«Iktatószám»
NYÍLTVÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS
(gazdasági társaság/egyéb szervezet javára)*
A Lízingbeadó adatai:
«Lízing_cég_neve»
(székhely:
«Lízing_cég_címe»,
Cg.:
«Lízing_cég_cégjegyzékszáma»,
adószám:«Lízing_cég_adószáma»,
ügyfélszolgálati
cím:
«Ügyfélszolgálat_irányítószám»
«Ügyfélszolgálat_város»,
«Ügyfélszolgálat_cím»,
ügyfélszolgálati
telefonszáma/fax:
«Ügyfélszolgálat_telefonszáma»
/
«Ügyfélszolgálat_faxszám», ügyfélszolgálati e-mail cím: «Ügyfélszolgálat_email»), képviselő: «Fin_cégjegyzésre_jogosult_1_név» és «Fin_cégjegyzésre_jogosult_2_név»,
továbbiakban mint Lízingbeadó,
I. A Lízingszerződés adatai:
1. Lízingbevevő vállalkozás adatai
Név: «Név»
E-mail: «Email_cím»
Székhely: «Ügyfél_címe»
Levelezési cím: «Levelezési_cím_irányítószám» «Levelezési_cím_város», «Levelezési_cím_utca_házszám»
Telefon: «Vezetékes_telefonszám»
Mobil: «Mobiltelefonszám»
Fax: «Faxszám»
Ágazat: «Ágazat»
Cégjegyzés módja: «Cégjegyzés_módja»
Cégjegyzésre jogosult (1): «Cégjegyzésre_jogosult»
Együttes képviselet esetén 2. képviselő adatai:
Cégjegyzésre jogosult (2): «Cégjegyzésre_jogosult_2_név»
Ügyintéző: «Ügyintéző»
Ügyintéző telefon: «Ügyintéző_tel»
Alkalmazottak száma: «Alkalmazottak_száma»
Cégjegyzékszám: «Cégjegyzékszám»
Adószám: «Adószám»
KSH szám: «KSH_szám»
Működés kezdete: «Működés_kezdete»
Bankszámlaszám: «Bankszámlaszám»
2. Lízingbevevő vállalkozás pénzügyi adatai
Lezárt pénzügyi év: «Lezárt_év»
Mérlegadatok
Befektetett eszközök (ezer Ft): «Befektetett_eszközök_eFt»
Készletek (ezer Ft): «Készletek»
Követelések (ezer Ft): «Követelések»
Pénzeszközök (ezer Ft): «Pénzeszközök»
Forgóeszközök (ezer Ft): «Forgóeszközök»
Hosszú lejáratú kötelezettségek: (ezer Ft): «Hosszú_lejáratú_kötelezettségek»
Rövid lejáratú kötelezettségek (ezer Ft): «Rövid_lej_köt»
Kötelezettségek (ezer Ft): «Kötelezettségek»
Saját tőke (ezer Ft): «Saját_tőke_eFt»
Eszközök: (ezer Ft): «Eszközök»
3. Eredménykimutatás adatok
Értékesítés nettó árbevétele (ezer Ft): «Árbevétel_eFt»
Egyéb bevételek (ezer Ft): «Egyéb_bevételek»
Értékcsökkenési leírás (ezer Ft): «Értékcsökkenési_leírás»
Üzemi eredmény (ezer Ft): «Üzemi_tevékenység_eredménye»
Vállalkozási eredmény (ezer Ft): «Szokásos_vállalkozási_eredmény»
Mérleg szerinti eredmény (ezer Ft): «Mérleg_szerinti_eredmény»
Adózás előtti eredmény (ezer Ft): «Adózás_előtti_eredmény»
4. Lízingtárgy adatok
Gyártmány és típus: «Fedezeti_eszköz_megnevezése»
Gépjármű fajta: «Fajta»
Eurotax kód: «Eurotax_kód»
Kor (év): «Kor»
Alvázszám: «Alvázszám»
Motorszám: «Motorszám»
Rendszám: «Forgalmi_rendszám»
Futott km: «Futott_km» km
Forgalmi engedély száma: «Forgami_engedélyszám»
Első nyilvántartásba vétel: «Első_nyilvántartásba_vétel»
Átadás várható dátuma: «Átadás_várható_dátuma»
Számla különbözeti ÁFÁ-s? «Különbözeti_ÁFA»
Bruttó ár regisztrációs adóval «Bruttó_ár_Ft» Ft
Regisztrációs adó összege a bruttó árból: «Reg_adó» Ft
Törzskönyvszám: «Törzskönyvszám»
5. A lízing feltételei
A lízing jellege: «Kölcsön_jellege»
Visszlízing: «Visszlízing»
Bruttó kezdő lízingdíj: «Önrész_százalék»%, «Kezdő_részlet_Ft» Ft + ÁFA
Szerződéskötési díj: «Foly_díj_Ft» Ft
Finanszírozott összeg: «Kölcsönösszeg_Ft» Ft
Lízingdíj törlesztő részletek száma: «Törlesztőrészletek_száma»
Nettó lízingtőke: «Lízingtőke» Ft
Lízingbeadó által folyósítandó összeg: «Fizetendő_összeg» Ft
Első törlesztő részlet esedékessége: «Első_törl_esedékesség»
Lízing lejárata: «Lejárat»
Fizetési gyakoriság: «Törl_per_hossz_hó» hó
Maradványérték: «Maradványérték_összeg» Ft + ÁFA
Maximális futásteljesítmény a teljes futamidő alatt: «Max_össz_km_futás» km
Akció megnevezése: «Ajánlat_megnevezés»

Lízingdíj
törlesztőrészle
t sorszám
999-999
999-999
999-999
999-999
999-999

Nettó lízingdíj
törlesztőrészlet**

Integrált CASCO díja

999.999 Ft
999.999 Ft
999.999 Ft
999.999 Ft
999.999 Ft

999.999 Ft
999.999 Ft
999.999 Ft
999.999 Ft
999.999 Ft

Induló ügyleti kamatláb: «Ügyleti_kamat»%
A lízingdíj törlesztő részletek esedékességének naptári napja: «Esedékesség_naptári_nap»
6. Biztosítási feltételek
A Lízingbevevő az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelő casco biztosítást az alábbiak szerint köti meg:
Biztosítás típusa: «Biztosítás_típusa»
Biztosítási alkusz: «Biztosítási_bróker»
Biztosítás köre: «Biztosítás_köre»
A Lízingbevevő által választott integrált CASCO biztosítás módozata: «Integrált_CB_termék_megnevezés»; Választott önrész: «CB_önrész_információ». Az integrált casco
biztosításra a szolgáltatást nyújtó biztosító szerződéses rendelkezései az irányadóak. A Lízingbeadó felhívja a Lízingbevevő figyelmét arra, hogy az integrált casco
szolgáltatás vonatkozásában kizárólag a casco biztosítási szolgáltatást nyújtó biztosítótársasággal szemben léphet fel. A Lízingbeadó a biztosító tevékenységéért,
teljesítéséért semmiféle felelősséget nem vállal.

FIGYELEM! A jelen okirat aláírásával a Lízingbevevő 60 napos ajánlati kötöttsége beáll, a lízingszerződés a Lízingbeadó általi jóváhagyással jön létre és lép
hatályba.
**A táblázatban meghatározott nettó lízingdíj törlesztő részlet nem tartalmazza annak tőke részére számított mindenkor hatályos ÁFA összegét.
*
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«Iktatószám»
II. Általános rendelkezések
1. A Felek a jelen lízingszerződést abból a célból kötik, hogy azzal a
Lízingbevevő megbízást adjon a Lízingbeadónak, hogy a Lízingbevevő saját
felelősségére és kockázatára kiválasztott I.4. pontban meghatározott
gépjárművet (a továbbiakban: gépjármű) megvásárolja, és arra nyíltvégű
pénzügyi lízingszolgáltatást nyújtson Lízingbevevőnek. A Felek egybehangzóan
rögzítik, hogy a jelen lízingszerződés futamideje, és így a lízingtárgyként
szolgáló gépjármű használatának időtartama rövidebb, mint annak gazdasági
élettartama. A lízingszerződésben kikötött időtartam lejártával, a Lízingbevevő
jogosulttá válik a lízingszerződésben meghatározott Nettó maradványérték
általános forgalmi adóval és egyéb – jogszabályban előírt – járulékokkal növelt
megfizetésével a Gépjárművön ő maga, vagy az általa megjelölt személy
tulajdonjogot szerezzen. Ha a Lízingbevevő nem él e jogával, a Gépjármű
visszakerül a Lízingbeadó birtokába és könyveibe.
2. A jelen lízingszerződésben használt kifejezésekre is az Általános Szerződési
Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) definíciói irányadóak. A továbbiakban
lízingszerződés alatt a jelen okiratban, az ÁSZF-ben, valamint a Lízingbeadó
mindenkori Általános Üzletszabályzatában foglaltak együttesen értendőek.
3. A jelen lízingszerződés I.5. pontjában meghatározott lízingdíj törlesztő
részletek összege tekintettel a változó kamatozásra, tájékoztató jellegűek.
A fizetendő lízingdíj törlesztő részletek pontos összege a lízingszerződés,
az annak részét képező ÁSZF és a Lízingbeadó mindenkori Általános
Üzletszabályzatának rendelkezései szerint kerül megállapításra.
4. A Lízingbevevő a lízingdíjak törlesztését a kezdő lízingdíj kivételével a
Lízingbeadónak
a
lízingdíjról
kiállított
számláján
feltüntetett
bankszámlájára köteles megfizetni. A Felek megállapodnak, hogy a
Lízingbevevő
a
harmadik
törlesztő
részlettel
kezdődően
a
lízingszerződésből fakadó kötelezettségeit csoportos beszedési megbízás
útján fizeti meg. A Felek megállapodnak, hogy annak érdekében, hogy a
Lízingbeadó a harmadik törlesztő részletet már csoportos beszedési
megbízás útján tudja beszedni, a Lízingbeadó az első számlával együtt
megküldi Lízingbevevőnek a csoportos beszedési megbízás teljesítésére
való felhatalmazó nyomtatványt. A nyomtatványt a Lízingbevevő kitöltve,
és a terhelendő bankszámla tulajdonosa által szabályszerűen aláírva
köteles a terhelendő számla vezetését végző hitelintézethez benyújtani,
vagy az adott hitelintézet által rendszeresített módon, a nyomtatványban
szereplővel azonos adattartalommal csoportos beszedésre érvényes
megbízást adni a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Amennyiben az
Lízingbevevő a fentieket elmulasztja, vagy a megadott csoportos
beszedési felhatalmazást visszavonja és ezzel a csoportos beszedési
megbízás útján való teljesítést meghiúsítja, úgy a Lízingbeadó az
Általános Üzletszabályzata vonatkozó hirdetményében meghatározott díj
felszámítására jogosult. Abban az esetben, ha a törlesztő részletek
beszedése csoportos beszedés útján a Lízingbevevőnek nem felróható
technikai okból kifolyólag hiúsul meg, úgy a Lízingbeadó a fenti díjat nem
számítja fel. A teljesítés időpontja a pénzösszegnek a Lízingbeadó
lízingdíjról kiállított számláján feltüntetett bankszámláján történő
jóváírásának napja. A Lízingbevevő köteles gondoskodni arról, hogy a
jelen lízingszerződésből fakadó esedékes tartozásainak megfizetéséhez
szükséges összeg a csoportos beszedési megbízással érintett
bankszámlán az esedékesség időpontját megelőző napon rendelkezésre
álljon. A Lízingbevevő a kétszeres fizetés veszélyével teljesíthet a a
lízingdíjról kiállított számlán megjelölt bankszámlától eltérő bankszámla
számra.
5. A lízing lejárata az I.5. pontban kerül meghatározásra.
6. A Felek megállapodnak, hogy a jelen okirat aláírásával a Lízingbevevő
lízingszerződés megkötésére vonatkozó 60 napos ajánlati kötöttsége áll
be. A lízingszerződés a Lízingbeadó általi jóváhagyási értesítővel jön létre
és lép hatályba, melyről a Lízingbeadó a hitelminősítés alapján önállóan
dönt. A Lízingbevevő a jelen okiratba foglalt ajánlatához a szerződés
Lízingbeadó általi jóváhagyásáig vagy annak elutasításáig kötve van. A
Lízingbevevő a jelen okiratban rögzített szerződéses ajánlatától az aláírást
követő 60. napon minden további nyilatkozat nélkül mentesül,
amennyiben a szerződést addig az időpontig a Lízingbeadó a jóváhagyási
értesítővel el nem fogadja, vagy azt korábban el nem utasítja. Az ajánlat
alóli mentesülés kiterjed a Lízingbevevő által esetlegesen igénybe vett
integrált casco biztosításra is. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a
Lízingbevevő külön okirat kitöltésével integrált casco biztosítást vesz
igénybe, úgy az is kizárólag a lízingszerződés jóváhagyásával lép
hatályba. Amennyiben az integrált biztosítás bármilyen egyéb okból nem
lép hatályba, úgy az a jelen lízingszerződés hatálybalépését nem érinti.
7. A lízingszerződés közös megegyezéssel való idő előtti megszüntetése,
a Lízingszerződés Lízingbeadó általi felmondása miatti megszűnése
esetén, valamint a Lízingszerződésben meghatározott egyéb esetekben a
Lízingbevevő, a lízingszerződésből fakadó tartozásain felül az alábbi
lezárási díj megfizetésére köteles:
a
lezárási
díj
mértéke
az
eredeti
finanszírozott
összeg
«Lezárási_díj_váltás_előtt»
%-a,
de
minimum
«Lezárási_díj_váltás_előtt_minimum» Ft, ha a lezárás a szerződés
hatálybalépését követő «Lezárási_díj_váltás_hó» hónapon belül történik,
egyéb
esetben
az
eredeti
finanszírozott
összeg
«Lezárási_díj_váltás_után»
%-a,
de
minimum
«Lezárási_díj_váltás_után_minimum» Ft.

felmondás miatt megszűnik, úgy a központi gépjármű nyilvántartásból illetve a
gépjármű forgalmi engedélyéből a Lízingbevevőt mint üzembentartót minden
további nyilatkozat nélkül töröljék.
3. A Lízingbevevő felhatalmazza a Lízingbeadót arra, hogy a rá vonatkozó,
egyébként banktitoknak minősülő, a Lízingbevevő személyére, adataira,
vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti
kapcsolataira, szerződéseire vonatkozó adatokat az Euroleasing Kereskedelmi
Szolgáltató Kft. (székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 56.; cégjegyzékszám: 0109-464308) részére adatkezelés és nyilvántartás céljára, valamint a Toyota
Pénzügyi Zrt. szolgáltatásainak nyújtásához szükséges és általa igénybe vett, a
Toyota Pénzügyi Zrt.-vel, és a tulajdonosok vállalatcsoportjaival szerződéses
viszonyban lévő és titoktartási kötelezettség alatt álló megbízottjai és képviselői
részére akár külföldre is kiszolgáltassa, és Lízingbevevő ebben a körben
felmenti a Lízingbeadót a titoktartási kötelezettsége alól. Lízingbevevő
hozzájárul adatainak tárolásához és marketing valamint kockázatkezelési célú
felhasználásához a Toyota Pénzügyi Zrt. érdekeltségi körébe tartozó
cégcsoporton
belül,
továbbá
Lízingbevevő
hozzájárul
nevének,
elérhetőségének (cím, telefon, email), a lízingtárgyként szolgáló gépjármű
adatainak, és a lízing feltételeinek a Toyota Motor Hungary Kft. továbbá
valamennyi Toyota és Lexus márkakereskedő valamint a Cardif Biztosító Zrt.
(cégjegyzékszám: 01-10-044717), a Cardif Életbiztosító Zrt. (cégjegyzékszám:
01-10-044718) és a Generali-Providencia Biztosító Zrt. (cégjegyzékszám: 0110-041305) részére való marketing célú kiadásához és felhasználásához.
Lízingbevevő hozzájárul továbbá ahhoz, hogy, fent megjelölt cégek a
Lízingbevevő számára szóló ajánlataikat kialakíthassák és a Lízingbevevő
igényeinek legteljesebb körű kielégítése érdekében telefonon, SMS-ben, emailben, és postai levélben megkeressék.
Az adattovábbítás mindenben megfelel az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.)
rendelkezéseinek, valamint az egyéb jogszabályi rendelkezéseknek. A
Lízingbevevő képviselője a jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy az
adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről szóló
tájékoztatást tudomásul vette.
4. A Lízingbevevő kijelenti, hogy hozzájárulása az adattovábbításhoz a
vonatkozó tájékoztatás tudomásulvétele alapján önkéntes, és nem feltétele a
jelen szerződés létrejöttének. Az adattovábbításhoz való hozzájárulás
visszavonásig (tiltakozásig), illetve legfeljebb addig az időpontig érvényes, amíg
a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szerződéses jogviszonyban áll. A továbbított
adatok kezelése a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint, azok törléséig
tart.
5. A Lízingbevevő felhatalmazza a Lízingbeadót, hogy a jelen szerződéssel
kapcsolatos banktitoknak minősülő információkat, így különösen a tartozás
egyenlegét, a Lízingbeadó nevében a jelen szerződés megkötésekor eljáró
meghatalmazottnak valamint a Lízingbevevő tartozásáért kezességet vállaló
kezesnek kiadja.
6. A Lízingbevevő képviselője a jelen szerződés aláírásával hozzájárulását
adja, hogy a Lízingbeadó illetve annak képviselője a személyazonosításához
használt okiratairól (személyi igazolvány, lakcímkártya, útlevél, vezetői
engedély, stb.) másolatot készítsen és a lízingből fakadó követelése
fennállásáig azt megőrizze.
7. A Lízingbevevő képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy
a jelen szerződésben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
8. A Lízingbevevő képviselője a jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a
Lízingbeadó a Lízingbevevő által benyújtott személyes adatokat, bemutatott
okmányokat, továbbá arcképet vagy aláírást a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi
Hivatala
nyilvántartásában,
a
GIRO
Elszámolásforgalmi Zrt. útján, vagy egyéb más törvényes úton ellenőrizze az
aktuális ügylet során. A Lízingbevevő képviselője kijelenti továbbá, hogy
hozzájárul ahhoz, hogy a Lízingbeadó a hitelbírálat érdekében a Lízingbevevő
képviselőjének KHR referencia-adatait lekérje.
9. A Lízingbevevő kijelenti, hogy a központi hitelinformációs rendszernek
történő adattovábbításról szóló részletes tájékoztatást a Lízingbeadótól
megkapta, és az abban foglaltakat tudomásul vette.
10. Lízingbeadó a személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozót bíz meg.
Lízingbeadó a vele szerződéses jogviszonyban álló adatfeldolgozók személyére
vonatkozó aktuális információkat nyilvánosságra hozza. A Lízingbevevő a jelen
szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a banktitoknak minősülő adatairól a
Lízingbeadó a jelen ügylet megkötésénél eljáró ügynököt tájékoztassa.
11. Tekintettel arra, hogy a Lízingbevevő a gépjármű szállítóját saját
kockázatára választja ki, a Lízingbevevő tudomásul veszi és elfogadja az
alábbiakat:
Amennyiben a gépjármű szállítója a Lízingbeadó felé utóbb a
lízingtárgyról kiállított számlát korrigálja (így különösen azért, mert az
eredeti számla téves ÁFA tartalommal, vagy regisztrációs adótartalommal,
stb. került kiállításra), és a Lízingbeadó emiatt saját számláját, számviteli
bizonylatát a Lízingbevevővel szemben korrigálni kénytelen vagy azok
sztornózása mellett új számlát, számviteli bizonylatot kénytelen
kibocsátani, úgy a Lízingbevevő ezen korrigált illetve jóváíró és új
számlát, számviteli bizonylatot befogadja, és kijelenti, hogy a bizonylat
fenti szükségszerű korrekciójából fakadó következményekért a
Lízingbeadóval szemben semmiféle igényt nem támaszt. A korrekciós
illetve jóváíró és új bizonylat a Lízingbevevő székhelyére/lakcímére vagy
levelezési címére történő megküldéssel válik kézbesítetté.
12. A Lízingbeadó felhívja a Lízingbevevő figyelmét arra, hogy a jelen
szerződés egy példányát a gépjármű használata során tartsa magánál illetve a
gépjárműben.
13. A Felek a jelen szerződésből fakadó jogvitákra az általános illetőségű
bíróságok mellett vagylagosan kikötik a pertárgy értékétől függően a
Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság vagy a Tatabányai Törvényszék
alávetésen alapuló illetékességét.
Amennyiben a Lízingbevevő a lízing fedezetéül szolgáló gépjárműre vonatkozó
integrált casco biztosítás megkötéséről rendelkezett, úgy hozzájárul ahhoz,
hogy a Lízingbeadó a banktitok körébe tartozó, a lízing fedezetéül szolgáló
gépjárműre megkötött integrált casco biztosítási szerződés teljesítéséhez

III. Egyéb rendelkezések
1. A Lízingbevevő a jelen szerződés aláírásával felmenti titoktartási
kötelezettsége alól a gépjárművel vagy a Lízingbevevővel kapcsolatos adatot
nyilvántartó adatkezelőt, így különösen a kötelező gépjármű felelősség
biztosítási vagy CASCO biztosítási szolgáltatást nyújtó biztosítót, MABISZ-t, az
illetékes adóhatóságot, és egyéb adatkezelőt a Lízingbeadó vagy írásbeli
megbízottja által előterjesztett, a gépjárművel kapcsolatos írásbeli
információkérés esetére.
2. A Lízingbevevő jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlan hozzájárulását
adja ahhoz, hogy, amennyiben a jelen szerződés hatálya a Lízingbeadó általi
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szükséges adatait az integrált casco biztosítási szolgáltatást nyújtó
biztosítótársaság részére, valamint az integrált casco biztosítás megkötésekor
alkuszként eljáró Eurorisk Biztosítási Alkusz Kft. részére átadja.
Amennyiben a Lízingbevevő integrált casco megkötéséről rendelkezett, úgy a
Lízingbevevő elfogadja, hogy az integrált casco biztosítási szerződés alapján
fizetendő biztosítási díjat a Lízingbeadó a törlesztő részletekkel együtt
beszedje. A Lízingbevevő vállalja, hogy az integrált casco biztosítási díját a
rendszeres törlesztő részletekkel együtt megfizeti a Lízingbeadóhoz.
14. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés hatálybalépése esetén
az ÁSZF, valamint a Lízingbeadó mindenkor hatályos Általános
Üzletszabályzata a szerződés tartalmává válnak, és a Felek közötti
jogviszonyra irányadóak lesznek. A Felek megállapodnak, hogy
jogviszonyukra elsődlegesen a jelen szerződés, másodlagosan az ÁSZF,
harmadlagosan a mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzat
rendelkezései az irányadóak. A Lízingbevevő a jelen szerződés aláírásával
elismeri, hogy az ÁSZF-et valamint az Általános Üzletszabályzatot a
szerződéskötést megelőzően elolvasta, megértette, és azok egy példányát
átvette.
Lízingbevevő a jelen szerződés aláírásával megerősíti, hogy annak
rendelkezései számára világosak, érthetőek, kérdéseire a Lízingbeadó
képviselőjétől teljes körű és kimerítő tájékoztatást kapott. A Lízingbevevő a
jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a lízingszerződés I. pontjában
rögzített adatai, így különösen általános adatai, és pénzügyi adatai helyesek és
a valóságnak megfelelnek.
A Lízingbevevő a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen
lízingszerződés tárgyát képező gépjármű kiválasztásában a Lízingbeadó
semmilyen formában nem működött közre.
A Lízingbevevő tudomásul veszi a Lízingbeadó tájékoztatását, hogy a
jelen
lízingszerződéssel
létrejött
lízingügylet
a
hitelbiztosítéki
nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény (HBNY tv.) rendelkezései
szerint a Lízingbeadó nyilatkozatával a hitelbiztosítéki nyilvántartásba
rögzítésre kerül, melynek előfeltétele, hogy a Lízingbevevő is a
nyilvántartás regisztrált felhasználója legyen. A fentiekre tekintettel a
Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben még nem
regisztrált felhasználója a hitelbiztosítéki nyilvántartásnak, úgy a jelen
okirat aláírását követő 5 munkanapon belül saját költségére a jelen
okiratban rögzített adataival azonos tartalommal a HBNY tv. vonatkozó
rendelkezései szerint regisztrál és regisztrációját érvényesíti, és ezek
megtörténtéről a Lízingbeadót tájékoztatja. Amennyiben a Lízingbevevő a
fenti kötelezettségét önhibájából elmulasztja, úgy az ÁSZF X.8. pontjában
meghatározott kötbér fizetésére köteles.
A Lízingbevevő a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a gépjármű
birtokbavételét követő 5 napon belül írásban jelzi a Lízingbeadónak,
amennyiben a jóváhagyási értesítőt nem vette kézhez vagy az abban
foglaltakat vitatja. Lízingbevevő kifejezetten úgy rendelkezik, hogy
amennyiben a gépjármű birtokbavételét követő 5 napon belül a fentieket a
Lízingbeadó felé írásban nem jelzi, úgy az a Ptk. 6:4.§ (4) bekezdése
alapján a jóváhagyási értesítő átvételének és az abban foglaltak
tudomásul vételének elismerésére vonatkozó jognyilatkozatnak minősül.
A Lízingbevevő a jelen lízingszerződés aláírásával elismeri, hogy a
Lízingbeadóval megkötésre kerülő jelen lízingszerződés közvetítése során, a
közvetítői tevékenység megkezdése előtt részletes írásbeli tájékoztatást kapott
a közvetítő cégnevéről székhelyéről, levelezési címéről, a felügyeleti
hatóságáról, a felügyeleti nyilvántartásáról, továbbá arról, hogy a közvetítő a
Lízingbeadó képviseletében jár el, közvetítői díjazásról, hiteltanácsadás
nyújtásáról, a közvetítővel kapcsolatos panasz kezeléséről, a Pénzügyi
Békéltető Testület igénybevételéről, és kijelenti, hogy a tájékoztatást tudomásul
vette.
A Lízingbevevő a jelen lízingszerződés mint ajánlat aláírásával hozzájárulását
adja ahhoz, hogy a Lízingbeadó a hitelkérelem elbírálásának eredményéről,
annak esetleges elutasításáról, és amennyiben az elutasításra a KHR
igénybevétele alapján került sor, a KHR igénybevétele során történő adatátadás
eredményéről, valamint a KHR jellemzőiről az eljáró közvetítő útján adjon a
Lízingbevevő részére tájékoztatást.
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«Szerz_aláírás_dátuma»

..................................................
Lízingbeadó: «Lízing_cég_neve»

.................................................
Lízingbevevő: «Név»

FIGYELEMFELHÍVÓ NYILATKOZAT
Alulírott a jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem a Lízingbeadó arra vonatkozó tájékoztatását, hogy a lízingszerződésnek a II.3., II.4., II.5., II.6.,
II.7., III.11., III.13., és III.14. pontjaiban foglalt, továbbá a lízingszerződés részét képező ÁSZF Általános Rendelkezéseinek, továbbá I.1., I.3., I.5., I.7., II.2.,
II.3., II.7., III.7., III.8., III.9., IV.3., V.3., V.4., V.5., V.6., V.7., V.8., V.9., V.10., VI.1., VI.2., VI.3., VI.4., VI.5., VI.6., VII.., VIII.4., X.1., X.2., X.5., X.8., X.9.,
valamint X.11. pontjaiban foglalt, kiemelt betűtípussal szedett rendelkezései lényegesen eltérnek a jogszabályoktól, a szokásos szerződéses gyakorlattól,
illetve az általunk esetlegesen korábban alkalmazott szerződéses feltételektől. A fent hivatkozott rendelkezéseket kifejezetten elfogadom.

..................................................
Lízingbevevő: «Név»
A gépjármű eladója a jelen záradék aláírásával elismeri, hogy a jelen szerződésben foglaltakat tudomásul veszi. Kijelenti továbbá, hogy amennyiben a jelen
szerződés jóváhagyását a Lízingbeadó elutasítja, vagy az a II.6. pont rendelkezései szerint nem lép hatályba, vagy a gépjármű Lízingbevevő általi átvétele
előtt hatályát veszti, úgy a gépjármű átvett vételárának esetlegesen a Lízingbeadó által fizetett részét haladéktalanul visszafizeti a Lízingbeadónak. Kijelenti
továbbá Eladó, hogy az ügylet fentiek szerinti meghiúsulása miatt a Lízingbeadóval szemben semmiféle igényt nem támaszt. (Visszlízing esetén nem
szükséges aláírni.)
«Szerz_aláírás_dátuma»
……………………………………
Eladó
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