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KAMATTÁJÉKOZTATÓ
A SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT PÉNZÜGYI LÍZING
ÜGYLETEK ESETÉN ALKALMAZANDÓ KAMATLÁBAKRÓL

I.

A KAMATOZÁS TÍPUSAI, REFERENCIA KAMATLÁB

1.
Forint Fix kamatozású finanszírozási szerződések
Forint Fix kamatozású forint alapú, a teljes futamidő alatt fix (rögzített) kamatozású Lízingszerződésnek minősül, ha
a Lízingszerződésben annak megkötésekor meghatározott, a Lízingszerződés teljes futamidejére vonatkozóan azonos
mértékű az ügyleti kamat mértéke, azonban amennyiben a Lízingbevevő az ÁSZF XIII. fejezet szerinti beépítésre
kerülő biztosítási szerződést köt, a lízingdíj ügyleti kamatrésze módosulhat. 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. Ha a Lízingbevevő az ÁSZF XIV.82., 83.
pontja szerinti részleges előtörlesztést teljesít vagy a XIV. 84. pontja szerinti egyéb átütemezés eredményeként a
Lízingszerződés Fizetési Ütemezése bármilyen módon módosul, akkor a Lízingszerződés a Felek külön
megállapodásában foglalt feltételekkel Referencia-kamatlábhoz kötött változó FD kamatozású (a továbbiakban:
Referencia-kamatlábhoz kötött változó FD kamatozás) lesz.
2.

Referencia-kamatlábhoz kötött változó FM kamatozású finanszírozási szerződések

Referencia Kamatláb %
3.

HUF

EUR

1 vagy 3 havi BUBOR

1 vagy 3 havi EURO LIBOR

Referencia-kamatlábhoz kötött változó FD kamatozású finanszírozási szerződések

Referencia Kamatláb %

HUF

EUR

1 vagy 3 havi BUBOR

1 vagy 3 havi EURO LIBOR

CIB Lízing Referencia Kamatláb 2010. augusztus 31. és 2014. július 14. .között folyósított szerződésekre:

CIB Lízing Referencia Kamatláb %

HUF

EUR

3 havi BUBOR

3 havi EURO LIBOR

CIB Lízing Referencia Kamatláb 2010. március 1. és 2010. augusztus 31. között folyósított szerződésekre:

CIB Lízing Referencia Kamatláb %

HUF

EUR

3 havi BUBOR + 9,44%

3 havi EURO LIBOR + 6,47%
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CIB Lízing Referencia Kamatláb 2010. március 1. előtt folyósított szerződésekre:

CIB Lízing Referencia Kamatláb %

HUF

EUR

CHF

14,8%

7,3%

7,5%

II.
ÜGYLETI KAMATLÁB
Kölcsönkonstrukció esetében:
Forintfinanszírozás, Deviza alapú finanszírozás és Devizafinanszírozás esetén 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;
a k-adik elszámolási periódusra vonatkozó éves ügyleti kamatláb;
rk
Dk
a k-adik elszámolási periódus naptári napjainak száma.
A kamatszámítás során a bankszünnap kamatnapnak minősül. Ha az Ügyfél 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.
Lízingkonstrukció esetében:
Forint finanszírozás és Deviza finanszírozás esetén a Havi lízingdíjak kiszámítása az alábbi képletek alapján történik:

Pk = I k + Tk
n

∑T
k =1

k

= H1

 r

I k = H k ×  k × Dk 
 360

ahol:
Pk
a k-adik elszámolási periódusra vonatkozó
devizanemében;
Ik
a k-adik elszámolási periódusra vonatkozó
devizanemében;
Tk
a k-adik elszámolási periódusra vonatkozó
devizanemében;
n
a havi lízingdíjak száma;
H1
az első elszámolási periódusban fennálló
devizanemében;

havi lízingdíj összege a finanszírozás Lízingszerződés szerinti
ügyleti kamat összege a finanszírozás Lízingszerződés szerinti
tőketörlesztés összege a finanszírozás Lízingszerződés szerinti

tőketartozás összege a finanszírozás Lízingszerződés szerinti
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Hk
a k-adik elszámolási periódusban fennálló tőketartozás összege a finanszírozás Lízingszerződés szerinti
devizanemében;
rk
a k-adik elszámolási periódusra vonatkozó éves ügyleti kamatláb;
Dk
a k-adik elszámolási periódus naptári napjainak száma.
Deviza alapú forint finanszírozás esetén a Lízingszerződésben a Lízingbevevő által vállalt, magyar forintban
kifejezett lízingdíj-fizetési kötelezettségeket, azaz a Lízingszerződés III. pontjában meghatározott Havi lízingdíjakat
a Lízingbeadó a Gépjármű vételára megfizetésének időpontjában számítja át a megfelelő devizanemre az alábbi
képlet szerint:
lízingdíjak
devizában kifejezett
összege

lízingdíjak Lízingszerződés szerinti forint-összege
=
Szerződés alapárfolyama

A lízingdíjak számítási alapját képező éves (induló) ügyleti kamatláb százalékos mértéke a Lízingszerződésben kerül
meghatározásra. 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 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 FM1 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 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 a fenti kamatszámítási képletben minden esetben
30 (harminc) napos elszámolási periódusok (Dk) alapján kerülnek kiszámításra, míg a Fizetési Ütemezésben
meghatározott lízingdíjak az adott elszámolási periódusok tényleges naptári napjai alapján kerülnek ugyancsak a
fenti 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 a fenti 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 a fenti 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 és az ugyancsak a Fizetési Ütemezésben figyelembe vett ügyleti kamatláb mértéke a fenti
a), b) és c) pontokban meghatározottak szerint korrigált éves (induló) ügyleti kamatláb értékének felel meg.
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A Lízingbeadó egyedi döntése alapján nyújtja.
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III.

KÉSEDELMI KAMAT

Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződésen alapuló fizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget,
a késedelem időtartamára késedelmi kamatot köteles a Lízingbeadó részére fizetni és a késedelmi kamat megfizetése
nem zárja ki az ÁSZF-ben meghatározott egyéb jogkövetkezmények alkalmazhatóságát. A késedelmi kamat
mértékét a Lízingszerződés rögzíti azzal, hogy jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában fogyasztónak minősülő
Lízingbevevő esetén a késedelem időtartamára a Lízingbeadó legfeljebb olyan mértékű késedelmi kamatot számíthat
fel, amely nem haladja meg a Lízingszerződésben 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.
Jelen Kamattájékoztató a CIB Lízing Zrt. mindenkori ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK c. kiadványával
együtt érvényes.

