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Ügyféltájékoztató
Gépjármű finanszírozás feltételeiről elektromos gépjármű beszerzéséhez kapcsolódó állami támogatás
igénybevétele esetén
Kedves Ügyfelünk!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy a CIB Lízing Zrt. – támogatva a magyar Kormány Klímavédelmi akciótervének
megvalósítását – 2020. július 06-tól lízingfinanszírozást nyújt, az Innovációs és Technológiai Minisztérium
(továbbiakban: Támogató) által ZFR-D-Ö-2020 számon kiírt pályázat útján elnyert, állami támogatás igénybevételével
megvalósítandó elektromos gépjármű beszerzéshez.
1) Tudnivalók a ZFR-D-Ö-2020 kódszámon kiírt pályázat alapján az elektromos gépjármű beszerzésének
támogatásáról
Legfontosabb általános tudnivalók a pályázatról:
− A tisztán elektromos gépjármű beszerzéséhez kapcsolódó vissza nem térítendő állami támogatás igénylésére
és a jogosultság pontos feltételeire vonatkozó tudnivalókat az Innovációs és Technológiai Minisztérium ZFR-D-Ö2020 kódszámon „Megfizethető árú Elektromos gépjármű és segédmotoros kerékpár (robogó) beszerzésének
támogatása”
címmel
kiírt
pályázata
tartalmazza.
(A
pályázati
kiírás
elérhetősége:
(https://elektromobilitas.ifka.hu/medias/4/zfr_d_o_2020_pk_0520.pdf )
− A Támogató nevében eljáró, a pályázatok kezelésével megbízott szerv az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. (a
továbbiakban: Lebonyolító szerv)
− Pályázó értesítése (pályázat befogadásáról, hiánypótlásról, támogatói döntésről) minden esetben elektronikus
úton, pályázatban megadott e-mail címen keresztül, illetve a Lebonyolító szerv által üzemeltetett pályázati portálon
keresztül történik.
− Az elektronikus pályázati rendszerrel, illetve a pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdések, problémák esetén
segítségnyújtás a Lebonyolító szerv Ügyfélszolgálatán érhető el:
• e-mail cím: elekromobilitas@ifka.hu
• telefonos ügyféleszolgálat elérhetősége: +36 70 522 1010
• telefonos ügyféleszolgálati idő: Hétfő - Péntek: 10:00-14:00
A támogatással érintett gépjárműre vonatkozó kritériumok:
− Új, a pályázat benyújtását megelőzően forgalomba még nem helyezett, vagy a márkakereskedő, illetve az
importőr által tesztautóként saját tulajdonban forgalomba helyezett (az első forgalomba állítástól a megrendelés
dátumáig eltelt maximum 180 nap és 6.000 km futásteljesítményen belül), tisztán elektromos
személygépkocsik, illetve maximum 4,25 tonna megengedett össztömegű tisztán elektromos haszongépjármű
beszerzéséhez igényelhető támogatás.
− A gépjármű vételára nem haladhatja meg a 15 millió forintot.
− A
pályázati
portálon
található
„Regisztrált
kereskedők
listáján”
(https://elektromobilitas.ifka.hu/hu/page/merchants) szereplő kereskedőtől beszerzett elektromos gépjármű
beszerzéséhez igényelhető támogatás.
− A támogatás igénybevételével megvásárolt gépjármű a „Kedvezményezett” üzembentartóként történő bejegyzése
napjától számított 3 éven belül (továbbiakban: fenntartási időszak) nem idegeníthető el, nem adható bérbe,
vagy más használatába, továbbá a forgalomból ideiglenesen sem vonható ki. (kivéve, ha a járművet műszaki
állapota miatt a közúti forgalomból véglegesen kivonták, vagy ellopták) A fenntartási időszak alatt kötelező a teljes
körű Casco biztosítás, melynek meglétét évente a monitoring beszámoló keretében igazolni szükséges.
− A gépjármű kereskedő a járművet ellátja a kötelező arculati elemmel e-autó matrica, a Kedvezményezett a logót a
fenntartási időszak alatt köteles a gépkocsin feltüntetni.
− Amennyiben jelen konstrukcióban igényelt támogatási összeg eléri a 20 000 000 Ft-ot, úgy a fenntartási időszakra
az elidegenítés tilalmát a gépjármű nyilvántartásában/törzskönyvében első ranghelyen a Magyar Állam javára be
kell jegyeztetni
A támogatás mértéke:
Sávos a támogatás, 11 millió forint alatti bruttó vételár esetén a támogatás mértéke 50%, de legfeljebb 2,5 millió
forint, 11 millió forint feletti, de a 15 millió forintot meg nem haladó vételárú járművek esetén a támogatás
mértéke 500 ezer forint (5%).
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A támogatás igénybevételének folyamata:
− A pályázat benyújtása elektronikus úton a Lebonyolító szerv által üzemeltetett pályázati portálon keresztül
lehetséges.
− A benyújtott (hiánytalan) pályázat elbírálásáról a Lebonyolító szerv 15 munkanapon belül dönt, és a döntéstől
számított 10 munkanapon belül a pályázati portálon keresztül Kedvezményezett részére elektronikus úton kiadja
a Támogatói Okiratot (A Támogatói Okirat postai úton, papír alapú dokumentum formájában csak
Kedvezményezett külön kérelmére kerül kiküldésre.)
− A pályázat benyújtását követően (a Támogatói Okiratot hatályba lépése előtt) a gépjármű a kereskedőtől
megrendelhető. Támogatói Okirat hatályba lépésének napját követően, az attól számított 90 napon belül meg kell
kötni a gépjármű kereskedővel az Engedményezési szerződést, illetve a finanszírozóval a Lízingszerződést.
(Amennyiben a gépjármű megszerzése a Támogatói Okirat hatályba lépése előtt megtörténik, a támogatás nem
folyósítható.)
− A támogatás folyósítása iránti kérelmet a gépjármű kereskedő nyújtja be a pályázati portálon keresztül, a
Lebonyolító szerv pedig, közvetlenül a gépjármű kereskedő részére utalja a támogatás összegét.
− A „Kedvezményezettet” gépjármű üzembentartóként kell bejegyezni a közlekedési nyilvántartásba és a forgalmi
engedélybe.
Felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét, hogy fentiekben a pályázattal kapcsolatban kiemelt főbb információk nem
tartalmazzák a pályázattal kapcsolatos részletszabályokat, fentiek nem helyettesítik a pályázati kiírás részletes
megismerését.
2) Tudnivalók a lízingfinanszírozás feltételeiről elektromos gépjármű beszerzési támogatás igénybevétele
esetén
Az alábbiak a CIB Lízing Zrt. https://net.cib.hu/lizing_csoport/ugyfelszolgalat/nyomtatvanyok/szgk honlapján elérhető
Tájékoztató a finanszírozási feltételekről dokumentumokban foglalt, vonatkozó feltételeket módosítják, illetve egészítik
ki:
•

Igénybe vehető
konstrukció
Visszlízing
Finanszírozás
devizája

•

18. életévét betöltött, magyarországi lakóhellyel és rendszeres jövedelemmel
rendelkező, cselekvőképes természetes személy,
- aki 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,
- aki nem vesz részt a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi
CV. törvény törvényben meghatározott bírósági vagy bíróságon kívüli
adósságrendezési eljárásban.
Magyarországon bejegyzett jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági
társaságok, akik nem állnak felszámolási, végrehajtási, csődeljárás vagy
végelszámolási eljárás alatt, és nincs köztartozásuk,
A finanszírozási igény benyújtásakor a Lebonyolító szerv által befogadott pályázattal
vagy Támogatói Okirattal rendelkező igénylő.
Zárt végű pénzügyi lízing, nyílt végű pénzügyi lízing

•
•

Nem engedélyezett
Magyar forint (forintfinanszírozás)

Kamatozás típusai

•

A teljes futamidőre fix kamatozás (Referencia-kamatláb: 12 hónapos futamidő esetén:
12 havi BUBOR, 24/36/48/60 hónapos futamidő esetén futamidőtől függően 2 / 3 / 4 / 5
éves BIRS)
Referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozás (Referencia-kamatláb: 3 havi
BUBOR)

Ügyfelünk lehet

•
•

•
Finanszírozott
járművek

Új vagy teszt* személygépjármű, illetve maximum 3,5 tonna megengedett össztömegű
kishaszon-gépjármű, melynek vételára nem haladja meg a 15 000 000 forintot.
(*Az első forgalomba állítástól a megrendelés dátumáig eltelt maximum 180 nap és 6.000
km futás-teljesítményen belül)
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Finanszírozott
összeg

•
•

Minimum: 300 000 HUF
Maximum: a támogatással csökkentett bruttó vételár

Futamidő

•

Zárt végű pénzügyi lízing esetén: 12-60 hónap (fix kamatozás esetén: 12/24/36/48
vagy 60 hónap)

•

Nyílt végű pénzügyi lízing esetén: 36-60 hónap (fix kamatozás esetén: 36 /48 vagy 60
hónap)

Minimum saját erő

•

20% (de minimum az állami támogatás összege)

Maradványérték

Nyílt végű pénzügyi lízing esetén a bruttó maradványérték futamidőtől függően:

Biztosítékok
Biztosítási feltételek
Egyéb feltételek

A bírálathoz
szükséges
okmányok,
dokumentumok

•

Minimum: 10% - 20%

•

Maximum: 25% - 35%

•

Tulajdonjog a finanszírozott eszközön

•

A futamidő teljes időszakára szóló, teljes körű casco biztosítás, amelyben a Magyar
Állam 1. számú, a CIB Lízing Zrt. 2. számú Társbiztosítottként szerepel.

•

Az esetlegesen bekövetkező kár nem érinti az ügyfél szerződési kötelezettségeit!

•

A lízingbeadás tényének és a 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 törlesztőrészlet, valamint a hitelfedezeti arányok szabályozásáról
szóló 32/2014. (IX.10.) MNB rendeletben előírt, az igénylő fennálló hitelei alapján
megfizetendő havi törlesztőrészletek és az igazolt havi nettó jövedelem hányadosa
alapján kalkulált megfelelő jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutató (JTM) esetén
vehető igénybe. Mivel a CIB Lízing Zrt. fogyasztók részére gépjárművek
pénzügyilízing-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. bankszámlakivonat, jövedelemigazolás) és a szerződéskötéshez
kiegészítő biztosítékokat (pl. társ-lízingbevevő/kezes) kérjen.

Másolatban szükséges:
• Támogató Okirat, annak hiányában a pályázat befogadásáról a Lebonyolító szerv
visszaigazolása.
• Természetes személyek (Lízingbevevő és Társ-Lízingbevevő) esetén:
- 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 nyugdíjtörzslap vagy a legutolsó 2 havi
bankszámlakivonat, mely tartalmazza a nyugdíjátutalást,
- Egyéni vállalkozásból származó jövedelem esetén a legutolsó két lezárt adóévre
vonatkozó adóbevallás a NAV elfogadó nyugtával együtt.
•

Társasvállalkozások esetén:
- vállalkozás képviseletére jogosult személy aláírási címpéldánya;
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- előző 2 teljes üzleti év (auditált) beszámolója kiegészítő mellékletekkel
Reprezentatív példák új gépjármű finanszírozásra (érvényes 2020.07.01. napjától fogyasztóval kötött
lízingszerződésekre)
Zártvégű pénzügyi lízing
Nyíltvégű pénzügyi lízing
Változó
• finanszírozás teljes összege: 3 millió
• finanszírozás teljes összege: 3 millió Ft,
kamatozás
Ft,
• finanszírozás futamideje: 5 év,
(referencia
• finanszírozás futamideje: 5 év,
• gépjármű bruttó vételára: 4 millió Ft,
kamatláb
3
• gépjármű bruttó vételára: 4 millió Ft,
• saját erő: 787 402 Ft + ÁFA
havi BUBOR)
• saját erő: 1 millió Ft
• kamat mértéke: 5,30%,
• kamat mértéke: 5,30%,
• maradványérték: 472 441 Ft + ÁFA

Fix
kamatozás
(irányadó
kamatláb: 5
éves BIRS)

• teljes hiteldíj mutató: 5,43%,

• teljes hiteldíj mutató: 4,25%,

• hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék
költség adó: 0 Ft
• fogyasztó által fizetendő teljes
összeg: 3 421 620 Ft
• havi törlesztő részlet összege: 57 027
Ft,
• törlesztő részletek száma: 60
• finanszírozás teljes összege: 3 millió
Ft,
• finanszírozás futamideje: 5 év,
• gépjármű bruttó vételára: 4 millió Ft,
• saját erő: 1 millió Ft,
• kamat mértéke: 5,45%,

• hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék költség adó: 0 Ft
• fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 2 748 189 Ft +
ÁFA
• havi törlesztő részlet összege: 38 572 Ft + a
tőketörlesztés ÁFA-ja
• törlesztő részletek száma: 59 + 1

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

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

•
•
•
•
•
•

finanszírozás teljes összege: 3 millió Ft,
finanszírozás futamideje: 5 év,
gépjármű bruttó vételára: 4 millió Ft,
saját erő: 787 402 Ft + ÁFA
kamat mértéke: 5,45%,
maradványérték: 472 441 Ft + ÁFA

• hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék költség adó: 0 Ft.
• fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 2 759 399 Ft +
ÁFA
• havi törlesztő részlet összege: 38 762 Ft + a
tőketörlesztés ÁFA-ja
• törlesztő részletek száma: 59 + 1

• hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék
költség adó: 0 Ft
• fogyasztó által fizetendő teljes
összeg: 3 434 040 Ft
• havi törlesztő részlet összege: 57 234
Ft,
• törlesztő részletek száma: 60
A finanszírozó neve: CIB Lízing Zrt.
A finanszírozás fedezete: Tulajdonjog a finanszírozott eszközön
Közzététel napja: 2020.09.01.
CIB Lízing Zrt.
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