HITELBIZTOSÍTÉKI NYILVÁNTARTÁS („HBNY”) TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Ügyfelünk!
A 2014.03.15-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a pénzügyi lízing
ügyleteket be kell jegyeztetni a Hitelbiztosítéki nyilvántartásba.

A lízingszerződés bejegyzését a Budapest Bank végzi el. A bejegyzés feltétele, hogy Ügyfelünk a
Hitelbiztosítéki rendszer regisztrált felhasználója legyen. A regisztrációt kizárólag Ügyfelünk végezheti el.

A finanszírozott összeget azt követően folyósítjuk, hogy Ügyfelünk a Hitelbiztosítéki rendszerben
regisztrált.
Néhány esetben a regisztrációt követően az Ügyfél adat nem lekérdezhető a Hitelbiztosítéki
rendszerben, ilyenkor külön jelezzük Ügyfelünk részére, hogy az Azonosságtételi Nyilatkozat
másolatát Társaságunk részére juttassa el (tehát általában nem kell a regisztrációt igazolni).

Hogyan történik a regisztráció?
Ügyfelünk az alábbi módokon intézheti a regisztrációt:
a) Előzetes elektronikus regisztráció, majd azonosságtétel a közjegyzőnél, személyesen
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kezdeményezheti regisztrációját. Ezt követően 15 napon belül bármelyik közjegyzőnél személyesen
kell Azonosságtételi Nyilatkozatot tenni.
b) Személyes regisztráció és azonosságtétel a közjegyzőnél

Bármely közjegyzőnél az Azonosságtételi Nyilatkozattal együtt, személyesen történik a
regisztráció is.
A Közjegyzői Kamara weboldalán található közjegyző kereső alkalmazás segít a közjegyző választásban
(https://hbny.mokk.hu/).

A regisztráció sajátosságai gazdasági társaságok esetén

Amennyiben Ügyfelünk gazdasági társaság, a regisztráció során eljáró magánszemélynek
képviselőként kell regisztrálnia, melyhez személyi igazolvány és lakcímkártya szükséges.
Az eljáró magánszemély lehet:


cégjegyző – képviseleti jogosultságát 30 napnál nem régebbi cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal
lehet igazolni



képviseletre meghatalmazott személy - a cégjegyző(k)től kapott képviseleti meghatalmazás - amelyet a
közjegyzőnél be kell mutatni - lehet közokirat (közjegyző által készített meghatalmazás) vagy teljes
bizonyító erejű magánokirat (cégjegyző(k) által cégszerűen aláírt). A meghatalmazásban utalni kell
arra, hogy az állandó és általános jellegű, vagy visszavonásig érvényes.
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Már az időpont kéréskor egyeztesse a közjegyzővel, mely dokumentumok szükségesek.

Milyen költségekkel jár a regisztráció és a bejegyzés?
A regisztrációért a közjegyző részére munkadíj és költségtérítés fejében fizetendő költség az Ügyfelet terheli,
mértékét a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet határozza meg:


Gazdasági társaságnál megkezdett óránként 6.000 Ft, de összesen legfeljebb 18.000 Ft



Magánszemélynél 5.000 Ft

A regisztrációs költségen felül a Közjegyzői Kamara az ügylet Hitelbiztosítéki nyilvántartás bejegyzéséért
további 7.000 Ft-os díjat számít fel, ami az Ügyfelünket terheli és a Lízingszerződésben foglaltak szerint az
első havi törlesztőrészlettel együtt kell megfizetni.
A lízingszerződésre vonatkozó bejegyzés törlését – a szerződés megszűnését követően – Társaságunk végzi,
díjmentesen.

FIGYELEM! Amennyiben Ügyfelünk egy korábbi ügylet kapcsán már rendelkezik Azonosságtételi
Nyilatkozattal, ezen ügylet kapcsán már nem kell ismételten a közjegyzőnél regisztrálni, csak a
lízingszerződést jegyezteti be Társaságunk a Hitelbiztosítéki nyilvántartásba!

További kérdése merült fel?
A regisztráció kapcsán forduljon a Közjegyzői Kamarához a következő elérhetőségeken:
Internet: https://hbny.mokk.hu/
E-mail: hbnyinfo@mokk.hu
Telefonos ügyfélszolgálat: (06-1) 231-4008
(hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-14 óra között)
Amennyiben a bejegyzéssel kapcsolatban merül fel kérdése, keresse bizalommal Társaságunkat, illetve
közvetítő Partnerünket!

Üdvözlettel,
Budapest Bank autófinanszírozási üzletág
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