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Általános tájékoztatás

Biztosítékok

A jelen terméktájékoztató a CIB Lízing Zrt. által személy- és kishaszon-gépjárművek
vásárlásához nyújtott zárt végű pénzügyi lízingszerződések, illetve a visszlízing szerződések
fontosabb tudnivalóit tartalmazó tájékoztató, amely kizárólag a gyors áttekintés célját
szolgálja. Ez a tájékoztató nem teljes körű, és nem része a szerződési feltételeknek. A
részletes feltételeket, szabályokat, kockázatokat tartalmazó tájékoztató dokumentumok,
finanszírozási feltételek, üzletszabályzat és a finanszírozásra vonatkozó egyéb
dokumentumok előzetes és teljes körű megismerése érdekében kérjük, keresse fel
honlapunkat (www.cib.hu/lizing_csoport), vagy kérje munkatársunk, megbízottunk
segítségét.
A szerződés célja, létrejötte
Társaságunk az Ön által Társaságunk közreműködése nélkül kiválasztott, illetve
meghatározott gépjárművet a gépjármű eladójától (amennyiben Ön a tulajdonos, Öntől)
megvásárolja. A gépjárművet Ön a futamidő alatt használhatja. Zárt végű pénzügyi lízing és
visszlízing esetén a gépjármű tulajdonjogát Ön az összes kötelezettsége (lízingdíjak
megfizetése) teljesítésével szerzi meg. A lízingszerződés érvényességéhez a szerződés
írásba foglalása és aláírása szükséges. A lízingszerződés alapján a lízingbeadás tényét és a
lízingbevevő személyét társaságunk bejegyzi a hitelbiztosítéki nyilvántartásba, amelyhez
szükséges az Ön nyilvántartásban történő előzetes regisztrációja.
A lízing ellenértéke: lízingdíj, kamat, díj, költség
Ön a Társaságunk által megfizetett önrésszel csökkentett vételár, mint finanszírozott összeg
után lízingdíjakat köteles fizetni. A szerződésben, illetve a fizetési ütemezésben az Ön
igényeinek figyelembe vételével, Társaságunk finanszírozási feltételei szerint
meghatározásra kerül a futamidő, a szerződéskötéskor érvényes adatok alapján számított
lízingdíjak, amelyeket Önnek mindenkor forintban kell teljesítenie. Bizonyos esetekben,
például ha Ön Társaságunktól további szolgáltatást vesz igénybe (szerződésmódosítás
válna szükségessé az Ön érdekében, vagy a szerződést egy harmadik személy át kívánná
vállalni), ha a futamidő előtt egyösszegben visszafizetné a tartozását, vagy ha Ön
szerződéses kötelezettségének nem tenne eleget, akkor a lízingdíjakon felül különböző díjak
és költségek is felmerülhetnek, amelyeket a honlapunkon és Társaságunk valamennyi
ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben közzétett Hirdetményünk tartalmaz. A pénzügyi
lízingfinanszírozás pénzügyi szolgáltatási jellegéből következően az Ön szerződésen alapuló
fizetési kötelezettségeit nem érinti az a körülmény, hogy esetlegesen Ön a gépjárművet nem
tudja használni, vagy a gépjármű használati értékét, illetve a használat lehetőségét érintő
hátrányos körülmény vagy változás következik be.
A lízingdíjak (egyéb díj és költségelemek) változásai és ennek okai
A lízingdíjak bizonyos finanszírozási típusok esetén nem változnak, jelenleg ilyen az ún.
Forint Fix lízingfinanszírozás, amely esetében az ügyleti kamat mértéke az egész futamidő
alatt fix, változatlan. A lízingdíjak összegei referencia-kamatlábhoz kötött finanszírozás
típusok esetén változhatnak, az általános szerződési feltételekben részletesen
meghatározottak szerint. A referencia-kamatlábhoz kötött finanszírozás típusok esetén a
kamatfelár az egész futamidő alatt változatlan, az ügyleti kamat mértéke kizárólag az
irányadó referencia kamatláb változásainak megfelelően módosul. Referencia kamatláb az a
nyilvánosság számára hozzáférhető mindenkori kamatláb, amelyet Társaságunk
Kamattájékoztatója tartalmaz, jelenleg ez a 3 havi BUBOR. Tájékoztatjuk, hogy sem a
referencia-kamatláb mértékére, sem annak változására Társaságunknak nincs ráhatása. A
referencia-kamatláb változás miatt érvényesített ügyleti kamatláb és lízingdíj módosítás nem
minősül szerződésmódosításnak és az Ön számára hátrányos módosulásból eredő
kockázatok Önt terhelik. Az ügyleti kamatláb miatt módosult lízingdíjakról Társaságunk
módosított fizetési ütemezés megküldésével tájékoztatja Önt. A tételesen meghatározott
díjak a Központi Statisztikai Hivatal (vagy jogutóda) által közzétett éves fogyasztói árindex
változásának + - 3 százalékpontot elérő mértékével évente egyszer, minden év április 1.
napján automatikusan módosulnak, ennek megfelelően Társaságunk 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). Szeretnénk
kiemelten felhívni az Ön figyelmét arra, hogy Társaságunk nem csak az Ön számára
hátrányos, hanem az Ön számára előnyös referenciakamat-, díj-, vagy költségváltozást is
érvényesíti.

A lízingszerződés elsődleges biztosítéka maga a gépjármű, amelynek a tulajdonjoga a
futamidő végéig, illetve az Ön tartozásainak teljeskörű kiegyenlítéséig Társaságunknál
marad, Ön a gépjárművet üzemben tartóként használhatja. Amennyiben Ön nem, vagy
késedelmesen fizetné meg az aktuális lízingdíjakat, Társaságunk a tulajdonjoga alapján a
gépjárművet - az Ön költségére - visszaveheti. Ön a gépjárművet nem terhelheti meg és
nem adhatja más használatába a szerződésből eredő kötelezettségei teljesítéséig.
Társaságunk az adott ügylet jellegzetességeinek megfelelően a szerződéses feltételeinkben
meghatározott további szerződésbiztosítékokat is előírhat.

Forint Fix konstrukció
Forint Fix kamatozású lízingszerződés esetén a lízingszerződésben annak megkötésekor
meghatározott, a Lízingszerződés teljes futamidejére vonatkozóan azonos mértékű az
ügyleti kamat mértéke. A finanszírozás devizaneme kizárólag forint lehet és csak zárt végű
és nyílt végű pénzügyi lízing konstrukcióban köthető. .

A gépjármű üzemeltetése, használata
Ön kizárólagos joggal jogosult birtokolni és használni a gépjárművet, valamint köteles a
gépjármű megfelelő karbantartásáról gondoskodni, valamint fizetni a gépjármű
használatával kapcsolatban felmerülő kiadásokat, így különösen a parkolási díjat,
gépjárműadót, helyszíni bírságot, úthasználati díjat, közlekedési bírságot, illetve köteles
viselni ezen kötelezettségek elmulasztásából eredő valamennyi jogkövetkezményt. A
gépjárművel kapcsolatos szavatosságon, illetve jótálláson alapuló igények érvényesítésére
Társaságunk a szerződéses feltételeinkben meghatározottak szerint Önt hatalmazza fel az
ezzel kapcsolatos jogok átruházásával, amely alapján ennek körében, a szerződéses
feltételeinkben meghatározott kivételekkel, Ön köteles eljárni a hibás teljesítéssel
kapcsolatos igényekkel kapcsolatban.
A Gépjármű biztosítása
Ön köteles a gépjárműre a szerződés teljes időtartamára teljeskörű casco és kötelező
gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezni, a biztosítási díjakat megfizetni és a biztosítási
szerződésekben meghatározott kötelezettségeknek maradéktalanul eleget tenni.
A szerződés megszűnése
A szerződés megszűnik akkor, ha Ön valamennyi fizetési kötelezettségét maradéktalanul
teljesíti, vagy Társaságunk a szerződést azonnali hatállyal felmondja. Ez utóbbira végső
esetben, és csak akkor kerülhet sor, ha Ön a szerződésből eredő valamely kötelezettségét
nem teljesíti, így különösen, ha nem, illetve késedelmesen teljesíti fizetési kötelezettségét, a
fedezet értéke lecsökkent, vagy a tartozás visszafizetése más módon veszélybe kerül.
Felmondás esetén a szerződés alapján fennálló valamennyi fizetési kötelezettsége
egyösszegben azonnal esedékessé válik, Társaságunk tulajdonjoga alapján a gépjárművet
birtokba veszi, majd ezt követően elszámol Önnel.
Panaszkezelés, jogorvoslatok, fizetési nehézség
Társaságunk 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.
Társaságunk a szolgáltatásai nyújtása előtt és a teljes futamidő alatt, továbbá a fizetési
nehézségek felmerülése esetén az átláthatóság, a szabályelvűség és a szimmetria
alapelveinek betartásával érvényesíti a Magatartási Kódex előírásait és törekszik megoldási
lehetőséget ajánlani a fizetési nehézséggel küzdő ügyfelek számára. Amennyiben Önnek
fizetési nehézsége merülne fel, kérjük, hogy azt minél hamarabb jelezze Társaságunk felé.
Társaságunk biztosítja, hogy Ön a CIB Lízing Zrt. tevékenységére vonatkozó esetleges
panaszát közölhesse és arra megfelelő időn belül választ kapjon, amelyet 30 napon belül
írásban megküldünk az Ön részére. Amennyiben Ön a panasz kivizsgálásának
eredményével nem ért egyet, vagy a panaszára nem kap választ, úgy Ön jogosult a Magyar
Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjának eljárását kezdeményezni. Ön a
szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a
szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi
Békéltető Testület, vagy a bíróság eljárását is kezdeményezheti. Panasszal kapcsolatos
lehetőségeiről az Üzletszabályzatunkban, a www.cib.hu/lizing_csoport honlapon, továbbá
munkatársunktól kaphat tájékoztatást.

