ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS
Szerződésszám: …………………
Ügyletazonosító: …………………
amely létrejött egyrészről a Budapest Bank Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193., számlaszáma: : 1010317340146723-00000005, cégjegyzékszáma 01 10 041037), mint lízingbeadó (a továbbiakban: “Budapest Bank”, vagy
“Lízingbeadó”)
másrészről [UGYFEL] (adószám: /személyazonosító okmány száma: ……………, cím: ……………………………..),
mint Lízingbevevő (a továbbiakban: “Lízingbevevő”) között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel
………………… (cím………..) mint Eladó Megbízottja, egyben Pénzügyi Közvetítő közreműködésével.
1.A jelen Lízingszerződés (a továbbiakban: “Szerződés”) célja, hogy a Budapest Bank a Lízingbevevő által kijelölt, a
Szerződés 2. pontjában részletezett gépjárművet megvásárolja az Eladótól azzal a kizárólagos céllal, hogy azt a
Lízingbevevő részére zárt végű pénzügyi lízingbe adja.
2.A gépjármű típusa: ………………. Forgalmi rendszáma: …………………Alvázszáma:
………………………………..
A gépjármű eladója: [ELADO] (cím………………….) (a továbbiakban: Eladó)
3.
3.1.A gépjármű áfát és regisztrációs adót tartalmazó bruttó vételára: ……………………..,- Ft
3.2.A Lízingbeadó által finanszírozott összeg: ………………………..,- Ft
4.A lízing futamideje: …………………… hónap, fix futamidő.
5.A kamatozás módja, az ügyleti kamatláb: A Szerződés referencia-kamatlábhoz kötött kamatozású, HUF alapú. Az
ügyleti kamatláb mértéke a szerződés aláírásának naptári negyedévét megelőző hónap utolsó munkanapja előtti második
napon érvényes referencia kamatláb és a kamatrés együttes összege, azaz az éves induló kamatláb ……………..%p.a.
Referencia kamat: 3 havi BUBOR, Kamatfelár: …………………….%, melynek mértéke a teljes futamidő alatt fix.
Jelen Szerződés alkalmazása során BUBOR a Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb, az a BUBOR mindenkor
hatályos szabályzatnak megfelelően a bankközi forintbetétekre számított átlagos éves kamatláb, amelyet az adott lejárati
periódusra vonatkozóan a Magyar Nemzeti Bank az ügyleti kamatláb megállapításának napján honlapján az adott napra
vonatkozó kamatlábként közöl.
6.A Lízingbevevő fizetési kötelezettségeinek esedékessége és összege:
A Lízingbevevő Első Befizetése az alábbi, 6.1. és 6.2. pontokban rögzített összegekből áll:
Szerződéskötési díj, melynek összege: ……………,- Ft
6.1.Első lízingdíj (a Lízingbevevő saját része), amelynek összege: …………….,- Ft
6.2.A 2-…... lízingdíjak havonta esedékes induló összege: …………,- Ft.
Az egyes lízingdíjak összege a mellékelt Üzletszabályzatban foglaltak szerint változhat, melyről a Budapest Bank
írásban értesíti a Lízingbevevőt. (ha Beépített Cascos finanszírozás) A lízingdíjak tartalmazzák a Beépített Casco
Biztosítási Szolgáltatás díját.
6.3.Módosítási díj, rendkívüli zárlati díj, egyéb díjak, költségek az Üzletszabályzatban illetve a Hirdetményben foglaltak
szerint kerülnek felszámításra.
6.4.A Lízingbevevő köteles megtéríteni a Budapest Banknak a lízingelt gépjárműhöz kapcsolódó adó-, járulék-, és
illetékfizetési kötelezettségéből keletkezett és jövőben keletkező költségeit, valamint a lízing MOKK Hitelbiztosítéki
Nyilvántartásba történő bejegyzésével kapcsolatos költséget, melynek esedékessége megegyezik az első havi
törlesztőrészlet esedékességével.
7.A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) induló mértéke: …….%. A THM megváltozásának feltételeit az Üzletszabályzat
rögzíti. A THM meghatározása az aktuális feltételekkel, a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a
feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a lízing kamatkockázatát.
8.Biztosítások: A Lízingbevevő a gépjárműre (egyéni casco esetén)gépjármű felelősségbiztosítási és casco biztosítási
szerződéseket köt az Üzletszabályzat szerint. (Beépített Cascos finanszírozás esetén) A Lízingbevevő Beépített Casco
Biztosítási Szolgáltatást tartalmazó konstrukciót választott, az annak részleteit tartalmazó „Nyilatkozat és hozzájárulás
casco biztosítás megkötéséhez” (Biztosítotti nyilatkozat) aláírásával Lízingbevevő eleget tesz az Üzletszabályzat alapján
fennálló, casco biztosításra vonatkozó kötelezettségeinek.
A Lízingbevevő felhatalmazza a Budapest Bankot arra, hogy lopáskár esetén, a kárügyintézés meggyorsítása érdekében,
az érintett Biztosító társaságnak betekintést biztosítson a Lízingbevevő adataiba.
9.Üzletszabályzat: a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Üzletszabályzat irányadó. A Lízingbevevő a
Szerződés aláírásával kijelenti, hogy az Üzletszabályzatot átvette, megismerte és az abban foglaltakat magára
nézve kötelezőnek ismeri el.
10.A vételár folyósítása: a Budapest Bank az Üzletszabályzatban meghatározott feltételek teljesülése esetén folyósítja a
vételárhátralékot, amennyiben a Lízingbevevő a MOKK Hitelbiztosítéki Nyilvántartás regisztrált felhasználója. A

Budapest Bank egyedi döntése alapján a gépjármű Lízingbevevő általi átvételét megelőzően is folyósíthatja a
vételárhátralékot.
11.A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.
törvény 8/A § alapján (magánszemély ügyfél esetén) alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról,
hogy az általam igénybevett szolgáltatásokat saját nevemben veszem igénybe. (cég esetén) a tényleges tulajdonos
személyazonosságára vonatkozó adatokat a Budapest Bank Zrt. állapítja meg és rögzíti.
12.Hatálybalépés: Jelen Szerződés hatályba lépésének dátuma megegyezik a Gépjármű Adásvételi Szerződés hatályba
lépésének dátumával.
13.A Szerződés a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény alkalmazása vonatkozásában a
folyósítás időpontjában lép hatályba.
14.A Felek az Üzletszabályzat 27.1.B alpontjának második pontjától eltérően megállapodnak, hogy a szerződés abban az
esetben szűnik meg, ha aláírását követően új gépjármű esetén 3, használt gépjármű esetén 2 hónapon belül nem kerül sor
folyósításra.
15. (magánszemély ügyfél esetén)Amennyiben a Budapest Bank Zrt.-vel kötött jelen szerződés alapján a Lízingbevevő
fizetési késedelembe esik, úgy ezen rendelkezéssel kéri a mindenkori munkáltatóját, hogy a Budapest Bank Zrt. által
írásban megjelölt összeget, munkabére maximum 33%-át közvetlenül a Budapest Bank Zrt. által megjelölt bankszámlára
utalja át. Jelen rendelkezés mindaddig érvényes, amíg a Budapest Bank Zrt.-vel szemben jelen szerződésből eredően a
Lízingbevevőnek tartozása áll fenn, illetőleg azt a Lízingbevevő vissza nem vonta.
Nem járulok hozzá
:if]
16.Ugyanezen lízingtárgyra vonatkozóan a Felek által Szerződést megelőzően, ugyanezen szerződésszámon kötött,
………………….. ügyletazonosító sorszámnál kisebb sorszámmal rendelkező szerződések érvénytelenek.
Szerződésszám: ……………
Kelt, …………………………….

………………………………………………

……………………………………………….

Budapest Bank Zrt.

[UGYFEL]
(Kizárólag aláírási címpéldánnyal megegyező aláírás fogadható el)
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