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Tudnivalók a gépjármű finanszírozásról
Ügyfeleink lehetnek


•

•

18. életévét betöltött, lakóhellyel és rendszeres jövedelemmel rendelkező, cselekvőképes magyar
állampolgárságú természetes személy, illetve Magyarországon bejegyzett jogi személyek, jogi
személyiség nélküli gazdasági társaságok, akik nem állnak felszámolási, végrehajtási, csődeljárás vagy
végelszámolási eljárás alatt, és nincs köztartozásuk,
a természetes személy hozzájárult az adatai Központi Hitelinformációs Rendszerből történő, más
referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez, valamint a központi hitelinformációs rendszerben aktív
vagy passzív státuszú lejárt tartozással nem szerepel,
a természetes személy nem vesz részt a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV.
törvény törvényben meghatározott bírósági vagy bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban.

Igénybe vehető konstrukciók
• Zártvégű pénzügyi lízing
• Nyíltvégű pénzügyi lízing
• Zártvégű pénzügyi visszlízing
Forint Fix termék kapcsán forint alapú, a teljes futamidő alatt fix (rögzített) kamatozású Lízingszerződésnek minősül a
Lízingszerződés, 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 a Felek kétoldalú megállapodása
alapján módosul. 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.

Finanszírozás típusa




magyar forintban nyilvántartott és magyar forintban visszafizetendő lízing (Forintfinanszírozás), vagy
devizában (euró vagy más devizanem) nyilvántartott, de magyar forintban visszafizetendő lízing
(Deviza alapú finanszírozást kizárólag fogyasztónak nem minősülő Lízingbevevő igényelheti)
devizában nyilvántartott és e devizában visszafizetendő lízing (Devizafinanszírozás) (kizárólag
fogyasztónak nem minősülő Lízingbevevő igényelheti)

Kamatozás típusai
•

•

A teljes futamidőre fix kamatozással, forint alapon (Forint Fix)
Futamidő:
Irányadó (Referencia) kamatláb
12 hónap
12 havi BUBOR
futamidőtől függően a folyósításkor jegyzett 2
24, 36, 48, 60, 72 vagy 84 hónap
vagy 3 vagy 4 vagy 5 vagy 6 vagy 7 éves BIRS
(Budapest Interest Rate Swap)
Referencia kamatlábhoz kötött változó kamatozással (Referencia-kamatlábhoz kötött változó FM és
változó FD kamatozású finanszírozások)
Referencia-kamatláb: 3 Havi BUBOR

Finanszírozható járművek
Minden olyan új és használt személygépkocsi, rendszámozható motorkerékpár és B kategóriás engedéllyel
vezethető tehergépjármű, amely:
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•
•
•
•
•

per-, teher- és igénymentes;
sérülésmentes
érvényes forgalmi engedéllyel és törzskönyvvel rendelkezik
motorkerékpár nyílvégű pénzügyi lízingben és zártvégű pénzügyi visszlízingben nem finanszírozható
zártvégű pénzügyi visszlízing esetén további feltétel, hogy a gépjármű az ügyfél tulajdonát képezze

továbbá minden olyan használt gépjármű, amelyet:
• nem használtak oktatási, sport, taxi vagy versenyzési célra, illetve bérautóként (ilyen irányú használat a
futamidő alatt sem megengedett); és amely
• CASCO biztosítási fedezetbe vonható; továbbá
• a zártvégű pénzügyi lízing esetén a finanszírozás kezdetekor a személygépjármű legfeljebb 14 éves, míg
lejáratakor legfeljebb 15 éves, kishaszon-gépjármű és motorkerékpár esetén a finanszírozás kezdetekor
legfeljebb 11 éves, míg lejáratkor legfeljebb 12 éves lehet,
• nyíltvégű pénzügyi lízing esetén a finanszírozás kezdetekor a személygépjármű legfeljebb 10 éves, míg
lejáratakor legfeljebb 15 éves, kishaszon-gépjármű esetén a finanszírozás kezdetekor legfeljebb 7 éves,
míg lejáratkor legfeljebb 12 éves lehet.

Termék jellemzők
Devizanem: a finanszírozás kizárólag forintban vehető igénybe fogyasztónak1 minősülő ügyfél esetében,
vállalkozások esetében HUF vagy EUR, Forint Fix termék esetében HUF.
Minimum finanszírozott összeg: 300 000 HUF
Futamidő:
Zártvégű pénzügyi lízing és visszlízing referencia-kamatlábhoz
kötött változó kamatozás esetén
Nyíltvégű pénzügyi lízing visszlízing referencia-kamatlábhoz
kötött változó kamatozás esetén

Minimum futamidő

Maximum futamidő

12 hónap

84 hónap

24 hónap

84 hónap

kizárólag 12 vagy 24 vagy 36 vagy 48 vagy
60 vagy 72 vagy 84 hónap
kizárólag 24 vagy 36 vagy 48 vagy 60 vagy
72 vagy 84 hónap

Zártvégű pénzügyi lízing FORINT FIX kamatozás esetén
Nyíltvégű pénzügyi lízing FORINT FIX kamatozás esetén
Saját erő (a bruttó vételár %-ban):

Minimum saját erő

Maximum saját erő

Zártvégű pénzügyi lízing és visszlízing

20%

-

Nyíltvégű pénzügyi lízing

20%

51%

Maradványérték nyíltvégű pénzügyi lízing esetén
Minimum bruttó maradványérték a bruttó vételár %-ában
Futamidő (hónap)
24

25-36

37-48

49-60

61-72

73-84

25%

20%

15%

10%

10%

5%

Maximum bruttó maradványérték a bruttó vételár %-ában
Futamidő (hónap)
25

26-37

38-49

40%
35%
30%
Biztosítékok: Tulajdonjog a finanszírozott eszközön

50-61

62-73

74-84

25%

20%

15%

Biztosítási feltételek
•

Minden gépjárművet jogszabályban előírt kötelező gépjárműfelelősség-biztosítással kell ellátni.

1 Fogyasztónak minősül az a természetes személy, aki az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok
érdekében köti a Lízingszerződést

2

•
•

A CASCO-mentes (NO-CASCO) konstrukciók kivételével minden személy- és kishaszon-gépjárműre, a
futamidő teljes időszakára szóló, teljes körű CASCO, motorkerékpárra legalább töréskár-biztosítást kell
kötni.
Egyes modellekre a biztosító előzetes szemlekötelezettséget írhat elő, melyet a hitelbírálat előtt kell
elvégeztetni.

Egyéb feltételek
•
•
•
•

•
•

Az esetlegesen bekövetkező kár nem érinti az ügyfél szerződési kötelezettségeit!
Használt gépjárművekre a bírálat előtt a CIB Lízing Zrt. által előírt nyomtatvány felhasználásával
állapotfelmérést kell készíttetni. Bizonyos esetekben a CIB Lízing Zrt. független állapotfelmérés elvégzését
írhatja elő, melyet a CIB Lízing Zrt.-vel szerződött cégekkel kell elvégeztetni.
A lízingbeadás tényének és lízingbevevő személyének a hitelbiztosítéki nyilvántartásba - amennyiben a
hatályos jogszabályok másként rendelkeznek, úgy az erre meghatározott egyéb nyilvántartásba - illetve
a CIB Lízing Zrt. tulajdonjogának a közlekedési hatósági nyilvántartásba történő bejegyzése szükséges.
Fogyasztónak minősülő ügyfelek esetében a finanszírozás kizárólag a jövedelemarányos törlesztő részlet
és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX.10.) MNB rendeletben előírt, az igénylő
fennálló hitelei alapján megfizetendő havi törlesztő részletek és az igazolt havi nettó jövedelem
hányadosa alapján kalkulált megfelelő jövedelemarányos törlesztő részlet mutató (JTM) esetén vehető
igénybe. Mivel a CIB Lízing Zrt. fogyasztók részére gépjárművek pénzügyi lízing finanszírozását kizárólag
forint devizanemben nyújtja, az MNB rendelet előírásai alapján ez esetben a JTM hitelkérelem
elbíráláskori értéke nem haladhatja meg az 50 %-ot.
A CIB Lízing Zrt. a finanszírozás teljes időtartamára a tulajdonjogát fenntartja. A gépjármű törzskönyvét
a finanszírozás időtartama alatt a CIB Lízing Zrt. őrzi.
A CIB Lízing Zrt. fenntartja a jogot, hogy a hitelbírálat végzése során további információkat (pl.
bankszámla kivonat, mérleg, jövedelemigazolás) és a szerződéskötéshez kiegészítő biztosítékokat (pl.
adóstárs, kezes) kérjen

A bírálathoz szükséges okmányok, dokumentumok
Természetes személy és egyéni vállalkozó esetén
A szerződés megkötésekor a személyazonosság igazolásához szükséges eredeti dokumentumok:
•
•
•

érvényes Vezetői Engedély (Ha nem áll rendelkezésre, akkor a gépjárművet ténylegesen vezető
személy kezesként, vagy adóstársként, illetve társ-lízingbevevőként történő bevonása szükséges);
érvényes Személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány (pl. személyi igazolvány, kártyás vezetői
engedély, útlevél) és a Lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
egyéni vállalkozó esetén a fentieken túl Vállalkozói Igazolvány, illetve szerződéskötésre 30 napnál nem
régebbi egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételről szóló igazolás;

Egyéb, másolatban szükséges dokumentumok:
•

•
•

30 napnál nem régebbi Munkáltatói jövedelemigazolás vagy legutolsó két hónapra vonatkozó
bankszámlakivonat, amely tartalmazza a jövedelem átutalását is vagy NAV által kibocsátott – legutolsó
lezárt adóévre vonatkozó – „NAV jövedelemigazolás”.
Nyugdíjigazolvány és nyugdíjszelvény, vagy a legutolsó 2 havi bankszámlakivonat, mely tartalmazza a
nyugdíj átutalást, vagy nyugdíj törzslap.
Egyéni vállalkozás esetén a legutolsó két lezárt adóévre vonatkozó adóbevallás a NAV elfogadó
nyugtával együtt.

Társas vállalkozások esetében
A szerződés megkötésekor a személyazonosság igazolásához szükséges eredeti dokumentumok:
•
•
•
•

a vállalkozás nevében vagy megbízása alapján eljáró személy érvényes Személyazonosságot igazoló
hatósági igazolványa és a Lakcímet igazoló hatósági igazolványa;
szerződéskötésre a vállalkozás 30 napnál nem régebbi cégkivonata vagy egyéb nyilvántartásba
történő bejegyzését igazoló okirat;
tényleges tulajdonosi nyilatkozat;
Cégjegyzésre jogosult, valamint a tényleges tulajdonosok kiemelt közszereplői nyilatkozata;

Egyéb, másolatban szükséges dokumentumok:
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•
•

vállalkozás képviseletére jogosult személy aláírási címpéldánya;
előző 2 teljes üzleti év (auditált) beszámolója kiegészítő mellékletekkel

Kapcsolódó díjak
A kamatozás típusait és a referencia kamatlábakat „A Személy- és kishaszon-gépjárművek vásárlásához nyújtott
pénzügyi lízing ügyletek esetén alkalmazandó Kamatlábakról” szóló kamattájékoztató tartalmazza. A díjakat és
költségeket a CIB Lízing Zrt. Személy- és kishaszon-gépjárművekre vonatkozó pénzügyi lízing és visszlízing ügyletek
esetén alkalmazandó díjakról és költségekről” szóló hirdetmény tartalmazza.
Reprezentatív példák új gépjármű finanszírozásra (érvényes 2020.07.01. napjától fogyasztóval kötött
lízingszerződésekre)
Zártvégű pénzügyi lízing
Változó
kamatozás
(referencia
kamatláb 3
havi BUBOR)

Nyíltvégű pénzügyi lízing

• a finanszírozás teljes összege: 3 millió forint,

• a finanszírozás teljes összege: 3 millió forint,

• a finanszírozás futamideje: 5 év,

• a finanszírozás futamideje: 5 év,

• Gépjármű bruttó vételára: 4 millió forint,

• Gépjármű bruttó vételára: 4 millió forint,

• Saját erő: 1 millió forint

• Saját erő: 787 402 forint + ÁFA

• a kamat mértéke: 5,30%,

• Maradványérték: 472 441 forint + ÁFA

• teljes hiteldíj mutató: 5,43%,

• a kamat mértéke: 5,30%,

• a hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék költség adó:

• teljes hiteldíj mutató: 4,25%,

0 Ft

• a hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék költség

• a fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 3 421 620 Ft
• a havi törlesztő részlet összege: 57 027 Ft,
• törlesztő részletek száma: 60

adó: 0 Ft
• a fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 2 748
189 Ft + ÁFA
• a havi törlesztő részlet összege: 38 572 Ft + a
tőke törlesztés ÁFA-ja
• törlesztő részletek száma: 59 + 1

Fix
kamatozás
(irányadó
kamatláb: 5
éves BIRS)

• a finanszírozás teljes összege: 3 millió forint,

• a finanszírozás teljes összege: 3 millió forint,

• a finanszírozás futamideje: 5 év,

• a finanszírozás futamideje: 5 év,

• Gépjármű bruttó vételára: 4 millió forint,

• Gépjármű bruttó vételára: 4 millió forint,

• Saját erő: 1 millió forint,

• Saját erő: 787 402 forint + ÁFA

• a kamat mértéke: 5,45%,

• Maradványérték: 472 441 forint + ÁFA

• teljes hiteldíj mutató (THM): 5,59%,

• a kamat mértéke: 5,45%,

• a hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék költség adó:

• teljes hiteldíj mutató (THM): 4,38%,

0 Ft

• a hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék költség

• a fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 3 434 040 Ft
• a havi törlesztő részlet összege: 57 234 Ft,
• törlesztő részletek száma: 60

adó: 0 Ft.
• a fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 2 759
399 Ft + ÁFA
• a havi törlesztő részlet összege: 38 762 Ft + a
tőke törlesztés ÁFA-ja
• törlesztő részletek száma: 59 + 1

A finanszírozó neve: CIB Lízing Zrt.
A finanszírozás fedezete: Tulajdonjog a finanszírozott eszközön

Előtörlesztés
Teljes vagy részleges előtörlesztés
A Lízingbevevő teljes vagy részleges előtörlesztés iránti írásbeli kérelmét a Lízingbeadó által rendszeresített
nyomtatványon köteles benyújtani. Az előtörlesztési költségtérítését a Lízingbeadó hirdetménye tartalmazza.
A Lízingbeadó a Kérelem kézhezvételét követően értesítő levélben (a továbbiakban: részleges előtörlesztés
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esetén Előtörlesztési Ajánlat, teljes előtörlesztés esetén Lezárási Ajánlat) tájékoztatja a Lízingbevevőt az
esedékességkor (a továbbiakban Értéknap) megfizetendő összegről. A Kérelem kézhezvétele és az Értéknap
között legalább 15 napnak el kell telnie.
Részleges előtörlesztés esetén a Lízingbeadó az előtörlesztett tőketartozásra a teljesítésig számít fel ügyleti
kamatot. Amennyiben a Felek másként nem rendelkeznek, a részleges előtörlesztés esetén a még esedékessé
nem vált lízingdíjak összege csökken, az esedékességük nem módosul. Teljes előtörlesztés esetén a Lízingbevevő
által fizetendő összeg – az esetleges lejárt tartozások után fizetendő késedelmi kamatok és díjak nélkül – az ÁSZF
XIV. pontja alapján kerül meghatározásra.
A Lízingbeadó a Lezárási Ajánlatban tájékoztatja a Lízingbevevőt 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 a Lízingbevevőnek további
fizetési kötelezettsége vagy túlfizetése keletkezhet. Az értéknapot követően a Lízingbeadó ennek alapján
elkészíti a végleges elszámolást és a hozzátartozó számlákat, melyeket megküld a Lízingbevevőnek. A
Lízingbeadó a szerződés teljes előtörlesztéssel történő megszüntetését csak abban az esetben végzi el,
amennyiben valamennyi, a Lízingszerződésből eredő fizetési kötelezettségének a Lízingbevevő eleget tett.
A Lízingbeadó 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 – a
Lízingbevevő által is aláírva és elfogadva – a Lízingbeadó kézhez vette, a Lezárási Ajánlatban meghatározott
összeg - szintén ezen időpontig - a Lízingbeadó bankszámláján jóváírásra került, valamint ezzel egyidejűleg az
átutalás tényét a Lízingbeadó részére hitelt érdemlő módon igazolják. Ha ezen feltételek nem teljesülnek a
megadott időpontig, úgy a Lízingbeadó a Lízingszerződés teljes előtörlesztéssel történő megszüntetését nem
végzi el, és a Lízingbevevőnek – amennyiben teljes előtörlesztéssel továbbra is meg kívánja szüntetni a
szerződését – új Lezárási Ajánlatot szükséges kérnie.
Abban az esetben, ha csak a Lezárási Ajánlatban meghatározott összeg kerül megfizetésre, azonban a
Lízingbevevő által aláírt Lezárási Ajánlat nem kerül határidőben megküldésre a Lízingbeadó részére), akkor azt a
Lízingbeadó jogosult túlfizetésnek tekinteni és az összeg megfizetője részére visszajuttatni. Azonban, ha a
Lízingbevevőnek a Lízingbeadóval szemben lejárt tartozása áll fenn ebben az időpontban, úgy a befizetett
összeget a Lízingbeadó a Lízingbevevő lejárt egyéb tartozásaiba beszámítja.
Amennyiben a Lízingszerződés teljes előtörlesztéssel történő megszüntetése megvalósult és a Lízingbevevő
valamennyi fizetési kötelezettségének eleget tett, a Lízingbeadó minden esetben a nyilvántartásában rögzített
címre küldi meg a finanszírozott eszköz okmányait és a lezáró dokumentumokat, amennyiben a Lízingbevevő
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.

Egyoldalú szerződésmódosítás
A szerződések CIB Lízing általi, egyoldalú Lízingbevevő számára nem kedvezőtlen módosításának szabályait és
okait, a díjak, referencia-kamatláb módosulására vonatkozó szabályokat CIB Lízing Zrt. Általános Szerződési
Feltételeket tartalmazó üzletszabályzata (Személy- és kishaszon-gépjárművek zártvégű és nyíltvégű pénzügyi
lízing és zártvégű pénzügyi visszlízing) tartalmazza.

Panaszkezelés
Az ügyfél panaszt nyújthat be szóban vagy írásban 1) személyes ügyfélszolgálati irodánkban (1027 Budapest,
Petrezselyem u. 2-8.) annak nyitvatartási ideje alatt, 2) telefonon (a 06 -1-4-242-242 telefonszámon 0 órától 24
óráig), 3) postai úton a CIB Csoport, Panaszkezelés és Minőségbiztosítási Osztályára (1537 Budapest, Pf. 394.)
címezve, 4) telefaxon (a (06 1) 489 6500 számra); vagy 5) elektronikus levélben (a ciblizing@cib.hu e-mail címre)
A CIB Lízing Zrt. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és lehetőség szerint azonnali intézkedéssel orvosolja. A
CIB Lízing Zrt. az írásban benyújtott panaszt kivizsgálja, és a panasszal kapcsolatos álláspontját, intézkedéseit
indoklással 30 napon belül írásban megküldi az Ügyfél részére.
A jelen tájékoztató a CIB Lízing Zrt-nél igényelhető személy- és kishaszon-gépjármű finanszírozással kapcsolatos
fontosabb tudnivalókat tartalmazza. A tájékoztató nem teljes körű, bővebb tájékoztatást az ügyfél-tájékoztatók,
a CIB Lízing Zrt. Általános Szerződési Feltételeket tartalmazó üzletszabályzata (Személy- és kishaszongépjárművek zártvégű és nyíltvégű pénzügyi lízing és zártvégű pénzügyi visszlízing) és a vonatkozó díjtételeket,
költségeket, illetve az alkalmazott kamatmértékeket az egyes pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó
kamattájékoztatók
és
hirdetmények
tartalmazzák,
amelyek
megtalálhatók
a
honlapunkon
(https://net.cib.hu/lizing_csoport/).
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A fenti feltételeknek történő megfelelés nem jelent automatikusan pozitív bírálati döntést a lízing szerződés
megkötésére. Kérjük, hogy szerződéskötés előtt a finanszírozási szerződés tervezete mellett figyelmesen olvassa
el a vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzatot, a díjakat és költségeket
tartalmazó Hirdetményt, melyek a szerződés mellékletét képezik, és a CIB Lízing honlapján is megtalálhatóak
(https://net.cib.hu/lizing_csoport/index). Felhívjuk figyelmüket, hogy a finanszírozással kapcsolatos kérdés
esetén a CIB Lízing Zrt. munkatársai és megbízottai készséggel állnak az Önök rendelkezésére. Kérjük
ügyfeleinket, hogy a finanszírozási szerződés megkötésekor felelősen járjanak el és felelős döntést hozzanak.
Fogyasztónak minősülő ügyfeleink számára minden esetben és kötelezően részletes felvilágosítást nyújtunk a
finanszírozási szerződéskötéssel kapcsolatban annak érdekében, hogy a finanszírozási szerződés megkötését,
és ezáltal pénzügyi kötelezettségvállalását megelőzően megfelelő mennyiségű és részletességű információval
rendelkezzen annak megítéléséhez, hogy a CIB Lízing Zrt. finanszírozása megfelel-e ügyfelünk igényeinek és
pénzügyi teljesítőképességének, illetve annak érdekében, hogy a felvilágosítást követően kellően átgondolt,
megfontolt és felelős döntést tudjon hozni a finanszírozás igénybevételéről. Megfontolt, pénzügyi helyzetének
megfelelő döntéséhez a következő oldalakat is a figyelmükbe ajánljuk: a Magyar Nemzeti Bank (MNB)
fogyasztóvédelmi oldala, Kalkulátorok az MNB honlapján, az MNB tájékoztatója a túlzott eladósodás
kockázatairól.
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