. (a lízingszerződés
hatálybalépésének és folyósításának együttes feltételei), VIII/40. (késedelmi kamat), VIII/41. (a fizetés elszámolás, a beszámítás), VIII/43. (a lízingszerződéshez
kapcsolódó egyéb díjak és költségek), IX. fejezet (Kamatok, egyéb díjak és költségek, szerződéses feltételek egyoldalú módosítása, valamint díjak automatikus
módosulása), IX/44.-46. (az ügyleti kamatláb mértékének a referencia-kamatláb változása miatti módosulása, a lízingdíj ügyleti kamat részének, díj és egyéb feltétel
egyoldalú módosítása), IX.47-48. (kamatok, költségek és díjak egyoldalú módosítása, díjak automatikus módosulása), X/59. (szavatossági jogok átruházása), XII. (a
gépjármű biztosítása), XV/90. (a Lízingbeadó azonnali hatályú felmondási joga), XVI. (a biztosítékok nyújtásának általános szabályai), XVII. (elszámolás), XVIII/111.
(felhatalmazás adatok továbbítására és kezelésére), XVIIII/114. (Tájékoztatási kötelezettség), XVIII/115. (irányadó jog, eljáró bíróság), XVIII/119. (hirdetmények)
pontjaiban foglaltakról külön is tájékoztatta és a Lízingbevevő azokat kifejezetten elfogadja. Tekintettel arra, hogy a Gépjármű a Lízingszerződés és az Adásvételi
Szerződés létrejöttét, valamint a Számla kiállítását megelőzően a Lízingbevevő tulajdonát képezi, valamint a Lízingbevevő birtokában van, a Lízingbeadót nem terheli
felelősséget a Gépjármű tulajdonságaiért, a Gépjármű származásában, műszaki állapotában, rendeltetésszerű használatra való alkalmasságában rejlő, vagy bármely
más hibájáért és nem felel különösen a Lízingbevevő által kívánt alkalmazási célnak való megfelelésért. Ennek megfelelően a Ptk.-ban foglalt rendelkezéseket azzal
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Lízingbeadó nem szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a Lízingtárgyon olyan joga, amely a Lízingbevevőt a
használatban korlátozza vagy a Gépjármű használatát megakadályozza; a Gépjármű esetleges hibája miatt a Lízingbeadót kellékszavatosság nem terheli; a
Lízingbevevőt a Gépjármű vonatkozásában kijavításra, kicserélésre, árleszállításra és elállásra vonatkozó igény vagy jog nem illeti meg a Lízingbeadóval szemben.
A Lízingbeadó felhívja a Lízingbevevő figyelmét arra, hogy azon időszakra vonatkozó díjfizetési kötelezettségére, amely alatt a Lízingtárgyat a Lízingbevevő nem
használja vagy nem használhatja az ÁSZF VIII/34. pontjának rendelkezése irányadó, amelyet a Lízingbevevő kifejezetten tudomásul vesz.
A Lízingbevevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ÁSZF 92. pontjában foglaltaknak megfelelően, amennyiben a Gépjárművet harmadik személy birtokába,
használatába adja, úgy a Lízingbeadó felmondólevelének Lízingbevevő képviseletében történő személyes átvételére ezen harmadik személy is jogosult, amely
esetben a felmondólevél ezen harmadik személynek történő átadásával a felmondás a Lízingbevevővel közöltnek tekintendő. Lízingbevevő a Gépjármű harmadik
személy részére történő átadásakor köteles az ÁSZF 92. pontjában foglaltakról, valamint a fenti rendelkezésről ezen harmadik személyt tájékoztatni, és a képviseleti
joggal kapcsolatos valamennyi szükséges további jognyilatkozatot megtenni. A jelen bekezdés szerint közölt felmondásról a Lízingbeadó utólag, írásban értesíti a
Lízingbevevőt.
A Lízingbevevő kijelenti, hogy a Hirdetményben foglalt díj-, és költségelemek tartalmát és mértékét, valamint módosulásának és módosításának lehetséges okait
kifejezetten elfogadja.

VII. FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK MÓDOSULÁSAI
A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a finanszírozás devizaneme szerinti referencia-kamatláb változásának, deviza-alapú szerződések esetén az árfolyam
változásának kockázatát viselni köteles, amelyek eredményeként a fizetendő lízingdíjak az ÁSZF VIII/39. és IX/45-46. pontjai szerint módosulhatnak, az ÁSZF VIII/36.
és IX/44. szerint pedig automatikusan módosulnak.
„Fizetés módja miatt felszámított díj” elnevezésű összeget számítja fel.
9

A kamatozás típusa: Referencia-kamatlábhoz kötött változó FD, Referencia-kamatlábhoz kötött változó FM vagy Forint Fix konstrukció. Referencia-kamatlábhoz kötött változó FM és változó FD kamatozású
finanszírozások esetén az ügyleti kamatláb és a referencia-kamatláb különbsége a kamatfelár.
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A lízingdíjak számítási alapját képező éves (induló) ügyleti kamatláb százalékos mértéke a jelen Lízingszerződésben meghatározásra került. A fizetési
ütemezésben (a Lízingszerződés 2. számú melléklete, a továbbiakban Fizetési Ütemezés) meghatározott tőke- és kamatrészből álló lízingdíj (induló)
összege és az ügyleti kamatláb mértéke az alábbi szükségszerű változások alkalmazásával kerül kiszámításra, olyan módon, hogy
a) Forint Fix kamatozású Lízingszerződés esetén az éves (induló) ügyleti kamatláb százalékos mértéke a Lízingszerződés teljes futamideje alatt
változatlan, azzal, hogy a, fogyasztónak nem minősülő Lízingbevevő esetén azonban az ÁSZF IX. 45.1. a)-b)-c) pontjában meghatározottak szerint,
valamint olyan hatósági rendelkezés, vagy jogszabályváltozás esetén, melynek eredményeként a Lízingbeadónak igazolható többletköltségei
származtak, és ezeket továbbháríthatja a fogyasztónak nem minősülő Lízingbevevőre, a lízingdíj ügyleti kamatrésze módosulhat.
Amennyiben a Lízingbevevő az ÁSZF XIII. fejezet szerinti beépítésre kerülő biztosítási szerződést köt, a lízingdíj ügyleti kamatrésze Felek kétoldalú
megállapodása alapján módosul. A havi lízingdíjak a következő szükségszerű változások alkalmazásával kerülnek a Fizetési Ütemezésben
kiszámításra olyan módon, hogy a Lízingszerződésben meghatározott forintban kifejezett havi lízingdíj összege az ÁSZF VIII/ 39. pontban
meghatározott lízingdíj számítási képletben (Pk) minden esetben 30 (harminc) napos elszámolási periódusok (Dk) alapján kerül kiszámításra, míg a
Fizetési Ütemezésben figyelembe vett havi lízingdíjak az adott elszámolási periódusok tényleges naptári napjai alapján kerülnek ugyancsak az ÁSZF
VIII/39. pontban lévő képlet szerint kiszámításra, így a Fizetési Ütemezésben meghatározott havi lízingdíjak összegének kiszámításánál az ebből
adódó eltérés mértékének megfelelően a Lízingszerződésben meghatározott havi lízingdíjak automatikusan megváltoztatásra kerülnek.
b) Referencia-kamatlábhoz kötött változó FM kamatozású Lízingszerződés esetén a lízingdíjak Fizetési Ütemezésben kiszámított kamatrészei a
Lízingszerződés megkötése és a Lízingtárgy vételára megfizetésének időpontja közötti időszak Referencia kamatláb változásának figyelembe
vételével kerülnek meghatározásra oly módon, hogy a Fizetési Ütemezésben figyelembe vett ügyleti kamatláb értéke kiszámításánál a
Lízingszerződésben meghatározott éves (induló) ügyleti kamatláb a Lízingszerződés megkötésének időpontjában irányadó, az ÁSZF VIII.36.1 pont
szerinti Referencia kamatláb és a Lízingtárgy vételára megfizetésének időpontjában irányadó, az ÁSZF VIII.36.1 pont szerinti Referencia kamatláb
különbségével automatikusan megváltoztatásra kerül. Figyelemmel arra, hogy a lízingdíjak Lízingszerződésben meghatározott összege az ÁSZF
VIII/39. pontjában lévő kamatszámítási képletben minden esetben 30 (harminc) napos elszámolási periódusok (Dk) alapján kerültek kiszámításra, míg
a Fizetési Ütemezésben meghatározott lízingdíjak az adott elszámolási periódusok tényleges naptári napjai alapján kerülnek ugyancsak az ÁSZF
VIII/39. pontjában lévő kamatszámítási képlet szerint kiszámításra, így az ebből adódó eltérés mértékének megfelelően a Lízingszerződésben
meghatározott lízingdíj automatikusan megváltoztatásra kerül.
c) Referencia-kamatlábhoz kötött változó FD kamatozású Lízingszerződés esetén figyelemmel arra, hogy az éves (induló) ügyleti kamatláb
Lízingszerződésben meghatározott százalékos mértéke az ÁSZF VIII/39. pontjában található kamatszámítási képletben minden esetben 30 (harminc)
napos elszámolási periódusok (Dk) alapján kerül kiszámításra, míg a Fizetési Ütemezésben figyelembe vett ügyleti kamatláb az adott elszámolási
periódusok tényleges naptári napjai alapján kerül ugyancsak az ÁSZF VIII/39. pontjában található képlet szerint kiszámításra, így a Fizetési
Ütemezésben figyelembe vett ügyleti kamatláb értéke kiszámításánál az ebből adódó eltérés mértékének megfelelően a Lízingszerződésben
meghatározott éves (induló) ügyleti kamatláb automatikusan megváltoztatásra kerül.
Ennek megfelelően a Fizetési Ütemezésben meghatározott tőke- és kamatrészből álló lízingdíjak (induló) összegének számításánál alkalmazott ügyleti
kamatláb mértéke a fenti a), b) és c) pontokban meghatározottak szerint korrigált éves (induló) ügyleti kamatláb értékének felel meg.
A deviza alapú finanszírozás: olyan finanszírozás, amikor a Lízingbeadó a Lízingbevevő fizetési kötelezettségeit a Lízingszerződésben meghatározott devizanemben
tartja nyilván, a Lízingbevevő fizetési kötelezettsége azonban forintban áll fenn. A deviza alapú finanszírozás esetén a lízingdíjak tőkerésze (finanszírozott
összeg) a Lízingszerződés nyilvántartási devizanemében meghatározott összege a lízingdíjak tőkerészének (finanszírozott összeg) a Lízingszerződésben
forintban meghatározott összegének és a Lízingszerződés alapárfolyamának alkalmazásával kerül kiszámításra és a Lízingbeadó által nyilvántartásra. A
Lízingszerződés alapárfolyama deviza alapú finanszírozás esetén a Lízingszerződésben rögzített devizára a Gépjármű első lízingdíjjal csökkentett vételára
kifizetésének napján irányadó CIB Bank Zrt. által jegyzett deviza vételi árfolyam.
A devizafinanszírozás: olyan finanszírozás, amikor a Lízingbeadó a Lízingbevevő fizetési kötelezettségeit a Lízingszerződésben meghatározott devizanemben tartja
nyilván, a Lízingbevevő fizetési kötelezettsége is ezen devizanemben keletkezik (a lízingszerződés nyilvántartási és törlesztési devizaneme is a magyar forinttól
különböző devizanem). A Lízingszerződés aláírásakor irányadó, a finanszírozás devizaneme szerinti referencia kamatláb megnevezését a jelen
Lízingszerződés és a Kamattájékoztató tartalmazza. Referencia-kamatlábhoz kötött változó FM és változó FD kamatozású Lízingszerződés esetén
amennyiben a fenti táblázatban referencia kamatlábként 3 havi BUBOR vagy 3 havi EURO LIBOR került megjelölésre, akkor a referencia-kamatláb
felülvizsgálati periódusa: 3 hónap. Amennyiben a fenti táblázatban referencia kamatlábként 1 havi BUBOR vagy 1 havi EURO LIBOR került megjelölésre,
akkor a referencia-kamatláb felülvizsgálati periódusa: 1 hónap..
Forint Fix kamatozású Lízingszerződés esetén a referencia-kamatláb az ÁSZF VIII.36 pontjában meghatározottak szerinti BIRS, azonban ebben az esetben
az ÁSZF IX.44. pontjában foglaltak (A lízingdíjak ügyleti kamat részének és az ügyleti kamatláb mértékének a referencia-kamatláb változása miatti
módosulása) nem kerülnek alkalmazásra, és így az ügyleti kamatláb mértéke a referencia-kamatláb jövőbeni változásai következtében nem módosul.
Referencia-kamatlábhoz kötött finanszírozás (Referencia-kamatlábhoz kötött változó FM és változó FD) során
-

fogyasztónak minősülő Lízingbevevő esetén, amennyiben a referencia-kamatláb felülvizsgálatkori Fogyasztókra Irányadó Értéke a
Lízingszerződés alapján történt folyósítás napja szerinti Fogyasztókra Irányadó Értéktől, illetve a legutolsó felülvizsgálatkori Fogyasztókra
Irányadó Értéktől eltér, vagy

-

fogyasztónak nem minősülő Lízingbevevő esetén, amennyiben a referencia-kamatláb felülvizsgálatkori Nem-fogyasztókra Irányadó Értéke a
Lízingszerződés alapján történt folyósítás napja szerinti Nem-fogyasztókra Irányadó Értéktől, illetve a legutolsó felülvizsgálatkori Nemfogyasztókra Irányadó Értéktől eltér,

akkor a hátralévő lízingdíjak ügyleti kamatrésze és az ügyleti kamatláb mértéke a tényleges, teljes változásnak megfelelően automatikusan megváltozik,
módosul.
Nem minősül a Lízingbevevő számára kedvezőtlen módosításnak az, ha referencia kamatlábhoz kötött kamat esetén a hátralévő lízingdíjak ügyleti
kamatrésze és az ügyleti kamatláb mértéke a referencia kamat változása következtében automatikusan módosul. A Fogyasztókra Irányadó Érték és a Nemfogyasztókra Irányadó Érték tekintetében az ÁSZF VIII/36. pontjában foglaltak irányadók.
Az első felülvizsgálati periódus a Lízingszerződés alapján történt folyósítás napjától
a) 1 hónapos felülvizsgálati periódus esetén a lízingdíjfizetés első esedékességének napjáig,
b) 3 hónapos felülvizsgálati periódus esetén a lízingdíjfizetés első esedékességének napját követő második naptári hónapban fizetendő lízingdíj
esedékességének napjáig terjedő időszak. Ezt követőn valamennyi felülvizsgálati periódus az előző felülvizsgálati periódus utolsó napjától
a) 1 hónapos felülvizsgálati periódus esetén a lízingdíjfizetés következő havi esedékességének napjáig,
b) 3 hónapos felülvizsgálati periódus esetén pedig addig a napig terjedő időszak, amely a felülvizsgálati periódus kezdetét követő 3. naptári hónapban
fizetendő lízingdíj esedékessége napjának felel meg.
A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy Forint Fix (a teljes futamidő alatt rögzített) kamatozású Lízingszerződés esetén a Lízingtárgy vételár-emelkedésének
kockázatát viselni köteles, amelyek eredményeként a fizetendő lízingdíj az ÁSZF VII/33. pontja szerint módosulhat. A fogyasztónak nem minősülő Lízingbevevő
tudomásul veszi, hogy a referencia-kamatlábhoz kötött változó FM és változó FD kamatozású Lízingszerződés esetén a Lízingbeadó jogosult a lízingdíjak
ügyleti kamat részének egyoldalú módosítására az ÁSZF IX/45.-46. pontban foglalt okok miatt.
A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy Forint Fix kamatozású Lízingszerződés esetén a forintban kifejezett havi lízingdíj összege a Lízingszerződés teljes
futamideje alatt változatlan azzal, hogy amennyiben a Lízingbevevő az ÁSZF XIII. fejezet szerinti beépítésre kerülő biztosítási szerződést köt, a lízingdíj
ügyleti kamatrésze Felek kétoldalú megállapodása alapján módosul, továbbá fogyasztónak nem minősülő Lízingbevevő esetén a lízingdíj ügyleti
kamatrésze módosításra kerülhet akkor is, ha az ÁSZF IX. 45.1 a)-b)-c) pontokban meghatározott körülmények bármelyike bekövetkezik, vagy olyan
hatósági rendelkezés, jogszabályváltozás esetén, melynek eredményeként a Lízingbeadónak igazolható többletköltségei származtak, és ezeket
továbbháríthatja a fogyasztónak nem minősülő Lízingbevevőre.
A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a csoportos beszedés, mint fizetési mód csak akkor lép életbe, ha a Bankszámla tulajdonos erre vonatkozó írásos
felhatalmazását mind a számlavezető Bank, mind pedig a CIB Lízing Zrt. - mint Szolgáltató - elfogadta.
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A Lízingbevevő tudomásul veszi azt is, hogy amennyiben a jelen Lízingszerződés III. pontjában fizetési módként csekken történő befizetést választ, úgy a
Hirdetmény szerinti díjat (fizetés módja miatti díj) köteles megfizetni a Lízingbeadó részére.

VIII. KHR Nyilatkozat /csak a KHR. törvény szerint természetes személynek minősülő Lízingbevevő és/vagy Társ-lízingbevevő esetén töltendő/
/egyéni vállalkozó esetén nem kell kitölteni/
HOZZÁJÁRULÁS A CIB LÍZING ZRT. ÁLTAL TOVÁBBÍTOTT REFERENCIAADATOKNAK A KHR-BŐL
TÖRTÉNŐ, MÁS REFERENCIAADAT-SZOLGÁLTATÓ ÁLTALI ÁTVÉTELHEZ
A megfelelő tájékoztatás birtokában – melyet az Ügyféltájékoztató és Ügyfélnyilatkozatok nevű
okiratban kaptam meg - önkéntesen, előzetesen hozzájárulást adhatok ahhoz, hogy a CIB Lízing
Zrt. által továbbított referenciaadataimat a KHR-ből más referenciaadat-szolgáltató átvegye:10
A pénzügyi lízingszerződéssel összefüggésben a Törvény lehetővé teszi, hogy a CIB Lízing Zrt. által
továbbított referenciaadatokat más pénzügyi intézmény is átvegye.
A hozzájárulás megtagadása esetén a referenciaadat-szolgáltató a következő adatokat továbbítja a
KHR felé: nyilatkozat kelte, referenciaadat-szolgáltató azonosító adatai, az ügyfél azonosító adatai,
a hozzájárulás megtagadásra utaló megjegyzés.
HOZZÁJÁRULÁS A CIB LÍZING ZRT. ÁLTAL TOVÁBBÍTOTT REFERENCIAADATOKNAK A KHR-T
KEZELŐ PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁS ÁLTALI, A SZERZŐDÉSES JOGVISZONY MEGSZŰNÉSÉT
KÖVETŐ LEGFELJEBB 5 ÉVIG TÖRTÉNŐ KEZELÉSÉHEZ
A megfelelő tájékoztatás – melyet az Ügyféltájékoztató és Ügyfélnyilatkozatok nevű okiratban
kaptam meg - birtokában, önkéntesen, előzetesen hozzájárulást adhatok ahhoz, hogy a CIB Lízing
Zrt. által továbbított referenciaadataimat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a szerződéses
jogviszony megszűnését követő 5 évig kezelje:11
A Törvény lehetővé teszi, hogy az Ön kérésére az átadott adatait a pénzügyi lízingszerződés szerződéses
jogviszony megszűnését követő legfeljebb öt évig kezelje a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás. A
jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez való hozzájárulás a szerződéses jogviszony
megszűnéséig a Referenciaadat-szolgáltató útján, azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál
közvetlenül, írásban bármikor visszavonható.
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IX. EGYEBEK
A Lízingbevevő kifejezetten elfogadja, hogy a Lízingbeadó a vételár fizetési kötelezettségét jogosult megtagadni, valamint jogosult a jelen
Lízingszerződéstől elállni az ÁSZF X.50. pontjában meghatározott eseteken túlmenően akkor is, ha a Lízingbevevő a Központi Hitelinformációs
rendszerben negatív adatokkal szerepel (akár passzív akár aktív) vagy lejárt köztartozása keletkezik (pl. adó, illeték, járulék stb.) vagy, ha a Ptk. 6:415. §ban foglalt felmondási okok bármelyike bekövetkezik, vagy az ÁSZF XV.90. pontja szerinti azonnali hatályú felmondásnak lenne helye.
A Lízingbevevő által aláírt Lízingszerződés a Lízingbevevő részéről a Lízingszerződés Lízingbeadó általi aláírásának napjáig a Lízingbevevő részéről tett, a
Lízingbevevő által aláírt Lízingszerződés Lízingbeadóval történő közlését követő 30 napig érvényes szerződéses ajánlatnak minősül, amelyet a
Lízingbeadó jogosult a szerződés aláírásával elfogadni, vagy azt indokolás nélkül elutasítani. A Lízingbeadó a Lízingszerződésben foglalt feltételeket a
finanszírozás Lízingbevevő általi igénybevételéhez a szerződéses okirat elkészítésének napjától (Lízingszerződés első oldalán fejlécben feltüntetve)
számított 40 napig tartja fenn. Amennyiben a Lízingbevevő által aláírt szerződés, mint szerződéses ajánlat ezen határidőn túl kerül közlésre a
Lízingbeadóval, úgy az ajánlatot a Lízingbeadó jogosult elutasítani. A Lízingszerződés a Lízingbeadó általi aláírás napján jön létre. A Lízingszerződés
létrejöttének időpontjáról a Lízingbeadó külön okiratba foglaltan értesíti a Lízingbevevőt. (a továbbiakban: Értesítés). A Lízingbeadó ezen Értesítésben
tájékoztatja a természetes személy Lízingbevevőt és természetes személy Egyetemleges kötelezettet arról is, hogy mely adatai kerültek továbbításra a
KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás felé. A Lízingbevevő és az Egyetemleges kötelezett kötelezettsége a Ptk. 6:29. § (1) bekezdés 2. mondata alapján
egyetemleges a Lízingbeadó felé.
A Lízingszerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik az alábbi dokumentumok:
1) a Lízingbevevő (Szállító) és a Lízingbeadó között létrejött Adásvételi Szerződés (vagy számla) 2) a havi lízingdíjak esedékességét tartalmazó Fizetési Ütemezés 3)
Ügyféltájékoztatás és Ügyfélnyilatkozatok, az ÁSZF,a Kamattájékoztató és a Hirdetmények 4) a IV. pontban meghatározott Biztosítéki Szerződések és
nyilatkozatok/értesítések 5) Értesítés 6) amennyiben a Lízingbevevő a III. pontban beépített Casco biztosítást választ, a Biztosítási Tájékoztató, valamint Nyilatkozat
és hozzájárulás Casco biztosítás megkötéséhez megnevezésű dokumentum 7) amennyiben a Lízingbevevő az IV. pont szerint Hitelvédelmi Szolgáltatást vesz
igénybe, az Ügyféltájékoztató a Hitelvédelmi szolgáltatásról, valamint Nyilatkozat Hitelvédelmi szolgáltatás igénybevételéről megnevezésű dokumentumok
A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese, amelyet a Lízingbeadó jogosult az elmulasztott fizetés esedékességét követő naptári
naptól felszámítani.
A Lízingbevevő (Egyetemleges kötelezett) kijelenti, hogy a jelen Lízingszerződést, illetve annak valamennyi mellékletét a 2. sz. melléklet kivételével, elolvasta,
megértette, azok alkalmazását elfogadja, azokból egy-egy példányt átvett. A 2. sz. mellékletet a Lízingbeadó a Gépjármű vételárának megfizetését követő 7
munkanapon belül küldi meg a Lízingbevevőnek. A Lízingbevevő, amennyiben a 2. sz. mellékletben foglaltakkal nem ért egyet, köteles azt a kézhezvételtől számított
3 munkanapon belül a Lízingbeadó részére írásban jelezni, ennek hiányában a Lízingbeadó jogosult úgy tekinteni, hogy a 2. sz. mellékletben foglaltakat
visszavonhatatlanul elfogadja.
A Lízingbevevő a jelen Lízingszerződésben vállalt kötelezettségeinek ellenőrzése, illetőleg a jelen Lízingszerződés alapján a Lízingbeadót megillető jogok gyakorlása
céljából ezennel felhatalmazza a jelen Lízingszerződés alapján finanszírozott vagyontárgyra vagyonbiztosítási szerződést kötő biztosító társaságot arra, hogy az adott
biztosító a Lízingbevevő 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 Lízingbeadó részére, akár a Lízingbeadó külön kérésére, akár a Lízingbeadó és a biztosító által működtetett rendszeres információszolgáltatás alapján.
A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy amennyiben – a Lízingbeadó előzetes írásbeli jóváhagyásával szerződésszerűen, vagy egyébként szerződésszegő
módon – a Gépjárműre nem köt Biztosítást, a Gépjárművel kapcsolatos minden kárt viselni köteles, továbbá a Lízingbeadó felé is kártérítési kötelezettséggel
tartozik a Lízingszerződés alapján fennálló tartozásai erejéig. A Lízingbevevő felhatalmazza a Lízingbeadót arra, hogy a fenti adatait az adatkezelés céljának
fennállásáig kezelje és nyilvántartsa. A Lízingbevevő felhatalmazza továbbá a Lízingbeadót arra, hogy a Lízingszerződés megszűnésekor eljárjon a biztosító
társaságnál a Lízingbeadó jogának törlése érdekében, valamint arra, hogy az előzőek céljából a Lízingbeadó a biztosító társaságot értesítheti a Lízingszerződés
megszűnésének tényéről és időpontjáról.
Amennyiben a Lízingbevevő és/vagy az Egyetemleges kötelezett gazdasági társaság, úgy kijelenti, hogy a bejegyzése helyének joga szerint érvényesen
létrejött és működő gazdasági társaság, rendelkezik valamennyi szükséges felhatalmazással és jogosultsággal – továbbá a képviseletében eljáró
személyek rendelkeznek a megfelelő képviseleti és cégjegyzési jogosultsággal – ahhoz, hogy a Lízingszerződést és mellékleteit megkösse és az abban
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Kérjük, hogy a hozzájárulás megadása esetén tegyen  vagy  jelet a szöveg előtti négyzetbe.
Kérjük, hogy a hozzájárulás megadása esetén tegyen  vagy  jelet a szöveg előtti négyzetbe.

Lízingbeadó

Lízingbevevő

Társ-Lízingbevevő

5/5

Ajánlat azonosító:
Nyomtatvány dátuma: 2018.02.15.

vállalt kötelezettségeket teljesítse.
Amennyiben a Lízingbevevő és/vagy az Egyetemleges természetes személy, úgy kijelenti, hogy nem áll cselekvőképességét részlegesen vagy teljes
körűen korlátozó bíró ítélet hatálya alatt.
A Lízingbeadó, a Lízingbevevő és az Egyetemleges kötelezett a jelen Lízingszerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írták alá.
Lízingbeadó aláírásának kelte (helység, dátum): ___________________________________________

Lízingbeadó

Lízingbevevő és Egyetemleges kötelezett aláírásának kelte (helység, dátum): __________________________________________

Lízingbevevő

Egyetemleges kötelezett

A Lízingbevevő (Egyetemleges kötelezett) személyazonosságát, aláírási jogosultságát ellenőriztem. A Lízingbevevő (Egyetemleges kötelezett) jogosult jelen
Lízingszerződés aláírására.

Megbízott

Az Lízingbevevő (Egyetemleges kötelezett) a Lízingszerződés valamennyi oldalát, előttünk, mint tanúk előtt írta alá (természetes személy Lízingbevevő esetén
kötelező a kitöltése):
1. (aláírás)

2. (aláírás)

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Személyazonosító ig. száma:

Személyazonosító ig. száma:

