Érvényes: 2020.07.01-tól

Ügyféltájékoztató
Személygépjármű-finanszírozás feltételeiről
„Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásának” igénybevétele esetén
Kedves Ügyfelünk!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy a CIB Lízing Zrt. – támogatva a „Családbarát Magyarország” program megvalósítását – 2019.
július 1-től lízingfinanszírozást nyújt nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásának igénybevételével történő
gépjárműbeszerzéshez.

1) Tudnivalók a 45/2019. (III. 12.) kormányrendelet alapján a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési
támogatásáról
Legfontosabb általános tudnivalók:
− Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásának igénylésére és a jogosultság pontos feltételeire vonatkozó
tudnivalókat a 45/2019. (III. 12.) kormányrendelet tartalmazza.
− A kedvezményt a Magyar Államkincstár Családtámogatási Főosztálya fogja megállapítani.
− A kérelmeket 2019. július 1. és 2022. december 31. közötti időszakban lehet benyújtani elektronikus úton, postai úton
vagy személyesen a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatán, valamint bármelyik kormányablaknál.
− A kérelmet a Kincstár honlapján megtalálható formanyomtatványon, valamint a csatolandó magánokiratok kitöltésével
és aláírásával lehet benyújtani.
− A kérelemhez másolatban csatolni kell, vagy be kell mutatni a személyazonosságot igazoló dokumentumot (személyi
igazolvány, útlevél, jogosítvány).
A jogosultság feltételei:
−

−
−
−
−
−

A kérelmező a Cst. (1998. évi LXXXIV. törvény) szerint:
▪ legalább három vagy több gyermek után jogosult családi pótlékra (ide nem értve a saját háztartásában nevelt
gyermeket örökbe fogadni kívánó személyt).
▪ legalább két – ikrekkel való várandósság esetén egy – gyermek után családi pótlékra jogosult várandós nő a
várandósság betöltött 12. hetét követően vagy az ilyen várandós nővel közös háztartásban élő házastársa vagy
élettársa, aki a Cst. 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szülőnek – ide nem értve a saját háztartásában nevelt
gyermeket örökbefogadni kívánó személyt – minősül,
▪ legalább három gyermek után családi pótlékra jogosult gyám, amely esetben a gyermekek számába a gyámság alatt
álló gyermek akkor számít bele, ha mindkét szülője meghalt, és a gyámság legalább egy éve fennáll, azzal, hogy az
igénylő saját háztartásában nevelt vagy gondozott olyan gyermekét, akire tekintettel a családi pótlékra való
jogosultság megszűnése előtt közvetlenül magasabb összegű családi pótlékra volt jogosult, vagy fogyatékossági
támogatásban részesül, életkorától és a családi pótlékra való jogosultság megszűnésétől függetlenül kell figyelembe
venni, a Cst. 9. § (4) bekezdése szerinti gyermek pedig a lakóhelye szerinti szülőnél vehető figyelembe;”
A támogatást igénylő vagy házastársa/élettársa a gyermekek figyelembevételével korábban szerzési támogatásban nem
részesült. Ez alól kivételt képez, ha az igénylő házassága/élettársi kapcsolata megszűnt, és a korábban szerzési
támogatással megszerzett gépkocsit nem az a személy használja tovább, aki nagycsaládosnak minősül.
A kérelmező vagy házastársa/élettársa rendelkezik legalább „B” kategóriás, érvényes vezetői engedéllyel.
Magyarországon bejelentett lakóhelye van.
A kérelmezőnek nem lehet az állami adóhatóságnál nyilvántartott tartozása. Bármilyen összegű tartozás fennállása a
szerzési támogatás megállapításának korlátja.
A kérelmező nem állhat bűncselekmény elkövetése miatt büntetés hatálya alatt.

A szerzési támogatásra való jogosultság feltételeinek a kérelem benyújtása napján kell fennállnia.
A támogatás összege az autó bruttó vételárának 50%-a, de max. 2.500.000-Ft.
A támogatásra jogosító személygépkocsira vonatkozó kritériumok:
− A gépkocsi legalább hét állandó ülőhellyel rendelkező, új vagy demo autó lehet (lakóautó nem támogatott).
Eljárási szabályok:
− A kérelem elbírálásáról a Kincstár határozatban hoz döntést. Az eljárás illeték- és költségmentes.
− A Kincstár a határozatokat tértivevényes küldemény formájában kézbesíti a kérelmezőnek vagy meghatalmazottjának.
− A határozat véglegessé válásától számított 6 hónapon belül lehet a lízingszerződést megkötni.
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−

Amennyiben a pénzügyi lízingszerződés a határozat véglegessé válásától számított 6 hónapon belül nem jön létre, vagy
a személygépkocsi megszerzése a határozat véglegessé válása előtt megtörténik, a szerzési támogatás nem folyósítható.
− A szerzési támogatás igénybevételével megvásárolt személygépkocsi a pénzügyi lízingszerződés hatályba lépésének
napjától számított három éven belül nem idegeníthető el, illetve a jármű átalakítása nem engedélyezhető (kivéve, ha a
személygépkocsit műszaki állapota miatt a közúti forgalomból véglegesen kivonták, illetve ellopták).
− Az autókereskedő a gépkocsit „Családbarát Magyarország” logóval látja el, a jogosult a logót a pénzügyi
lízingszerződés hatályba lépésének napjától számított három évig köteles a személygépkocsin feltüntetni.
− A Kincstár javára a gépjárműre zálogjog kerül bejegyzésre.
A támogatást az alábbi esetekben kell visszafizetni:
− A jogosultság megállapítására a kérelemben feltüntetett adatok és nyilatkozatok a valóságnak nem megfelelő
adattartalma alapján került sor.
− A jogosult az elidegenítési tilalom bejegyeztetésével kapcsolatos kötelezettségét nem teljesíti.
− A támogatással rendelkező személy a pénzügyi lízingszerződés megkötésétől számított három éven belül házasságának
felbomlása vagy élettársi kapcsolatának – nem az élettárs halála miatt bekövetkezett – megszűnése miatt már nem
minősül nagycsaládosnak.
− Ha a szerzési támogatás során figyelembe vett örökbe fogadott gyermek jogállását a lízingszerződés keltét követő két
éven belül megszűntetik (felbontják).
− A pénzügyi lízingszerződés – a lízingdíj nemfizetése miatt – a lízingszerződés megkötésétől számított három éven belül
felmondásra kerül.
Kérelem benyújtása:
A kérelmek benyújtása 2019. július 1-jétől kezdődően az alábbi címekre történhet:
− postai úton:
Magyar Államkincstár, Családtámogatási Főosztály
1919 Budapest vagy
1081 Budapest, Fiumei út 19/A.
− elektronikus úton a következő honlapon: https://szuf.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#szolgaltatas_lista,CS
− személyesen:
− valamennyi kormányablaknál,
− a Magyar Államkincstár 1081 Budapest, Fiumei út 19/A. szám alatti székházában
Az érdeklődőknek telefonos ügyfélszolgálat az alábbi telefonszámokon biztosított:
+36-1/452-2910; +36-30/344-0045; +36-70/460-9005; +36-20/881-9535

2) Tudnivalók a lízingfinanszírozás feltételeiről nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési
támogatásának igénybevétele esetén
Az alábbiak a CIB Lízing Zrt. https://net.cib.hu/lizing_csoport/ugyfelszolgalat/nyomtatvanyok/szgk honlapján elérhető
Tájékoztató a finanszírozási feltételekről és a Forint Fix pénzügyilízing-tájékoztató dokumentumokban foglalt, vonatkozó
feltételeket módosítják, illetve egészítik ki:
Ügyfelünk lehet

•

Az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakóhellyel és rendszeres jövedelemmel
rendelkező, cselekvőképes magyar állampolgárságú természetes személy, aki:
− a 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet szerint a nagycsaládosok személygépjármű-szerzési
támogatás igénybevételére jogosult, és
− 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, továbbá
− nem vesz részt a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV.
törvényben meghatározott bírósági vagy bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban.

Igénybe vehető konstrukció
Visszlízing
Finanszírozás devizája

•
•
•

Zárt végű pénzügyi lízing
Nem engedélyezett
Magyar forintban nyilvántartott és magyar forintban visszafizetendő lízing
(forintfinanszírozás)

Kamatozás típusai

•
•

A teljes futamidőre fix kamatozás (Referencia-kamatláb: BIRS – futamidőtől függően 2 / 3 /
4 / 5 / 6 / 7 éves)
Referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozás (Referencia-kamatláb: 3 havi BUBOR)

•

Legalább 7 fix üléssel rendelkező:

Finanszírozható járművek
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− Új személygépkocsi
− Demo személygépkocsi (legfeljebb 1 éve forgalomba helyezett, legfeljebb 2000 km-t
futott bemutató/teszt autó)
Finanszírozott összeg

•
•

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

Futamidő

•

12-84 hónap (FORINT FIX kamatozás esetén: kizárólag 12 vagy 24 vagy 36 vagy 48 vagy 60
vagy 72 vagy 84 hónap)

Minimum saját erő

•

20% (de minimum az állami támogatás összege)

Biztosítékok

•
•

Tulajdonjog a finanszírozott eszközön
Házastárs/élettárs társ-lízingbevevőként

Biztosítási feltételek

•
•
•

Jogszabályban előírt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás szükséges.
CASCO biztosítás nem kötelező.
Ügyfélkötésű CASCO esetén a futamidő teljes időszakára szóló, teljes körű CASCO
biztosítást kell kötni, amelyben a Magyar Államkincstár elsőszámú, a CIB Lízing Zrt.
második számú Társbiztosított 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
gépjárműtörzskönyvet a futamidő lejártát követően a Lízingbeadó kérésére adja ki az
illetékes Okmányiroda.
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) kérjen.

Egyéb feltételek

•

•
•

A bírálathoz szükséges
okmányok, dokumentumok

Másolatban szükséges:
•
Támogatásjogosultságot megállapító határozat (6 hónapnál nem régebbi)
•
Jövedelemigazolás dokumentumai (Lízingbevevő és Társ-Lízingbevevő):
➢
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 nyugdíjátutalást, vagy nyugdíjtörzslap
➢
Egyéni vállalkozásból származó jövedelem esetén a legutolsó két lezárt adóévre
vonatkozó adóbevallás a NAV elfogadó nyugtával együtt

Reprezentatív példák új gépjármű finanszírozásra (érvényes 2020.07.01. napjától fogyasztóval kötött
lízingszerződésekre)
Zártvégű pénzügyi lízing
Változó
kamatozás

• a finanszírozás teljes összege: 3 millió forint,
• a finanszírozás futamideje: 5 év,
• Gépjármű bruttó vételára: 4 millió forint,

Nyíltvégű pénzügyi lízing
• a finanszírozás teljes összege: 3 millió
forint,
• a finanszírozás futamideje: 5 év,
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(referencia
kamatláb
3
havi BUBOR)

• Saját erő: 1 millió forint

• Gépjármű bruttó vételára: 4 millió

• a kamat mértéke: 5,30%,

forint,

• teljes hiteldíj mutató: 5,43%,
• a hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék költség adó:
0 Ft
• a fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 3 421 620
Ft

• Saját erő: 787 402 forint + ÁFA
• Maradványérték: 472 441 forint + ÁFA
• a kamat mértéke: 5,30%,

• teljes hiteldíj mutató:
4,25%,

• a havi törlesztő részlet összege: 57 027 Ft,
• törlesztő részletek száma: 60

• a hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék
költség 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 futamideje: 5 év,

• a finanszírozás teljes összege: 3 millió
forint,

• Gépjármű bruttó vételára: 4 millió forint,

• a finanszírozás futamideje: 5 év,

• Saját erő: 1 millió forint,

• Gépjármű bruttó vételára: 4 millió

• a kamat mértéke: 5,45%,

forint,

• teljes hiteldíj mutató (THM): 5,59%,
• a hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék költség adó:
0 Ft
• a fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 3 434 040
Ft

• Saját erő: 787 402 forint + ÁFA
• Maradványérték: 472 441 forint + ÁFA
• a kamat mértéke: 5,45%,

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

• a havi törlesztő részlet összege: 57 234 Ft,
• törlesztő részletek száma: 60

• a hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék
költség 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

Közzététel napja: 2020.07.01.
CIB Lízing Zrt.
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