A CIB Lízing Zrt. ügyféltájékoztatója öröklés esetén
1. A haláleset bejelentése
Az ügyfél haláláról való CIB Lízing Zrt. általi tudomásszerzésnek az minősül, ha az elhalálozás ténye a CIB
Lízing Zrt. felé írásban bejelentésre kerül, illetve ha a CIB Lízing Zrt. egyéb forrásból hiteles tudomást szerez
a halálesetről.
Az ügyfél halálát igazoló dokumentumok lehetnek:
 halotti anyakönyvi kivonat,
 öröklési bizonyítvány,
 közjegyzői megkeresés az örökhagyó vagyonára vonatkozó adatokat illetően,
 jogerős hagyatékátadó végzés
 vagy jogerős hagyatékátadó végzéssel egyenértékű, a halál tényét Társaságunk megítélése szerint
kétségtelenül igazoló egyéb dokumentum (pl: Bírósági határozat)
A bejelentés valótlansága és/vagy a hivatalos okiratok bemutatásának elmaradásából eredő károkért a CIB
Lízing Zrt. nem vállal felelősséget.
Örökösnek tekinti Társaságunk azt a személyt, aki örökösi jogállását jogerős hagyatéki végzéssel, öröklési
bizonyítvánnyal, vagy jogerős bírósági határozattal igazolja.
2.

Örökösök tájékoztatása

A jogerős hagyatékátadó végzés Társaságunk általi kézhezvételét követően a végzés szerinti örökösök
részére tájékoztató levelet küldünk. Az örökhagyó által kötött lízing- és kölcsönszerződések vonatkozásában
az alábbi lehetőségeik vannak:
A) A szerződés lezárása
Amennyiben az örökös le kívánja zárni a szerződést, és egyösszegben kívánja teljesíteni a szerződésből
fennálló fizetési kötelezettségeket, úgy lezárási ajánlatot kell kérnie a lizinglezaras@cib.hu levelezési címen
keresztül akként, hogy a honlapunkon (https://net.cib.hu/lizing_csoport/ugyfelszolgalat/nyomtatvanyok/szgk)
lévő lezárási ajánlat kérése elnevezésű formanyomtatványt kitöltve és aláírva eljuttatja ezen e-mail címre.
A formanyomtatványon Önnek lehetősége van megjelölni mely értéknapra kéri a szerződés lezárását.
Amennyiben értéknapot nem jelöl meg, úgy Társaságunk automatikusan az ajánlat kérését követő 30. napot
jelöli meg értéknapként. A lezárási ajánlat tartalmazza a szerződés alapján fennálló valamennyi követelést,
de a forintban meghatározott összegek tájékoztató jellegű adatok, azt az esetleges késedelmi kamatok, még
ki nem számlázott díjak és költségek, valamit az ajánlat elkészítésének napján érvényes és az elszámolás
értéknapján érvényes árfolyam közötti különbözet befolyásolhatja, amely alapján Önnek további fizetési
kötelezettsége vagy túlfizetése keletkezhet!
Amennyiben a lezárási ajánlatban foglaltakat elfogadja, úgy azt aláírva az értéknapot megelőző 5
munkanappal szükséges aláírva visszaküldeni a lizinglezaras@cib.hu e-mail címre akként, hogy ebben a
határidőben az ajánlatban lévő teljesösszeg is jóváírásra kerüljön Társaságunk bankszámláján.
Az értéknapot követően elkészítjük az elszámolást és a hozzátartozó számlákat, melyeket megküldünk
Önnek. Kérjük szíveskedjen ezt figyelembe venni. Társaságunk a szerződés lezárását csak abban az
esetben végzi el, amennyiben valamennyi, a szerződésből eredő fizetési kötelezettség teljesítésre került.
Amennyiben a lezárás megvalósul, Társaságunk minden esetben a nyilvántartásában rögzített címre küldi
meg a finanszírozott eszköz okmányait, és a lezáró dokumentumokat, amennyiben Ön írásban másként nem
rendelkezik a lezárási ajánlat visszaküldésével egyidejűleg.
B) A szerződés folytatása
Amennyiben Ön folytatni szeretné a szerződést, úgy az alábbiakról tájékoztatjuk.
Társaságunk megküldi Önnek az átvállaláshoz szükséges, Ön által kitöltendő adatlapot, az ügyféltájékoztató
és ügyfélnyilatkozatok elnevezésű dokumentum és tájékoztatót az ügyintézésre, a feltételekre, a szükséges
okmányokra vonatkozóan.
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Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szerződéssel kapcsolatos jogutódlás átvezetése az eredeti
szerződés(ek) paramétereinek megtartásával történik.
A szerződés átvállalásához szükséges feltételek:
 az ügyintézés megkezdéséhez szükséges (lentiek szerinti) dokumentumok megküldése a CIB Lízing
részére,
 lejárt fizetési kötelezettség rendezése,
 az örökhagyó és Társaságunk között létrejött kölcsön/lízingszerződésre vonatkozó megállapodás
aláírása,
 egyéni casco/vagyonbiztosítással kötött szerződések esetén a casco/vagyonbiztosítás igazolása
másolati példányban ajánlattal vagy kötvénnyel, amely az alábbi feltételeknek megfelel:
 A CIB Lízing Társbiztosítottként szerepel,
 A biztosított eszköz azonos a finanszírozott eszközzel (gyártmány, típus, gyári szám, egyéb
egyedi azonosító alapján)
 A szerződés határozatlan időtartamú, vagy határozott időtartamú, de minimum a futamidő
végéig él,
 Casco esetén: a fedezet teljes körű (törés, lopás, elemi kár),
 Vagyonbiztosítás esetén: A biztosítási fedezet megegyezik az alábbiak valamelyikével:
 Összkockázati (all risks típusú) és tartalmaz betöréses lopás, rablás fedezetet is
 Tűz, elemi kárra, géptörésre, gépbalesetre, valamint betöréses lopás, rablásra egyaránt
kiterjed
 % -os Önrész mérték maximuma illetve a Ft-os Önrész mértéke: eredeti biztosítás szerint
 Beépített casco/vagyonbiztosítás esetén aláírt csatlakozási nyilatkozat
 kiskorú örökös esetén a forgalomba helyezett eszköz használóját a forgalmi engedélybe
üzembentartóként be kell jegyeztetni. Üzembentartónak az a személy kerülhet bejegyzésre, aki az
ügyletben adósként/társszerződőként/kezesként részt vesz.
Az ügyintézés megkezdéséhez szükséges dokumentumok:
 jogerős hagyatékátadó végzés (másolatban is megfelelő, szerződéskötésre eredetiben szükséges)
 az örökös(ök) személyazonosító okmányainak másolata (személyi igazolvány és lakcímkártya, új
típusú kártyás útlevél vagy új típusú kártyás jogosítvány és lakcímkártya)
 örökös által aláírt, kitöltött Adatlap, Ügyféltájékoztató és Ügyfélnyilatkozatok elnevezésű
dokumentum (több örökös esetén minden örökösnek ki kell tölteni az adatlapot és a nyilatkozatokat),
az ügyintézés megkezdéséhez elegendő másolatban, de szerződéskötésre mindenképpen pótolni
szükséges eredetiben aláírva,
 amennyiben az üzembentartó készfizető kezesként kerül bevonásra, a kezes által kitöltött és aláírt
kezesi dokumentumok (másolatban is megfelelő, szerződéskötésre eredetiben szükséges)
 egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolata, őstermelő esetén őstermelői igazolvány
másolata, illetve a nyilvántartási számára vonatkozó igazolás másolata
 amennyiben az örökös azt nyilatkozza az Ügyféltájékoztatás és Ügyfélnyilatkozatok elnevezésű
okiraton, hogy kiemelt közszereplőnek minősül, úgy külön okiratba foglalt kiemelt közszereplői
nyilatkozat
A dokumentumokat az alábbi elérhetőségekre kell majd eljuttatni:
Postacím: CIB Lízing Zrt.
Lízing Operáció
1024 Budapest, Petrezselyem utca 2-8.
Fax-szám 06-1-489-6719
E-mail cím atvallalas-autofin@cib.hu
A megállapodás aláírásához szükséges további dokumentumok/feltételek:
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A megállapodás aláírásának helyszíne a CIB Lízing Zrt. Személyes Ügyfélszolgálati Irodája (Budapest,
Petrezselyem utca 2-8.), vagy a megjelölt CIB Bank fiók.
 Kérjük, a megállapodás aláírásra hozzák magukkal azokat a dokumentumokat, amelyeket az
ügyintézés indításakor másolatban küldtek meg részünkre, egyéni vállalkozó esetében a
megállapodás aláírásának dátumához képest 30 napnál nem régebbi nyilvántartásiba vételi igazolás
szükséges (ennek hiányában a megállapodás nem írható alá)
 Egyéni casco/vagyonbiztosítással kötött szerződések esetén a biztosítás igazolása másolati
példányban casco ajánlattal vagy kötvénnyel,
 lejárt fizetési kötelezettség rendezése,
 személyazonosító okmányok eredetiben történő bemutatása
 jogosult maga helyett más személyt (akár örököstársát) is meghatalmazni a megállapodás
aláírására. A meghatalmazás formája és tartalma vonatkozásában javasolt a CIB Lízing Zrt.-nél
előzetesen érdeklődni vagy a követelményekről, meghatalmazás mintákról tájékozódhat
honlapunkon (https://net.cib.hu/lizing_csoport/ugyfelszolgalat/nyomtatvanyok/szgk).
A megállapodás aláírását követően benyújtandó további dokumentumok/feltételek:
 Kiskorú örökös esetén a gyámhatóság hozzájárulása a kötelezettség vállaláshoz (Hozzájárulás vagy
záradékolt megállapodás). Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a gyámhatóság nem járul
hozzá a kiskorú örökös kötelezettségvállalásához, az nem befolyásolja a kiskorú örökösnek az
örököléssel átszállt jogait és kötelezettségeit. A hagyaték tárgyát képező megállapodás (és a
megállapodás keretében finanszírozott eszköz) ugyanis – a kiskorú örökös elutasító nyilatkozata
hiányában – a hagyaték többi tárgyával együtt a kiskorú örökösre száll át, így annak teljesítéséért a
kiskorú örökös a hagyaték tárgyaival és hasznaival felel, a teljesítés hiányában pedig Társaságunk
jogosulttá válik a megállapodást felmondani.
 Forgalomba helyezett lízing finanszírozású eszköz az üzembentartó személyében történő változást
módosíttatni kell a jogutód örökösnek az illetékes okmányirodában. Az átíráshoz szükséges
dokumentumokat a szerződés aláírását követően küldjük meg a jogutód örökös részére.
Felhívjuk a figyelmét, hogy:
 a kérelem benyújtása nem halasztó hatályú a lejárt tartozások tekintetében,
 a jogutódlás ügyintézése csak hiánytalan, megfelelően kitöltött dokumentáció megléte esetén
indulhat,
 a tulajdonjog átírásának elmulasztása (kölcsönszerződés esetén), valamint üzembentartói jog
átírásának elmulasztása (lízingszerződés esetén) a forgalomba helyezett eszköznek minősülő
ingóság esetén az adott ingóság forgalomból történő kivonását vonja maga után.
 Amennyiben a szerződés 2014. március 15. után került megkötésre, úgy felhívjuk szíves figyelmét,
hogy a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény értelmében Önnek
kötelessége bejelenti a nyilvántartó felé a hitelbiztosítéki nyilvántartásban rögzített adatokban
bekövetkezett egyes változásokat. A hitelbiztosítéki nyilvántartásban rögzített adatokban
bekövetkezett egyes változásokat az Ön által választott közjegyző előtt intézni szíveskedjen.
C) Amennyiben átvállalni nem kívánja a szerződést, és nincs lehetősége a szerződés lezárását
kérni sem, úgy kérjük erről nyilatkozni szíveskedjék Társaságunk wohitel@cib.hu
elérhetőségén.
Ebben az esetben a lízingelt ingóságot Társaságunk birtokba veszi, az értéke megállapítása érdekben
független szakértői szakvéleményt készíttet róla és értékesíti azt. A befolyt vételár pedig csökkenteni fogja a
szerződésből fennálló követelésünket. Amennyiben ezt követően is áll még fenn fizetési kötelezettség a
szerződésből eredően, úgy a megfizetés érdekében a Társaságunknál elérhető konstrukciókról a
wohitel@cib.hu e-mail címen érdeklődhet.
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További információk
Amennyiben a halál tényét vagy az örökösi jogállást igazoló okiratot külföldön állították ki, Társaságunk
kérheti annak hiteles magyar nyelvű fordítását, továbbá azt, hogy az okirat hitelességét konzuli vagy
közjegyzői ellenjegyzés (Apostille alkalmazásával) igazolja.
Amennyiben az örökös korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen, a hagyaték átvétele során
törvényes képviselő (szülő, gyám, gondnok, bizonyos esetekben a gyámhatóság) közreműködése
szükséges. Javasoljuk, hogy ilyen esetben előzetesen érdeklődjenek Társaságunknál az eljáráshoz
szükséges feltételekkel és dokumentumokkal kapcsolatban.
Minden, az ügyfeléről Társaságunk rendelkezésére álló, az ügyfél személyére, adataira, a pénzügyi
intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozó információ banktitoknak minősül. Ezeket az adatokat
Társaságunk csak a jogszabályban meghatározott esetekben adhatja ki harmadik személy részére. A CIB
Lízing Zrt. elhunyt ügyfeleivel kapcsolatosan adatokat a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző és jegyző,
valamint a feladatkörében eljáró gyámhatóság részére adhat át.
Tájékoztatást kizárólag az elhalálozott által felvett és még vissza nem fizetett kölcsönhöz és le nem járt
pénzügyi lízinghez kapcsolódóan, a fennálló tartozás összegéről, a lejárt tartozás összegéről, az esedékes
havi törlesztőrészletről, azon számlaszámról, amelyre a törlesztőrészletet fizetni kell (hitelszámla száma),
valamint a hátralévő futamidőről tudunk adni, kizárólag az örökhagyó közeli hozzátartozója részére, annak
írásbeli kérelmére (adatszolgáltatási kérelem kitöltésével), legkésőbb a hagyatéki eljárás jogerős lezárásáról
történő tudomásszerzés napjáig.
Felhívjuk az Ügyfeleink figyelmét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 7:96. § (1)
bekezdésére, mely szerint az örökös a hagyatéki tartozásokért a hagyaték tárgyaival és azok hasznaival
felel a hitelezőknek. Ha a követelés érvényesítésekor a hagyaték tárgyai vagy hasznai nincsenek az örökös
birtokában, az örökös öröksége erejéig egyéb vagyonával is felel a hagyatéki tartozásokért. A Ptk. 7: 97 §
(1) bekezdése értelmében az örököstársak felelőssége egyetemleges, ami alapján valamennyi örököstől a
teljes tartozás összege követelhető.
Közzétéve: 2020.08.26.
CIB Lízing Zrt.
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