A BUDAPEST BANK ZRT. GÉPJÁRMŰVÁSÁRLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ HITEL NYÚJTÁSÁRA,
ILLETVE PÉNZÜGYI LÍZINGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA
2014. március 15. napját követően kötött szerződésekre
A Budapest Autófinanszírozási Zrt. (1138 Budapest, Váci út 193.), a továbbiakban:
Budapest Autó, a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál (01-10-043394 cégjegyzékszámon) nyilvántartásba vett, részvénytársasági formában működő pénzügyi
vállalkozás. Tevékenységét az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 281/1997. számú engedélye alapján 2017. január 2. napjáig folytatta. Ezen időpontban a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-759/2016 számú engedélye alapján beolvadt anyavállalatába, a Budapest Bank Zrt.-be (a továbbiakban: Budapest Bank). A Budapest
Bank Zrt. a Budapest Autó által létesített valamennyi jogviszony vonatkozásában
a Budapest Autó jogutódja, megilletik mindazon jogok és terhelik azon kötelezettségek, amelyek a jogelődöt megillették illetve terhelték. Tájékoztató a Budapest
Bank adatairól:
Neve: Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített neve: Budapest Bank Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193.
Központi levelezési címe: 1138 Budapest, Váci út 193., vagy Pf.: Budapest, 1852
Fő tevékenységi köre: Hitelintézeti törvény szerinti pénzügyi szolgáltatási
tevékenység
Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041037
Központi Telefon/telefax: 0640 477-777 (Budapest Telebank)/ 061 450-6001
Központi Email: info@budapestbank.hu
Hivatalos internetes oldal: www.budapestbank.hu
PSZAF engedély szám: F-2/1992, dátuma: 1992. február 28.
Fogyasztói panaszok, felügyeleti szerv: A szolgáltatással kapcsolatban felmerült
panaszokat írásban a Budapest Bank Zrt.-nél (1138 Budapest, Váci út 193.), valamint a Magyar Nemzeti Banknál lehet benyújtani. Amennyiben valamely jogvita
fogyasztói jogvitának minősülne, úgy annak bírósági eljáráson kívüli rendezése a
Magyar Nemzeti Bank szervezetében működő Pénzügyi Békéltető Testületének
hatáskörébe tartozik (1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levelezési cím: H-1525
Budapest, BKKP Pf.: 172.).
A pénzügyi szolgáltatók felügyeleti szerve: Magyar Nemzeti Bank, cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
1.Az Üzletszabályzat hatálya
A Budapest Bank Zrt. jelen Gépjárművásárláshoz Kapcsolódó Hitel Nyújtására, Illetve Pénzügyi Lízingre Vonatkozó Üzletszabályzata nem tartozik a Budapest Bank
Zrt. egyéb pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó általános üzletszabályzatának
hatálya alá. Ahol jelen dokumentum Üzletszabályzatra hivatkozik, az alatt a Budapest Bank Zrt. jelen Gépjárművásárláshoz Kapcsolódó Hitel Nyújtására, Illetve
Pénzügyi Lízingre Vonatkozó Üzletszabályzata értendő.
Jelen Üzletszabályzat a Budapest Bank és Ügyfelei (Hitelszerződésben: Adós, Lízingszerződésben: Lízingbevevő, a továbbiakban együttesen: Ügyfél) között létrejövő Hitelszerződések, illetve Nyílt- és Zárt Végű Pénzügyi Lízingszerződések (a továbbiakban együttesen: Szerződés) általános jellegű üzleti feltételeit és az egyes
Szerződésekre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza. Rendelkezései a Budapest Bank és Ügyfeleire (a továbbiakban együttesen: Felekre) kötelezően kiterjednek, amennyiben a Felek Szerződése másként nem rendelkezik.
Hitelszerződések esetén a Budapest Bank a Szerződésben foglaltak szerint hitelt
nyújt az Ügyfélnek az általa kiválasztott gépjármű megvásárlásához. A gépjármű
az Ügyfél tulajdonába kerül. Ahol jelen Üzletszabályzat vagy Szerződés hitelt vagy
hitelszerződést említ, ott ez alatt Ptk. 6:383.§-ában meghatározott kölcsön vagy
kölcsönszerződés értendő.
Pénzügyi Lízing Szerződések esetén a Budapest Bank – az Ügyfél megbízása szerint – abból a célból szerzi meg a Szerződés szerinti gépjármű tulajdonjogát, hogy
azt az Ügyfél határozott idejű használatába adja oly módon, hogy az az Ügyfél
könyveiben kerül kimutatásra. A használatba adással az Ügyfél viseli a kárveszély
átszállásából származó kockázatot, jogosulttá válik a hasznok szedésére és viseli
a közvetlen közterheket (ide értve a fenntartási és amortizációs költségeket is).
• Z árt Végű Pénzügyi Lízing esetén az Ügyfél a Szerződés szerinti lízingdíjak esedékességre történő, maradéktalan megfizetésével további jognyilatkozat nélkül, automatikusan megszerzi a gépjármű tulajdonjogát. (Termékértékesítés)
• Nyílt Végű Pénzügyi Lízing esetén az Ügyfél a lízingdíjak esedékességre történő maradéktalan megfizetésével jogosulttá válik arra, hogy a gépjármű
tulajdonjogát a Szerződés szerinti Maradványérték utolsó törlesztőrészlettel
egyidejűleg történő megfizetésével ő maga, vagy az általa megjelölt személy
megszerezze. Ha az Ügyfél ezen jogával nem él, a gépjármű visszakerül a
Budapest Bank birtokába és könyveibe. (Szolgáltatásnyújtás)

Jelen Üzletszabályzat rendelkezéseit a 2014. március 15. napját követően megkötött szerződésekre kell alkalmazni. Jelen Üzletszabályzat *-gal jelzett pontjai
2017. november 5. napjával módosulnak.
A finanszírozott gépjármű azonosítóit, Eladóját, vételárát, a finanszírozás részleteit
(úgymint az Ügyfél fizetési kötelezettségeinek esedékességét és összegét, az ügyleti
kamat induló mértékét) és további egyedi feltételeit a Szerződés tartalmazza.
Az Üzletszabályzat alkalmazásában Hirdetmény a Budapest Bank ügyfélfogadásra
nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett, továbbá honlapján közzétett, a Budapest
Bank által gépjárművásárláshoz folyósított hitelhez és pénzügyi lízinghez kapcsolódó kamatokat, szolgáltatási díjakat, az Ügyfelet terhelő egyéb költségeket tartalmazó hirdetmény (a továbbiakban: Hirdetmény). Ellenkező kikötés hiányában
a Hirdetmény a jelen Üzletszabályzat részét képezi, s azzal együtt értelmezendő.
A Hirdetmény legutolsó hatályos változatát a Budapest Bank az Ügyfél részére
átadja, melynek átvételét az Ügyfél írásban elismeri.
Az olyan szokás, amelynek alkalmazásában a felek esteleges korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, vagy amely az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott, továbbá
az olyan gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak, csak abban az esetben
válik a felek közt létrejött szerződés részévé, ha ebben a felek kifejezetten írásban
megállapodtak.
Amennyiben a Budapest Bank a szerződés megkötésére ajánlatot tesz, úgy az
ajánlat Ügyfél részéről történő elfogadásának a lehetőségét kizárólag az ajánlatban szereplő feltételekre korlátozza.
Jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), a hitelintézetekről és pénzügyi
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („Hpt.”) és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
2. Ügyfelek
A Budapest Bank természetes személyekkel, egyéni vállalkozókkal, illetve Magyarországon bejegyzett, vagy nyilvántartásba vett jogi személyekkel, egyéb szervezetekkel egyaránt köt Szerződést. Természetes személy Ügyfél nagykorú, érvényes
személyi igazolvánnyal, vagy egyéb, a személyazonosságot a jogszabályban meghatározott és a Budapest Bank által elfogadható módon igazoló okmánnyal rendelkező személy lehet. A Budapest Bank a hatályos jogszabályok szerint fogyasztónak
minősülő személy részére nem nyújt Nyílt Végű Pénzügyi Lízing szolgáltatást.
Az Ügyfél a Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest Bank jelen
Üzletszabályzat alapján nyújtott szolgáltatásaival összefüggésben az Ügyfél arcképes személyazonosító igazolványról és a szolgáltatás igényléshez, vagy a Szerződés megkötéséhez a Budapest Bank által előírtak szerint benyújtandó egyéb
dokumentumokról digitális- vagy fénymásolatot készítsen, és azt kockázatkezelés, bűnügyi prevenciós, valamint a személyi adatok egyezőségének ellenőrzése
céljából felhasználja és azt a másolat megsemmisítésére vonatkozó kifejezett kérés hiányában a meghatározott általános elévülési időn belül tárolja.
3. Az Üzletszabályzat Ügyfelek általi elfogadása
Az Üzletszabályzat nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti. A Budapest Bank Üzletszabályzatát az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló helyiségeiben kifüggeszti, honlapján közzéteszi, valamint a Szerződés aláírása során az
Ügyfél rendelkezésére bocsátja. Az Üzletszabályzat a Szerződés elválaszthatatlan
részét képezi, s az Ügyfél a Szerződés aláírásával ismeri el az Üzletszabályzat átvételét, megismerését és elfogadását.
4. Az Üzletszabályzat módosítása
A Budapest Bank az Üzletszabályzatot –a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.évi. CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.) szerint fogyasztónak nem minősülő ügyfelek vonatkozásában egyoldalúan módosíthatja. A módosított Üzletszabályzatot az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségeiben, valamint
honlapján elérhetővé teszi, illetve a módosításról Ügyfeleit - a módosítás hatálybalépését 15 nappal megelőzően - az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségeiben kifüggesztett hirdetménye útján és honlapján történő közzététellel értesíti.
A Hpt. szerint fogyasztónak minősülő ügyfelek vonatkozásában a Budapest Bank
jelen Üzletszabályzat csak az Ügyfél számára nem hátrányos módon módosíthatja.
Az Ügyfél számára hátrányos módosítást nem eredményező (ide értve pl. az el-
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írás, szerkesztési hiba esetét is), vagy jogszabály kötelezően alkalmazandó rendelkezéséből eredő módosításról a Budapest Bank az ügyfelet legkésőbb a hatályba
lépéssel egyidejűleg a honlapján történő közzététellel tájékoztatja.
KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK
5. Együttműködés
Felek az egymással létesített üzleti kapcsolataikban egymás érdekeinek szem
előtt tartásával, kölcsönös együttműködésre kötelesek. Haladéktalanul értesítik
egymást a Szerződés szempontjából lényeges körülményekről, azok változásáról,
illetve késedelem nélkül felhívják egymás figyelmét az esetleges tévedésekre,
mulasztásokra. Az Ügyfél az üzleti kapcsolat létesítésekor megadott azonosító
adatokban bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül köteles a Budapest Bankot értesíteni, továbbá köteles 15 napon belül
írásban értesíteni a Budapest Bankot, ha a Budapest Banktól, vagy annak megbízottjától várt fizetési értesítő vagy számla, nem, vagy nem a megfelelő időben
érkezett meg hozzá. Ennek elmulasztása esetén a Budapest Bank nem felel az
Ügyfelet, vagy harmadik személyeket ért károkért.
6. Felelősség
A Budapest Bank üzleti tevékenysége során az adott helyzetben elvárható gondossággal és körültekintéssel, az Ügyfél érdekeinek figyelembevételével köteles
eljárni. A Budapest Bank nem felel az olyan károkért, amelyek a finanszírozott
gépjárművel kapcsolatos hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély
megtagadása, vagy késedelmes megadása folytán következnek be. A Budapest
Bank – a jogszabályban meghatározott eseteken kívül – nem felel az Ügyfél szerződésszegéséért, illetve harmadik személy által az Ügyfélnek okozott kárért. A
Budapest Bank nem felel az Ügyfélnél bekövetkezett elmaradt vagyoni előny, illetve a károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségek
megtérítéséért (Ptk. 6:522.§ (2) bek. b) és c) pontja).
Az Ügyfél köteles a Budapest Bank Autófinanszírozási Üzletág Vezetője részére
címzett, a Budapest Bank székhelycímére postai úton kézbesített vagy telefax
útján megküldött írásbeli nyilatkozatban a Budapest Bank figyelmét felhívni a
saját üzleti tevékenységével kapcsolatban vagy azzal összefüggésben esetlegesen felmerülő minden olyan kockázatra, amely a Budapest Bank részéről történő szolgáltatás teljesítésével, vagy annak elmaradásával az Ügyfél érdekkörében felmerülhet. Az Ügyfél köteles az írásbeli figyelemfelhívásban a kockázat
indokaként szolgáló körülményt részletesen megjelölni, a kockázat bekövetkezése esetén fenyegető kár mértékének (amennyiben az pontosan nem állapítható meg, úgy az óvatosság elve alapján becsült mértékének) meghatározásával együtt (Ptk. 6:521.§).
7. A gépjármű kiválasztása, megrendelése
Az Ügyfél a Szerződés hatálybalépését megelőzően Adásvételi Szerződést köt,
vagy Megrendelést ír alá a Szerződés tárgyát képező gépjármű (a továbbiakban:
gépjármű) - Ügyfél által megfelelő gondossággal kiválasztott - Eladójával (a továbbiakban: Eladó) amelyben a gépjármű vételára, regisztrációs adójának összege, szállítási feltételei, felszereltsége, műszaki és egyéb jellemzői, a szavatossági
és jótállási feltételek, továbbá minden, a gépjármű adásvételére vonatkozó lényeges feltétel rögzítésre kerül. Az Ügyfél által kötött (aláírt) Adásvételi Szerződés,
vagy Megrendelés hiányos, vagy az Ügyfél számára előnytelen feltételekkel való
megkötésének (aláírásának), illetve a megkötés (aláírás) elmulasztásának következményei az Ügyfelet terhelik. Mivel a gépjárművet és annak Eladóját, illetve
megbízáson alapuló értékesítés esetén az Eladóját (a továbbiakban: Megbízott)
az Ügyfél maga választotta ki, a Budapest Bank nem felel az Eladó, illetve a Megbízott szállítási képességéért és szállítási akaratáért (hajlandóságáért).
8. Felelősség kizárása és szavatosság – Pénzügyi Lízingszerződés esetén
A Budapest Bank az Ügyfél megbízásából, annak igényei szerint, az Adásvételi
Szerződés (Megrendelés), ill. a Szerződés alapján megvásárolja a gépjárművet,
azzal a kizárólagos céllal, hogy azt az Ügyfélnek pénzügyi lízingbe adja.
Az Ügyfelet terheli minden, a Budapest Banknak az Eladóval kötött Adásvételi Szerződésében, vagy a szállítói számlában rögzített, illetve azzal kapcsolatos mindennemű vevői kötelezettség teljesítése, kivéve a vételárhátralék megfizetését. Ezen
kötelezettségek teljesítését az Ügyfél a Szerződés aláírásával vállalja át. A Budapest
Bank az Ügyfélre engedményezi az Eladóval szembeni, az Adásvételi Szerződésből,
illetve a szállítói számlából fakadó jogait, a tulajdonjogra vonatkozó igénye, és a
vételár részbeni vagy teljes visszatérítésére vonatkozó igénye kivételével. Az Ügyfél ezeket a jogokat nem engedményezheti harmadik személyre és érvényesítésük
esetén köteles a Budapest Bank érdekeit maximálisan figyelembe venni.
A Budapest Bank az Adásvételi Szerződés, illetve a Szerződés aláírásával az Eladó
tudomására hozza, hogy a Budapest Bank Adásvételi Szerződésből, illetve a szállítói
számlából eredő jogait - a fenti korlátozásokkal – az Ügyfél gyakorolja azzal, hogy
a jog gyakorlásából fakadó, vagy egyéb kötelezettségek költségeit az Ügyfél viseli,
és azt csak vele szemben lehet érvényesíteni. Az Ügyfél jótállási, szavatossági, vagy
bármely más az Adásvételi Szerződés, Megrendelés, illetve a szállítói számla alapján

fennálló igényét közvetlenül az Eladóval szemben köteles érvényesíteni. A felek a
Szerződés aláírásával megállapodnak abban, hogy lízingtárgy hibája esetén a szavatossági jogokat az Eladóval szemben az Ügyfél köteles érvényesítetni. Az ügyfél
köteles folyamatosan tájékoztatni a szavatossági jogok érvényesítéséről a Budapest
Bankot. A Budapest Bank köteles az adott helyzetben elvárható módon közreműködni a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatban.
9. A gépjármű tulajdonjoga
9.1. A gépjármű tulajdonjoga Hitelszerződés esetén
A gépjármű tulajdonjoga az Adásvételi Szerződés hatályba lépésétől, a vételár
Eladó (vagy Megbízottja) részére történt kiegyenlítésétől, valamint a gépjármű
Ügyfél általi birtokbavételétől az Ügyfelet illeti.
9.2 A gépjármű tulajdonjoga Zárt Végű Pénzügyi Lízingszerződés esetén
A gépjármű a lízing futamideje alatt az Ügyfél birtokában és használatában van,
de a tulajdon joga a Budapest Bankot illeti meg. A Budapest Bank számlát állít
ki az Ügyfél részére a gépjárműről a Szerződés szerinti vételárról és a gépjármű
megvásárlásával kapcsolatos, a Budapest Bank részére kiszámlázott egyéb adókról, illetékekről, költségekről. A gépjármű ezen számla alapján az Ügyfél könyveiben kerül kimutatásra. A Szerződés szerinti valamennyi fizetési kötelezettségeinek esedékességre történt megfizetésével egyidejűleg az Ügyfél a gépjármű
tulajdonjogát megszerzi.
9.3 A gépjármű tulajdonjoga Nyílt Végű Pénzügyi Lízingszerződés esetén
A gépjármű a lízing futamideje alatt az Ügyfél birtokában és használatában van,
de a tulajdon joga a Budapest Bankot illeti meg. A Budapest Bank ÁFA- visszaigénylésre nem jogosító számviteli bizonylatot állít ki az Ügyfél részére a gépjárműről a Szerződés szerinti ÁFA- nélküli vételárról és a gépjármű megvásárlásával
kapcsolatos, a Budapest Bank részére kiszámlázott egyéb adókról, illetékekről,
költségekről. A gépjármű, ezen számviteli bizonylat alapján az Ügyfél könyveiben
kerül kimutatásra.
A Szerződés szerinti valamennyi fizetési kötelezettségeinek esedékességre történt megfizetésével egyidejűleg az Ügyfél jogosulttá válik arra, hogy saját belátása szerint válasszon az alábbi lehetőségek közül:
• a tulajdonjog megszerzésére irányuló egyoldalú nyilatkozattételét követően,
a Maradványérték megfizetésével a gépjármű tulajdonjogát megszerzi, vagy
• él vevőkijelölési jogával, azaz a teljes lízingdíj megfizetését követően nyilatkozatában megnevezi azt a harmadik személyt, aki a Maradványérték megfizetésével a gépjármű tulajdonjogát megszerzi, s aki ezen nyilatkozaton a
kijelölés elfogadását aláírásával tanúsítja, vagy
• a Maradványérték megfizetése és a tulajdonjog megszerzése nélkül a gépjárművet visszaszolgáltatja a Budapest Bank részére.
9.4. Közös szabályok
Az Ügyfél visel minden, a gépjárművel, illetve annak megvásárlásával kapcsolatos
fennálló, vagy a jövőben felmerülő adót, illetéket, költséget, vagy díjat, beleértve
a tulajdonszerzési illetéket, az eredetiségvizsgálat, valamint a Törzskönyv és a forgalmi engedély kiállításának, valamint a hitelbiztosítéki nyilvántartással kapcsolatosan felmerülő költségeket is.
A gépjármű Törzskönyvét kizárólag a Budapest Bank jogosult átvenni, s a Szerződés maradéktalan teljesüléséig őrizni. Amennyiben a Szerződés futamideje alatt
a forgalmi engedély pótlásra, cserére szorulna, az Ügyfél köteles ezt a Budapest
Banknak haladéktalanul bejelenteni, s gondoskodni az új forgalmi engedély Budapest Bank részére történő bemutatásáról.
*10. A gépjármű átvétele
Az Ügyfél a gépjárművet az Eladótól, illetve a Megbízottól akkor jogosult átvenni,
ha
• az Ügyfél a Szerződés szerinti saját részét befizette;
• az Ügyfél a jelen Üzletszabályzat 20. pontja szerinti folyósítást (a továbbiakban: folyósítás) megelőzően fizetendő a Szerződésben meghatározott ös�szegű díjat, költséget a Budapest Bank javára befizette;
• az Eladó, vagy a Megbízott a gépjármű vételárát hiánytalanul megkapta (s
ennek tényét a Gépjármű Átadás-átvételi Jegyzőkönyvben elismeri);
• a gépjármű forgalmi engedélyébe az Ügyfél - Hitelszerződés esetén mint tulajdonos, Pénzügyi Lízingszerződés esetén mint üzembentartó - bejegyzésre került;
• a Szerződés szerinti és a jelen Üzletszabályzat 12. pontjában meghatározott
biztosítási szerződések hatályba léptek;
• a Gépjármű Átadás-átvételi Jegyzőkönyvet az Ügyfél és az Eladó, vagy a
Megbízott aláírta.
A gépjárművet az Eladótól, vagy a Megbízottól az Ügyfél veszi át. A kárveszélyt
a gépjármű átvételétől – vétkességtől függetlenül – az Ügyfél viseli. Az Ügyfél
köteles a gépjárművet mennyiségileg és minőségileg átvizsgálni, annak sértetlenségét, hiánytalanságát, felszereléseinek, kellékeinek, okmányainak meglétét
átvételkor ellenőrizni, ezt a Gépjármű Átadás-átvételi Jegyzőkönyvön aláírásával
tanúsítani, s a Jegyzőkönyvet a Budapest Bankhoz haladéktalanul eljuttatni.
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Amennyiben a Gépjármű Átadás-átvételi Jegyzőkönyv – hitel esetén az Ügyfél tulajdonjogának, pénzügyi lízing esetén a Budapest Bank tulajdonjogának
és az Ügyfél vagy a kezes üzembentartói jogának a gépjárműnyilvántartásba
történt bejegyzésének dátumától (továbbiakban: forgalmi engedély dátuma)
számított 30 napon belül – elfogadható formában nem érkezik be a Budapest
Bankhoz, akkor a Budapest Bank úgy tekinti, hogy a gépjárművet az Ügyfél
a forgalmi engedély dátumával átvette. Amennyiben az Ügyfél a gépkocsit
igazoltan később vette át, és annak a Gépjármű Átadás-átvételi Jegyzőkönyve
Budapest Bank által elfogadható formában az átvételt követő 15 napon belül
beérkezik a Budapest Bankhoz, akkor a Budapest Bank a Gépjármű Átadás-átvételi Jegyzőkönyv átvételi dátumát tekinti az átvétel dátumának.
Az üzembehelyezés késedelme, vagy elmaradása miatt felmerülő károkat az
Ügyfél viseli. Ahol jelen Üzletszabályzat a törlesztő részlet típusáról külön
nem rendelkezik, a törlesztőrészlet alatt a hitel esetén Szerződésben meghatározott törlesztőrészletet, lízing esetén az első lízingdíjat követő további
lízingdíjak értendők.
11. Az Ügyfél üzemeltetői felelőssége
11.1. Általános üzemeltetői felelősség
A gépjárművet az Ügyfél saját költségén és kockázatára üzemelteti és gondoskodik annak rendeltetésszerű működéséről. Az Ügyfél saját költségén köteles gondoskodni a gépjármű kezelési utasításában foglaltak betartásáról, illetve az előírt
hatósági engedélyek beszerzéséről, valamint a gépjárművel kapcsolatos adófizetésről. Az Ügyfél köteles a Szerződés hatálya alatt a gépjármű szükséges műszaki
felülvizsgálatát a gyártó által meghatározott időpontokban, illetve a gépjármű
egyéb rendszeres karbantartását és az esetleges meghibásodások kijavítását a
jótállási jegyen feltüntetett, vagy a gépjármű vezérképviselete által megjelölt
márkaszervizek valamelyikében saját költségén elvégeztetni.
Az Ügyfél a gépjárművet, illetve annak jellegét, rendeltetését a szokásos karbantartás körét meghaladóan nem változtathatja meg, azt nem alakíthatja át gázüzemre,
taxizás, oktatás, sport céljára, illetve haszongépjárműből személygépjárművé, vagy
személygépjárműből haszongépjárművé, továbbá a forgalmi engedélyben szereplő
szállítható személyek számánál több személy szállítására.
A gépjármű üzemeltetésével okozott kárért az Ügyfél a polgári jog szabályai szerint
felel, az ilyen károkért a Budapest Bankot semmilyen felelősség nem terheli. A gépjármű meghibásodásából, sérüléséből, ellopásából, illetve önkényes elvételéből
eredő kár, vagy az Ügyfél és az Eladó, vagy a Megbízott között felmerülő esetleges
vita az Ügyfél Budapest Bank felé fennálló kötelezettségeit nem érinti.
Az Ügyfél köteles a Budapest Bankot haladéktalanul tájékoztatni minden olyan
tudomására jutott körülményről vagy tényről, amely a gépjármű értékét vagy értékesíthetőségét csökkenti, vagy csökkentheti.
A gépjármű működőképességének csökkenése vagy megszűnése - bármilyen
okra is vezethető vissza - nem érinti az Ügyfél fizetési kötelezettségét. A jótállási
és szavatossági igények késedelmes érvényesítéséből eredő esetleges károk az
Ügyfelet terhelik, az Ügyfél erre vonatkozóan semminemű kártérítési igényt nem
támaszthat a Budapest Bankkal szemben, és felel a Budapest Bank ezzel kapcsolatos káráért is. Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Budapest Bankot
minden jótállási, szavatossági igényre jogosító esetről, és minden tőle elvárhatót
megtenni annak érdekében, hogy neki, vagy a Budapest Banknak ne keletkezzen
kára. Amennyiben jogszabály, vagy a jelen Üzletszabályzat eltérően nem rendelkezik az Ügyfél bármely a Budapest Bankkal szemben fennálló kötelezettségének
határidőre történő teljesítését semmilyen jótállási, szavatossági probléma miatt
nem tagadhatja meg, és nem kérheti a törlesztőrészlet csökkentését és/vagy a
fizetés felfüggesztését sem. Miután a gépjárművet az Ügyfél választotta ki és vette át mennyiségileg és minőségileg az Eladótól, vagy a Megbízottól, a Budapest
Bank nem felel azért, hogy az rendeltetésszerű használatra alkalmas-e. E címen
az Ügyfél a Budapest Bankkal szemben nem támaszthat igényt sem a törlesztőrészlet csökkentésére, sem fizetésének beszüntetésére, illetve semminemű kártérítésre. Az Ügyfél a gépjárművet lízingbe-, bérbe-, használatba-, vagy kölcsönbe nem adhatja, azt el nem adhatja, el nem idegenítheti, el nem zálogosíthatja,
illetve semmilyen módon meg nem terhelheti. Amennyiben a Szerződés futamideje alatt a gépjárműre harmadik személy pert kezdeményezne, végrehajtást
vezetne rá, zár alá venné, forgalmi engedélyét bevonná, vagy a Budapest Bank
jogait bármely más módon sértené, illetve veszélyeztetné, az Ügyfél köteles a
Budapest Bankot erről haladéktalanul, írásban is értesíteni, s a tőle elvárható
kárenyhítési kötelezettségének eleget tenni.
11.2. Visszatartási jog Hitelszerződés esetén
Önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Ügyfél jogosult az esedékessé váló törlesztőrészletet az Eladó, illetve a Megbízott késedelmes, vagy a gépjármű rendeltetésszerű igénybevételét lehetetlenné tévő hibás teljesítéséből eredő igénye kielégítéséig visszatartani. A jogszerűen
gyakorolt visszatartási időszakra a Budapest Bankot kamatot és kamaton kívüli
ellenszolgáltatást, díjat, költséget, jutalékot nem számít fel. A visszatartási jog
gyakorlását megalapozó körülményekről (így különösen a kereskedelmi számla,
a jegyzőkönyv a szavatossági igény bejelentéséről, a jótállási jegy, a Nemzeti Fo-

gyasztóvédelmi Hatóság szakvéleménye, vagy határozata becsatolásával) az Ügyfél papíron, vagy tartós adathordozón köteles előzetesen tájékoztatni a Budapest
Bankot. A visszatartási jog az Ügyfelet csak ezen tájékoztatást követően illeti meg.
A fentieken túlmenően az Ügyfél jótállási, szavatossági, vagy bármely más, az
Adásvételi Szerződés (Megrendelés) alapján fennálló igényét közvetlenül az Eladóval szemben köteles érvényesíteni.
11.3. Üzemeltetői felelősség Pénzügyi Lízingszerződés esetén
Az Ügyfél köteles a Budapest Bank által a tulajdonjogra vonatkozó igénye és a
vételár részbeni vagy teljes visszatérítésére vonatkozó igénye kivételével jótállási, szavatossági és termékfelelősségi igényeket saját felelősségére, költségére
és kockázatára minden esetben haladéktalanul érvényesíteni olyan formában,
ahogy azt a jogszabály és az Eladó garanciális feltételei megkövetelik. A jótállási, szavatossági, termékfelelősségi, karbantartási, javítási szolgáltatások keretében beépített alkatrész (kicserélés esetén a csere-eszköz is) a Budapest Bank tulajdonát képezi és a gépjármű részének tekintendő. Az Ügyfélnek gondoskodnia
kell arról, hogy a jótállási, szavatossági jogok gyakorlásából fakadó kifizetéseket
a Budapest Bank részére teljesítsék. Az ilyen kifizetésekkel azok természetétől függően a Budapest Bank az Ügyféllel 15 napon belül elszámol. Tekintettel
arra, hogy a Budapest Bank a gépjármű kiválasztásában nem vett részt és annak
használatára nem jogosult, a gépjármű ügyfél által történt átvételét követően,
annak üzemeltetésével, rendeltetésszerű használatával kapcsolatosan felmerülő körülmény (így különösen annak bármilyen jellegű meghibásodása vagy sérülése) a Ptk 6:414.§-ának alkalmazása szempontjából az Ügyfél érdekkörében
felmerülő oknak minősül.
Az Ügyfél előzetes értesítése mellett a Budapest Bank jogosult a gépjárművet
megbízottja (akár igazságügyi gépjármű-szakértő) bevonásával a futamidő alatt
bármikor ellenőrizni, különös tekintettel annak futásteljesítményére, műszaki
állapotára és rendeltetésszerű üzemeltetésére. Az Ügyfél köteles az ellenőrzést
lehetővé tenni, illetve a Budapest Bank felhívására a gépjármű aktuális futásteljesítményéről, időszakos szervízeléséről, s az azok, illetve az esetleges káresemények indokolta javításáról írásban felvilágosítást adni.
12. Biztosítások
12.1. A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
Az Ügyfél köteles a gépjárműre a jogszabályban előírt kötelező gépjármű felelősségbiztosítást saját nevében megkötni és a biztosítási díjakat a biztosítónak
esedékességre megfizetni.
12.2. A casco biztosítás
Az Ügyfél köteles a gépjárműre – annak átvételét megelőzően – legfeljebb 20%os önrésszel, teljes körű, valamennyi extrafelszerelésre és tartozékra is kiterjedő
casco biztosítást kötni. Az Ügyfél köteles a gépjárművet, annak átvételét megelőzően a választott biztosító egyedi előírásainak megfelelően lopás elleni védelmi eszközökkel elláttatni. Ugyancsak köteles az Ügyfél gondoskodni arról, hogy
a folyósítást megelőzően a Budapest Bankhoz benyújtásra kerüljön az Ügyfél és
a Biztosító által kölcsönösen aláírt, érvényes casco biztosítási ajánlat, biztosítási
szerződés vagy a Budapest Bank által elvárt biztosítási fedezet fennállását igazoló
egyéb okirat. A gépjárműnek a teljes futamidő alatt a fentiek szerinti casco biztosítási fedezetben kell állnia, ellenkező esetben a Budapest Bank a Szerződést
azonnali hatállyal felmondhatja, vagy választása szerint a Szerződés aktuális ügyleti kamatlábát a Hirdetményben szereplő „Casco-mentesre módosítás kamatfelárá”-val megnövelve a hátralévő törlesztőrészleteket újrakalkulálja, és a megváltozott fizetési kötelezettségéről az Ügyfelet a soron következő fizetési értesítőben
tájékoztatja. Az Ügyfél a casco-mentesre módosítás kamatfelárának alkalmazását
követően is jogosult a casco biztosítást – az Üzletszabályzatban foglalt előírások
figyelembe vételével – bármely időpontban megkötni, mely esetben az elvárt
biztosítási fedezet fennállásáról szóló igazolás Budapest Bankhoz történő beérkezésének napját követő első havi törlesztőrészlet esedékességét követő naptól a
Budapest Bank a casco biztosítás hiánya miatt történő ügyleti kamatláb-emelést
(kamatfelárat) nem alkalmazza.
A Szerződés megkötésekor az Ügyfél igénye alapján a Budapest Bank a Szerződésben eltekinthet a casco biztosítás megkötésétől. A Szerződés hatálya alatt az
Ügyfél által kezdeményezett casco-mentesre módosítás esetén a Budapest Bank
casco-mentességet igazoló külön írásos nyilatkozatban tekinthet el a casco fenntartásától, amennyiben az Ügyfél – saját választása alapján – a Hirdetményben szereplő „Casco-mentesre módosítás egyszeri díjá”-t megfizeti, vagy a casco-mentesre
módosítás kamatfelárával megnövelt, új ügyleti kamatot tartalmazó módosított
Szerződést aláírja. A casco-mentesre módosítás egyszeri díjának és kamatfelárának
mértékét a Hirdetmény tartalmazza. Az Ügyfél Szerződésben és jelen Üzletszabályzatban foglalt egyéb kötelezettségeit a casco-mentesség nem érinti.
Beépített casco-s konstrukció választása esetén, amennyiben a biztosítás létrejön, az Ügyfél a „Nyilatkozat és hozzájárulás casco biztosítás megkötéséhez (Biztosított Nyilatkozat)” aláírásával eleget tesz a casco biztosításra vonatkozó kötelezettségeinek. Beépített Casco Biztosítás esetén a Budapest Bank a biztosítási
szerződés vonatkozásában társbiztosított vagy főbiztosított lesz. Ezen státuszából
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fakadóan a biztosító a káresemény esetén fizetendő 500.000,- Ft-ot meghaladó
biztosítási összeget közvetlenül a Budapest Bank részére, illetve a Budapest Bank
felhatalmazása esetén az Ügyfél részére jogosult kifizetni.
12.2.A. Beépített Casco Biztosítási Szolgáltatás Biztosító általi felmondása esetén
az Ügyfél köteles a felmondás időpontjától kezdődően a jelen pontban foglaltak
szerint casco biztosítást kötni és a biztosítás fennállásáról szóló igazolást Budapest Bankhoz 15 napon belül beküldeni. A biztosítás megkötésének igazolását
követően a finanszírozás ügyleti kamatlába automatikusan módosul a Biztosítotti
Nyilatkozaton feltüntetett, Beépített Casco Biztosítási Szolgáltatást nem tartalmazó finanszírozási konstrukció ügyleti kamatlábára, módosítva a futamidő alatt a
Budapest Bank által érvényesített kamatváltoztatás(ok)kal.
Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Budapest Bank a jelen pontban foglaltak szerint, casco-mentesre módosítás kamatfelárának alkalmazásával, a casco biztosítással nem fedezett időszak kezdő napjával casco-mentesre módosítja a szerződést.
12.3. Közös rendelkezések a casco- és felelősségbiztosítás keretében
Súlyos szerződésszegésnek minősül és azonnali felmondást von maga után, ha az
Ügyfél, vagy jóváhagyásával más személy, a gépjárművet olyan országba viszi ki,
amelyre a casco biztosítás nem terjed ki. Az Ügyfél teljes anyagi és jogi felelősséggel tartozik bárminemű biztosítási fedezetlenségből eredő, illetve a biztosító
mentesülését eredményező kárért
Biztosítási fedezetlenségnek minősül, és a Budapest Bankot a Szerződés felmondására jogosítja fel, ha a gépjármű kárkori forgalmi értéke, csökkentve a gépjárművet
ért kár(ok)ra a biztosító(k) által teljesített, vagy teljesítendő kifizetés(ek) összegével,
nem fedezi az Ügyfélnek a Szerződés szerint fennálló mindenkori tartozását A Szerződés hatálya alatt a Budapest Bank jogosult a biztosítási szerződések érvényességét a biztosító társaság és/vagy az Ügyfél által igazoltatni.
Amennyiben a felek a Szerződésben így állapodnak meg az Ügyfél köteles olyan
casco biztosítást kötni melyben a Budapest Bank társbiztosítottként szerepel és
a biztosító a káresemény esetén fizetendő 500.000,- Ft-ot meghaladó biztosítási
összeget közvetlenül a Budapest Bank részére, illetve a Budapest Bank felhatalmazása esetén az Ügyfél részére jogosult kifizetni.
12.4. Biztosítási esemény
A Szerződés és mellékletei alkalmazásában biztosítási eseménynek minősül minden olyan esemény, amelyet a gépjárműre vonatkozó valamely biztosítási szerződés annak minősít. Biztosítási esemény bekövetkezése esetén az Ügyfél: viseli a
biztosítási szerződésben meghatározott önrészt, nem mentesül a Budapest Bank
felé fennálló fizetési és egyéb kötelezettségei alól. Az 500.000,- Ft-ot meghaladó
összegű kár kifizetés esetén (vétkességtől függetlenül) az Ügyfél köteles a biztosítási eseményről a Budapest Bankot haladéktalanul írásban értesíteni és részére
a Kárfelvételi Jegyzőkönyv, továbbá amennyiben rendőrségi intézkedés vált szükségessé, a feljelentés (valamint a rendőrségi határozat) egy példányát legkésőbb
annak felvételét követő napon eljuttatni. Az Ügyfél a gépjármű javítása során úgy
kell eljárjon, hogy a gyártói garancia érvényes maradjon.
Az Ügyfél a biztosítási összeget kizárólag a gépjármű javítására, vagy, gazdaságos javíthatóságot meghaladó mértékű rongálódása esetén kizárólag a Budapest
Bankkal szemben fennálló fizetési kötelezettségének rendezésére fordíthatja.
12.5. A kártérítési összeg elszámolása
Az Ügyfél kötelezettséget vállal annak biztosítására, hogy a gépjármű biztosítási
eseménye kapcsán bármely biztosító 500.000,- Ft feletti teljesítése, vagy a gépjármű ellopása, megsemmisülése, gazdaságos javíthatóságot meghaladó mértékű
rongálódása esetén kizárólag a Budapest Bank számláján kerül jóváírásra.
Amennyiben a Budapest Bank a biztosítási szerződés vonatkozásában nem minősül társbiztosítottnak vagy főbiztosítottnak, a Budapest Bank felhatalmazza az
Ügyfelet, hogy 500.000,- Ft-ot meg nem haladó egyedi kárkifizetés esetén – kivéve a gépjármű ellopását, megsemmisülését, vagy gazdaságos javíthatóságot
meghaladó mértékű rongálódását - a kár összegét közvetlenül felvegye.
A kártérítési összegből a Budapest Bank jogosult a Szerződés alapján fennálló esedékessé vált követelését kielégíteni, ideértve a Szerződésnek a gépjármű ellopása,
önkényes elvétele, megsemmisülése, vagy a gazdaságos javíthatóságot meghaladó
mértékű, ill. biztosítási fedezetlenséget eredményező sérülése esetén történt felmondása következtében esedékessé tett követelést is. A Szerződés felmondása esetén, amennyiben az Ügyfél összes tartozása meghaladja a kártérítési összeget, az Ügyfél köteles a kártérítési összeg beszámítása után fennmaradó tartozását a Budapest
Bank értesítése szerint a Budapest Banknak megfizetni. Amennyiben az Ügyfélnek
lejárt tartozása nincs, a javítást végző márkaszerviz kárkalkulációjának, vagy elő-számlájának benyújtásával együtt kérheti, hogy a Budapest Bank hatalmazza fel a javítást
végző hivatalos márkaszervizt a kártérítési összeg, biztosítótól való felvételére.
12.6 Csoportos hitelfedezeti biztosítás
Amennyiben az Ügyfél a Budapest Bankkal kötött Szerződésének hatálya alatt bármikor a Cardif Biztosító Zártkörű Részvénytársaság és/vagy a Cardif Életbiztosító
Magyarország Zártkörű Részvénytársaság (mindkettő székhelye: 1033 Budapest,

Kórház u. 6-12.) által nyújtott, „A Budapest Bank Zrt. lízinghez kapcsolódó csoportos
hitelfedezeti biztosítás” elnevezésű biztosítási szolgáltatását igénybe veszi, a Biztosítási Feltételekben meghatározott biztosítási esemény bekövetkezésekor a biztosító a
feltételekben meghatározott feltételekkel megfizeti a biztosítási szolgáltatást a biztosított hitelszerződéséhez kapcsolódóan a szerződő által vezetett egyedi hitelszámlára.
13. Közreműködő igénybevétele
Amennyiben a Budapest Bank a Szerződés megkötéséhez közreműködőt vesz igénybe, akkor annak eljárásáért a vonatkozó jogszabályok szerint felel. Az Ügyfél által
kijelölt harmadik személy tevékenységéért a Budapest Bank felelősséget nem vállal.
14. Képviseleti jog, az Ügyfél azonosítása
A Budapest Bank jogosult a Szerződések megkötése előtt ügyfél-azonosítást végezni, illetve meggyőződni arról, hogy az Ügyfél képviseletében eljáró személy
rendelkezik-e megfelelő képviseleti jogosultsággal. A Budapest Bank az Ügyfél
képviseletében eljáró személyt mindaddig az Ügyfél képviselőjének tekinti, amíg
az Ügyfél a Budapest Bankot a képviseleti jog megszűnéséről nem értesíti. A Budapest Bank jogosult a Szerződésen vagy aláírási címpéldányon rendelkezésére
álló aláírás-minta alapján a hozzá benyújtott okmányokon szereplő aláírások valódiságát vizsgálni, de nem felel az elvárható gondosság mellett sem felismerhető
hamis, vagy hamisított aláírások következményeiért.
*15. Értesítések, a kapcsolattartás és kézbesítés szabályai
A Budapest Bank ügyfélfogadási időpontjait az ügyfélforgalom lebonyolítására
szolgáló helyiségeiben és honlapján jól látható helyen köteles feltüntetni. A Budapest Bank az Ügyféllel fennálló szerződéses viszonnyal kapcsolatos értesítéseket,
az Ügyfél részére szóló iratokat, okmányokat az Ügyfél Szerződésben szereplő belföldi címére, illetve az Ügyfél külön írásbeli kérelmére, annak belföldi értesítési
címére postai úton küldi meg. Az Ügyfél címének megváltozását írásban köteles
bejelenteni a Budapest Banknak. Az értesítés átvételéig a Budapest Bank jogosult
az Ügyfél korábbi címére küldeni értesítéseit. A Budapest Bank nem köteles küldeményeit ajánlottan, tértivevénnyel postára adni. Bármely levél, melyet a Budapest Bank az Ügyfél által megadott címre küldött, kézbesítettnek tekintendő, ha
a Budapest Bank a kézbesítést személyesen vagy közreműködője útján (a postai
szolgáltatatót is ideértve) megkísérelte, és a kézbesítés az Ügyfél érdekkörében
bekövetkező ok miatt hiúsult meg. Postai szolgáltató igénybevétele esetén a kézbesítés időpontjának - a kézbesítéshez általában szükséges idő figyelembe vételével - belföldi küldemény esetében a feladását követő ötödik, míg külföldi postázás
esetén a tizedik munkanap tekintendő. A Budapest Bank bármely értesítésének
feladását megtörténtnek kell tekinteni, ha az elküldést az eredeti irat másolata és
postai feladójegyzék (postakönyv) vagy postai feladóvevény (tértivevény) illetve
elektronikus kézbesítés esetén a Bank erre vonatkozó elektronikus nyilvántartása
igazolja. Az Ügyfél a Budapest Bankot – annak ellenkező értesítéséig – írásban, a
Szerződésben szereplő címen értesítheti. Az írásbeli értesítés akkor tekinthető
kézbesítettnek, amikor a Budapest Bank azt kézhez vette.
A Budapest Bank telefonon csak az Ügyfél megfelelő azonosítását követően ad
tájékoztatást a Szerződéssel kapcsolatos, banktitoknak minősülő információkról.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Budapest Bank jogosult a telefonos beszélgetéseket rögzíteni, és esetleges jogvita esetén bizonyítási eszközként felhasználni.
Amennyiben az Ügyfél írásban úgy nyilatkozik, a Budapest Bank a Szerződéssel kapcsolatos információt, tájékoztatást az Ügyfél által megjelölt E-mail címre
küldi (elektronikus kapcsolattartás). A Budapest Bank kizárja a felelősségét az
Ügyfél által megjelölt E-mail címen lévő elektronikus postaláda jogosulatlan
hozzáféréséből, az Internet vagy más számítástechnikai rendszer működésének
a Budapest Bank működési körén kívül eső rendellenességéből, vagy más számítógépes manipulációból az Ügyfelet ért károk tekintetében. A Budapest Bank
az elektronikus kapcsolattartásban megállapodó Ügyfelektől sem fogad el olyan
bejelentést, közlést, tájékoztatást, illetőleg maga sem küld olyat, mely a Szerződés módosulását, megszűnését eredményezné, vagy a képviseletre jogosult
személyében beállott változásra vonatkozik. Az Ügyfél által a Budapest Bank
részére E-mailben küldött elektronikus levél akkor tekinthető a Budapest Bank
által átvettnek, ha annak kézhezvételét a Budapest Bank az ügyfél E-mail címére
küldött elektronikus levélben visszaigazolja.
A Budapest Bank az Ügyfél Szerződés szerinti mindenkori tartozására és/vagy
esedékessé vált fizetési kötelezettségére vonatkozóan a fentieken túlmenően a
Budapest Bank által elfogadott elektronikus kommunikációs eszközön (ideértve
az Ügyfél által a szerződéses kapcsolat létesítése során megadott mobil telefonszámra küldött SMS üzenetet is) elektronikus úton is küldhet tájékoztatást.
A Budapest Bank - Nyílt Végű Pénzügyi Lízing Szerződések kivételével - a Budapest
Autó Ügyfélkapu alkalmazáson keresztül tájékoztatást nyújt az Ügyfél részére a
Szerződéssel, a Felek jogviszonyával és a Budapest Bank által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan. A Budapest Autó Ügyfélkapu Internet-címe: https://ugyfelkapu.budapestauto.hu/
A Budapest Autó Ügyfélkapu rendszerbe történő belépéssel az Ügyfél elfogadja
annak használati feltételeit
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16. A Szerződés biztosítékai
16.1. Zálogjog
Hitelszerződés esetén amennyiben a Budapest Bank ezt előírja a felek a finanszírozott gépjárműre jelzálogszerződést kötnek és a jelzálogot a Magyar Országos
Közjegyzői Kamaránál vezetett hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzik. A jelzálog részletes szabályait a Jelzálogszerződés tartalmazza.
16.2. Elidegenítési és terhelési tilalom
Hitelszerződés esetén a Felek a Szerződés aláírásával a finanszírozott gépjárműre a Ptk. 5:31.§ rendelkezéseinek megfelelően elidegenítési és terhelési tilalmat
alapítanak, melyet a Budapest Bank jogosult bejegyeztetni a megfelelő hatósági
nyilvántartásba.
Az elidegenítési és terhelési tilalom a Budapest Bank zálogjogát, illetve
amennyiben zálogjog alapítására nem kerül sor a Budapest Bank azon jogát
biztosítja, hogy a hitel visszafizetését az Ügyféltől a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően követelje.
16.3. Kezesség, garancia
A Budapest Bank a Szerződésben előírhatja, hogy kezes vagy garantőr vállaljon
kötelezettséget a Ptk. vonatkozó szabályai alapján az Ügyfelet a szerződés alapján
terhelő fizetési kötelezettségek teljesítéséért.
A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE
17. Kamatok és díjak
Az Ügyfél a Budapest Bank által nyújtott, illetve közvetített szolgáltatásokért kamatot, költséget és egyéb díjat valamint a hatályos jogszabályok szerint ezeket
terhelő ÁFÁ-t tartozik fizetni, az alábbiak szerint:
A költségek és egyéb díjak mértékét a Szerződés, a jelen Üzletszabályzat, valamint
a Hirdetmény tartalmazzák.
17.1. Az ügyleti kamat
A Budapest Bank a kamatokat a következő képlettel számítja:
		
Az egy hónapra eső kamat = Tőke x 30,41666 x ügyleti kamatláb (%)
			
36.500
Megjegyzés:
A fenti képletnél a Tőke egyenlő a még esedékessé nem vált törlesztőrészletek
tőkerészének összegével, valamint – Nyílt Végű Pénzügyi Lízingszerződés esetén a Maradványérték nettó összegével.
Amennyiben a havi törlesztőrészlet összege alacsonyabb, mint az egy hónapra
eső kamat, akkor a kamatnak a törlesztőrészletben ki nem terhelt része a következő törlesztőrészlet(ek)ben kerül elszámolásra és a következő havi kamatszámításnál a tőkerészt növeli.
A kamatszámítás során a bankszünnap kamatnapnak minősül. Ha az Ügyfél fizetési
kötelezettsége bankszünnapra esik, úgy az esedékesség - amennyiben a Szerződés
másképpen nem rendelkezik – a bankszünnapot követő első banki munkanap. Ha a
Szerződés másképpen nem rendelkezik, a kamatozás első napja a folyósítás napja,
utolsó napja pedig a törlesztőrészlet esedékességét megelőző nap.
A Szerződés kapcsán alkalmazandó referencia kamat, kamatfelár, kamatváltoztatási, vagy kamatfelár-változtatási mutató megnevezését, futamidejét, mértékét,
valamint az induló kamat mértkének meghatározása során alkalmazott referencia
kamat, kamatváltoztatási mutató, és kamatfelár változtatási mutató érvényességének (jegyzésének) időpontját a Szerződés tartalmazza.
Referencia-kamatlábhoz kötött kamatozású szerződés esetén a referencia-kamatláb mértékét a Szerződésben meghatározott referenciakamat futamidejének megfelelő időközönként, az éves induló kamatláb meghatározásánál
alapul vett napi referencia kamat napjának, mint kezdő időpontnak figyelembevételével kell a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2
nappal érvényes referencia-kamatlábhoz igazítani. Az ügyleti kamat referencia-kamathoz kötött, fentiek szerinti módosulása nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak. Referencia-kamat alkalmazása esetén a referencia-kamatlábhoz történő első igazítás a folyósítást követő első fordulónapon kerül
sor. Ennek során a szerződés aláírása és a korrekció fordulónapja között eltelt
idő rövidebb lehet, mint a Szerződésben meghatározott referenciakamat futamideje. A fentiekben meghatározott korrekció alapján meghatározott módisított ügyleti kamatot az Ügyfél a korrekciót követő első törlesztő részlet
esedékességét követő időszaktól köteles fizetni.
Az ügyleti kamatláb a
Szerződésben meghatározott (általában 1 hónapos) törlesztési perióduson
belül nem változik, értéke megegyezik a törlesztési periódus első napján érvényes ügyleti kamatláb értékével.
17.2. A teljes hiteldíj mutató (a továbbiakban: THM)
A THM az a belső kamatláb, amely mellett az Ügyfél által visszafizetendő tőke és
hiteldíj egyenlő az Ügyfél által a folyósításkor a Budapest Banknak fizetett költségekkel csökkentett hitelösszeggel. A hiteldíj tartalmazza az ügyleti kamatokat,
valamint minden egyéb - a hitel felhasználásával kapcsolatban fizetendő - díjat,

költséget. A THM számítása a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelően
történik. Az induló THM a Budapest Bank Szerződésben meghatározott ügyleti
kamatláb, valamint a szerződéskötéskor ismert, felmerülő költségek figyelembevételével kerül kiszámításra. A Budapest Bank az éves százalékban kifejezett
induló THM-et a Szerződésben állapítja meg. THM meghatározására csak azon
Szerződések és Ügyfelek esetében kerül sor, amelyek esetén a vonatkozó jogszabályok ezt előírják.
17.3. A Szerződéshez kapcsolódó díjak, költségek
Olyan szolgáltatás tekintetében, amelynek ellenértékéről a Szerződés, vagy az Üzletszabályzat nem rendelkezik, a Budapest Bank Hirdetménye az irányadó.
17.4. Késedelmi kamat
Pénztartozás késedelmes megfizetése esetén a késedelmi kamat a Szerződésben
meghatározott fizetési határidő, vagy fizetési időszak lejáratát követő naptól válik
esedékessé. Ha a Szerződés másként nem rendelkezik, pénztartozás késedelmes
megfizetése esetén az Ügyfelet a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő mértékű késedelmi kamat-fizetési kötelezettség terheli. 2015.
február 1. napját követően kötött szerződések esetén a Budapest Bank késedelmi
kamat jogcímén a Szerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének három
százalékponttal növelt mértékét jogosult felszámítani.
17.5. A kamat, a díjak és költségek egyoldalú módosítása
* 17.5.1. Díjak és költségek agyoldalú módosítása
A Budapest Bank jogosult a Hirdetményben meghatározott díjakat évente egyszer, április 1. napjáig a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi
fogyasztói árindex mértékével módosítani. A Hirdetményben meghatározott
költségeket a Budapest Bank az adott költség módosulásakor, a módosulással
arányosan jogosult változtatni. A változásról a Budapest Bank az ügyfelet írásban,
a hatálybalépést megelőzően legalább 30 nappal köteles
• a fizetési értesítőben, vagy
• külön megküldött figyelemfelhívó levéllel postai úton, vagy
• az Ügyféllel folytatott, a Budapest Bank által rögzített telefonbeszélgetés
útján, vagy
• a Budapest Autó Ügyfélkapun keresztül, illetve egyéb elektronikus szolgáltatás keretében az Ügyfél azonosítását követően, vagy
• a jelen Üzletszabályzat 15. pontjában meghatározott módon és feltételek
mellett
tájékoztatni, és a tájékoztatással egyidőben honlapján a módosított Hirdetményt
közzétenni.
A Hpt szerint fogyasztónak nem minősülő Ügyfelek esetén, amennyiben bármilyen (i) jogszabály vagy annak bírói vagy közigazgatási értelmezésében bekövetkezett változása, vagy (ii) bármely jelenlegi vagy jövőbeli jegybanki vagy más
hatósági rendelkezésnek, vagy határozatnak a Budapest Bank részéről történő
megfelelés többletköltséget okoz a Budapest Bank részére a Szerződésben foglalt kötelezettségek nyújtásával vagy fenntartásával kapcsolatban, akkor az ilyen
többletköltséget a Budapest Bank jogosult az Ügyfélre továbbhárítani. Az ilyen
többletköltségek felmerülése esetén a Budapest Bank köteles az Ügyfelet értesíteni, és egyúttal közölni azok várható mértékét.
17.5.2. Az ügyleti kamat egyoldalú módosítása
A./ A Hpt szerint Fogyasztónak minősülő Ügyfelek
A Hpt. szerint fogyasztónak minősülő Ügyféllel kötött hitel-és kölcsönszerződésben, vagy pénzügyi lízingszerződések („fogyasztói kölcsönszerződés”) esetén a
Budapest Bank jogosult
a.) a legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített hitelkamat (kamatperiódusonként rögzített) alkalmazása esetén a kamat mértékét, míg
b.) a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozás és annak teljes futamidejére vagy legalább 3 éves
kamatperiódusokban rögzített kamatfelár (változó kamatozás) alkalmazása esetén a kamatfelár mértékét
megváltoztatni és ennek következtében az Ügyfél fizetési kötelezettségének ös�szegét módosítani, amennyiben
• az a.) pontban megjelölt kamatperiódusonként rögzített kamatozású fogyasztói kölcsönszerződésben meghatározott és a Magyar Nemzeti Bank
honlapján közzétett kamatváltoztatási mutató, ill.
• a b.) pontban megjelölt változó kamatozású fogyasztói kölcsönszerződésben
meghatározott és a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatfelár-változtatási mutató ezt indokolja.
Az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékét a kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási, illetve kamatfelár-változtatási mutató figyelembevételével kell megállapítani.
A fogyasztói kölcsönszerződésben kamatperiódusonként rögzített kamatozás esetén a kamat, illetve változó kamatozás esetén a kamatfelár a teljes futamidő alatt
legfeljebb 5 alkalommal módosítható.
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Amennyiben a Budapest Bank a kamatmódosítás során a kamatváltoztatási, illetve a kamatfelár-változtatási mutató által lehetővé tett mértéknél kedvezőbb
hitelkamatot, illetve kamatfelárat alkalmazott, a későbbi kamatperiódusokban a
kamat, illetve a kamatfelár mértéke tekintetében adott kedvezményt - annak erejéig - a csökkentendő kamat, illetve kamatfelár mértékébe betudhatja.
A 3 évnél rövidebb futamidejű fogyasztói kölcsönszerződés esetén a kamatfeltételek tekintetében egyoldalú szerződésmódosításra a fogyasztó számára hátrányos módon nem kerülhet sor.
Fogyasztói kölcsönszerződés kamatfeltételeinek az Ügyfél számára kedvezőtlen
változása esetén – referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a referencia kamatláb
változásából eredő kamatváltozás kivételével - kamatperiódus lejártát megelőzően legalább 90 nappal,
• a fizetési értesítőben, vagy
• külön megküldött figyelemfelhívó levéllel postai úton, vagy
• az Ügyféllel folytatott, a Budapest Bank által rögzített telefonbeszélgetés
útján, vagy
• a Budapest Autó Ügyfélkapun keresztül, illetve egyéb elektronikus szolgáltatás keretében az Ügyfél azonosítását követően, vagy
• a jelen Üzletszabályzat 15. pontjában meghatározott módon és feltételek
mellett is tájékoztatja.
Ha a Szerződésben meghatározott kamatperiódus lejárta után a kamat, illetve a
kamatfelár mértéke az újabb kamatperiódusban a fogyasztóra hátrányosan változik, az Ügyfél a hitelszerződés költség- és díjmentes felmondására jogosult.
Az Ügyfél ezen felmondást a kamatperiódus lejártát megelőző 60 nappal kell közölnie a Budapest Bankkal, és annak érvényességéhez az is szükséges, hogy az
Ügyfél a fennálló tartozását legkésőbb a kamatperiódus utolsó napján a Budapest
Bank részére megfizesse.
Amennyiben az Ügyfél a rendelkezésre álló határidőn belül nem él a felmondási jogával, a Budapest Bank a szerződésmódosítást az Ügyfél által elfogadottnak tekinti.
B./ A Hpt szerint fogyasztónak nem minősülő Ügyfelek
A Hpt. szerint fogyasztónak nem minősülő ügyfelek vonatkozásában amennyiben
szerződés, vagy jogszabály másként nem rendelkezik, a Budapest Bank a fentiekben a fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozó szabályokban foglaltakon
túl egyoldalúan jogosult a hatályban lévő Szerződések vonatkozásában a kamat
mértékét emelni és ennek következtében az Ügyfél fizetési kötelezettségének ös�szegét módosítani, amennyiben az alábbiakban felsorolt, az adott szolgáltatást
befolyásoló feltételek bekövetkeznek, vagy fennállnak:
1. - a Budapest Bank tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt
érintő jogi, szabályozói környezet megváltozik, így pl. tevékenységéhez kapcsolódó közteher- (pl. adó, illeték, stb.) fizetési kötelezettsége megnő, illetőleg a Budapest Bankot megillető korábbi kedvezmény csökken, vagy megszűnik, a kötelező
tartalékolási szabályok Budapest Bankra kedvezőtlenül megváltoznak,
- a Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Nemzeti Bank, vagy annak közzétételére jogosult egyéb szervezet éves átlagos inflációs adatot közöl, melynek során a
Budapest Bank az infláció mértékét minden olyan év tekintetében jogosult figyelembe venni, amelyre vonatkozó inflációs adatát a korábbi év(ek)ben szolgáltatásának díjaiban, jutalékaiban, költségeiben még nem érvényesítette,
2. a pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosul, ezen belül a Budapest Bank forrásköltségeinek változása / pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek
változása, így különösen, de nem kizárólagosan:
• Magyarország hitelbesorolásának változása,
• az országkockázati felár változása (CDS - credit default swap),
• a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása,
• a bankközi pénzpiaci kamatlábak, hitelkamatok, referencia kamatok (Állampapírpiaci referenciahozam (ÁKK), Budapesti bankközi kamatswap fixing
(BIRS), Deviza bankközi kamatswap fixing (IRS), kétdevizás kamatswap felár
(CCIRS), Budapesti bankközi kamatláb (BUBOR), Londoni bankközi kamatláb
(LIBOR), Euró bankközi kamatláb (EURIBOR), ÁKK diszkont-kincstárjegy hozam, jegybanki alapkamat) változása,
• a Magyar Állam vagy a hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék egymáshoz képest történő elmozdulása,
• refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának,
illetve kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati
besorolásának változása vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek
megváltozása,
3. az Ügyfél (Ügyfelek csoportja) vagy az ügylet kockázati megítélése megváltozik,
a kockázatvállalással járó pénzügyi szolgáltatás mögött nyújtott fedezet értékében negatív irányú változás következik be,
4. vis maior esemény (hirtelen bekövetkező nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavar)
bekövetkezik,

5. a nemzeti, vagy egyéb forrásból származó állami, intézményi, vagy harmadik
fél által juttatott támogatás rendszere, vagy mértéke megváltozik és/vagy megszűnik, alkalmazását felfüggesztik,
6. a hazai, vagy nemzetközi szakmai önszabályozáshoz a Budapest Bank részéről
történő csatlakozás a Budapest Bank részére többletköltséggel jár,
7. az Ügyfél és a Budapest Bank közötti ügylet létesítéséhez, fenntartásához,
megszüntetéséhez kapcsolódó költségek (ide értve pl. a közjegyző, ingatlanügyi
hatóság díját, az igényérvényesítés során felmerülő jogi és egyéb költségeket)
megnövekednek,
8. az Ügyféllel kötött szerződésben szereplő valamely nevesített felmondási esemény, vagy körülmény bekövetkezik,
9. a Budapest Bankot vagy teljesítési segédeit terhelő munkabérhez kapcsolódó
költségek emelkednek (pl. ide értve az adókat, járulékokat, egyéb közterheket),
10. az Ügyfél részére nyújtott szolgáltatás biztonságos fenntartását, fejlesztését
célzó folyamat- és rendszerfejlesztési, valamint rendszer üzemeltetési költségek
valamely külső tényező bekövetkezése okán megnövekednek,
11. az Ügyféllel történő kapcsolattartás során jelentkező telekommunikációs költségek (pl. telefon, SMS üzenet, egyéb elektronikus üzenet) és/vagy postai költségek emelkednek,
12. a szolgáltatásokat érintő beszállítói költségek (pl. üzemeltetési, gyártási költségek, postai díjak), valamint harmadik fél részére fizetett egyéb díjak, költségek
(pl. MNB, postai szolgáltató, biztosító társaságok, központi adósnyilvántartó rendszert üzemeltetők, közüzemi szolgáltatók, közvetítők, bankközi jutalékok, a Budapest Bank által fizetendő licensz díjak) változnak, a harmadik fél által alkalmazott
üzletszabályzatban, hirdetményben változás következik be,
13. harmadik személy által vagy közreműködésével nyújtott szolgáltatás esetében
a szolgáltatás feltételei a harmadik személy részéről megváltoztatásra kerülnek,
14. a Budapest Bank által az Ügyfelek érdekében megkötött járulékos szolgáltatások (pl. biztosítás) fenntartási költségei, díjai megnövekednek,
15. a Budapest Bank szolgáltatásainak folyamataiban, igénybevételében, informatikai, biztonságtechnikai vagy egyéb rendszereiben változás következik be
16. a gépjármű értékében az átlagos és rendeltetésszerű használat mellett elvárt
értékcsökkenést 10%-os mértékben meghaladó csökkenés következik be.
A kamatok, díjak és költségek Hpt. szerint fogyasztónak nem minősülő ügyfelek számára kedvezőtlen változása esetén – referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a referencia kamatláb változásából eredő kamatváltozás kivételével - a tervezett módosítás
hatálybalépését vagy na kamatperiódus lejártát megelőzően legalább 15 nappal,
• a fizetési értesítőben, vagy
• külön megküldött figyelemfelhívó levéllel postai úton, vagy
• az Ügyféllel folytatott, a Budapest Bank által rögzített telefonbeszélgetés
útján, vagy
• a Budapest Autó Ügyfélkapun keresztül, illetve egyéb elektronikus szolgáltatás keretében az Ügyfél azonosítását követően, vagy
a jelen Üzletszabályzat 15. pontjában meghatározott módon és feltételek mellett
is tájékoztatja.
18.1. A finanszírozás pénzügyi feltételei
A Felek a Szerződésben határozzák meg a havonta esedékes törlesztőrészletek
induló összegét és számát, a kamatozás módját és az éves induló ügyleti kamatlábat, továbbá Nyílt Végű Pénzügyi Lízingszerződés esetén a Maradványértéket.
A törlesztőrészletek induló összege az éves induló ügyleti kamatláb figyelembevételével kerül kiszámításra. A törlesztőrészletek esedékességét a szerződés és a
jelen Üzletszabályzat 21.2. pontja szabályozza.
18.2.1. A törlesztőrészletek változása kamatláb-változás esetén
Fix futamidejű Szerződés esetén az ügyleti kamatláb változását követően a Budapest Bank a Szerződés futamidejének hátralévő részére a törlesztőrészleteket
arányosan változtatja, s erről az Ügyfelet havi fizetési értesítőjében tájékoztatja.
Az arányos változtatás keretében a hátralévő törlesztőrészletek (a Szerződésben
szerepeltetett, a havi törlesztőrészlet induló összegétől eltérő törlesztőrészletek változatlansága mellett) azonos számmal szorozva úgy módosulnak, hogy a
törlesztő részletek kamattartalmát a 17.1 pont szerinti kamatszámítással meghatározva az utolsó törlesztőrészlet tőkerésze megegyezik annak esedékességét
megelőző tőketartozással (továbbiakban: törlesztőrészletek arányos változtatása)
Változó futamidejű Szerződés esetén az ügyleti kamatláb változását követően a
Budapest Bank a Szerződés futamidejét és az utolsó törlesztőrészlet összegét úgy
módosítja, hogy a törlesztőrészletek összege - az utolsó törlesztőrészlet kivételével - ne változzon és az utolsó törlesztőrészlet összege az induló törlesztőrészlet
összegét ne haladja meg.
Amennyiben kamatváltozások következtében a futamidő elérte a Szerződés szerinti maximális futamidejét és az utolsó törlesztőrészlet összege elérte az induló
törlesztőrészlet összegét, a kamatváltozás mindaddig az esedékessé nem vált törlesztőrészletek arányos változását eredményezi, ameddig az esedékessé nem vált
egyes törlesztőrészletek értéke az induló törlesztőrészlet összege alá nem csökken. A Szerződés aktuális feltételeiről a Budapest Bank havi fizetési értesítőjében
tájékoztatja az Ügyfelet.
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18.2.2. Deviza alapú szerződés
Deviza alapú Szerződések esetén az Ügyfél fizetési kötelezettségei forintban
teljesítendők. A törlesztőrészletekre, ideértve a részleges előtörlesztést is - a
futamidő szerint utolsóként esedékessé váló törlesztőrészlet kivételével - a
Hpt. szerint fogyasztónak minősülő ügyfelek esetén a Magyar Nemzeti Bank (a
továbbiakban: MNB) által, a Hpt. szerint fogyasztónak nem minősülő ügyfelek
esetén a Budapest Bank a Szerződés devizanemére meghirdetett árfolyamok
módosulásának függvényében az alábbiak szerint meghatározott árfolyam-különbözet kerül érvényesítésre:
Esedékes törlesztőrészlet összege x (aktuális árfolyam - bázis árfolyam)
		
bázis árfolyam

ügyfelek esetén a Budapest Bank számláján történt jóváírás napján utoljára jegyzett Budapest Bank számlakonverziós deviza eladási árfolyam, illetve felmondás esetén a felmondás napján utoljára jegyzett Budapest Bank
számlakonverziós deviza eladási árfolyam.
A hátralévő tartozás fentiek szerint kalkulált árfolyam-különbözete az előtörlesztés,
illetve egyösszegű teljesítés jóváírásának napjával kerül elszámolásra.
Amennyiben a finanszírozás alapjául szolgáló devizanem, vagy kamatláb valamely
állam, vagy hatóság rendelkezése folytán megváltozna, vagy megszűnne, az Ügyfél a Budapest Bank által meghatározott, s a vonatkozó hirdetményben közzétett
gazdasági természetét tekintve hasonló új devizanem/kamatláb szerint teljesíti
minden további fizetési kötelezettségét.

• bázis árfolyam: a Hpt. szerint fogyasztónak minősülő ügyfelek esetén az
MNB devizaközép árfolyamának a folyósítás napját követő első banki napon jegyzett árfolyama, a Hpt. szerint fogyasztónak nem minősülő ügyfelek
esetén a Budapest Bank Szerződésben meghatározott árfolyam típusának a
folyósítás napját követő első banki napon utoljára jegyzett árfolyama,
• aktuális árfolyam: a Hpt. szerint fogyasztónak minősülő ügyfelek esetén
az MNB deviza közép árfolyamának a törlesztőrészlet esedékessége napján jegyzett árfolyama a Hpt. szerint fogyasztónak nem minősülő ügyfelek
esetén a Budapest Bank Szerződésben meghatározott árfolyam típusának a
törlesztőrészlet esedékessége napján utoljára jegyzett árfolyama,

Deviza alapú finanszírozás esetén a törlesztőrészletek forintban fizetendő összege a
devizanem árfolyamának és a kamatának alakulásától függően is változhat. Ennek
jelentős kockázata abban rejlik, hogy a forint leértékelődése nemcsak az esedékes
törlesztőrészlet növekedését eredményezi, de a teljes hátralévő tartozást is növeli.
A Szerződés lejárat előtti megszűnése, vagy módosulása esetén a teljes hátralévő
tőketartozást érintő árfolyam-különbözet egy összegben esedékessé válik.

Ha az Ügyfél fizetési kötelezettsége bankszünnapra (pl.: hétvégére, ünnepnapra)
esik, akkor ezen időszakot követően jegyzett MNB vagy Budapest Bank árfolyam
alkalmazandó, amennyiben nincs ilyen árfolyam, akkor bankszünnapot megelőzően legutoljára jegyzett MNB vagy Budapest Bank árfolyam alkalmazandó.
A futamidő szerint utolsóként esedékessé váló törlesztőrészlet árfolyam-különbözetének meghatározásakor alkalmazott árfolyam az azt megelőzően esedékessé váló törlesztőrészlet aktuális árfolyama. Esedékessége megegyezik az utolsó
törlesztőrészlet esedékességével. Az utolsó törlesztőrészletre az utolsó előtti
törlesztőrészlet esedékességekor a Szerződés devizanemére meghatározott referencia kamatláb (CHF alap esetén 1 havi CHF LIBOR, EUR alap esetén 1 havi
EURIBOR) és a forintra meghatározott referencia kamatláb (3 havi BUBOR) közti
különbséggel meghatározott egy havi kamatot számít fel. Ez a kamat növeli az
utolsó törlesztőrészlet összegét.
A Szerződések tekintetében alkalmazandó árfolyamokat az MNB és a Budapest
Bank vonatkozó hirdetménye tartalmazza.
Amennyiben jogszabály vagy hatóság rendelkezése alapján az MNB vagy a
Budapest Bank valamely, a Szerződések tekintetében alkalmazandó árfolyam
jegyzését megszünteti, a megszűnt árfolyam helyett az MNB vagy a Budapest
Bank jogszabály vagy hatóság rendelkezésének megfelelő hirdetménye szerinti
árfolyamot kell alkalmazni.

18.4. Forintosítás
Amennyiben az Ügyfélnek semmilyen, a Szerződés alapján fennálló lejárt tartozása nincs, írásban kérelmezheti deviza alapú Szerződésének forint alapú Szerződéssé való átalakítását (továbbiakban: Forintosítás). A Budapest Bank a forintosítási kérelmet saját kizárólagos hitelbírálati döntése alapján bírálja el, a kérelem
elfogadását indokolás nélkül jogosult elutasítani.
A Budapest Bank a fennálló tartozásokról, a forint alapú Szerződés kondícióiról
(az árfolyam-különbözetek elszámolásáról, stb.) az Ügyfelet írásban értesíti (továbbiakban: forintosítási kalkuláció). Amennyiben a forintosítási kalkulációban
szereplő tartozás és a forintosítási díj a forintosítási kalkuláció esedékességéig
beérkezik a Budapest Bank számlájára, akkor a Budapest Bank a még esedékessé
nem vált tőketartozásra a Forintosítás esedékességének napján érvényes aktuális
árfolyammal kiszámolja a tőketartozás árfolyam-különbözetét. Az így kiszámolt
és a forintosítási kalkulációban megadott árfolyam-különbözet különbségét a
Budapest Bank a forint alapú törlesztőrészletekben érvényesíti úgy, hogy azzal a
fennálló tőketartozást módosítja. A Forintosítás megtörténtét követően a Budapest Bank írásban tájékoztatja az Ügyfelet a fizetendő törlesztőrészletek pontos
összegéről és a Szerződés megváltozott számáról.

18.2.3. Az árfolyam-különbözet elszámolása:
Részleges előtörlesztés, illetve fix futamidejű deviza alapú Szerződés törlesztőrészletei esetén az Ügyfél által fizetendő árfolyam-különbözet a következő törlesztőrészlet esedékességével kerül kiterhelésre, az Ügyfél számára jóváírandó árfolyam-különbözet az aktuális törlesztőrészlet esedékességével és a jelen Üzletszabályzat 21.
pont szerinti sorrend figyelembevételével kerül elszámolásra.
Változó futamidejű deviza alapú Szerződés törlesztőrészletei esetén az árfolyam-különbözet a következő törlesztőrészlet esedékességével kerül elszámolásra és a futamidő változását eredményezheti. Az árfolyam-különbözet az adott törlesztőrészlet
tőke-, majd kamattartalmát módosítja. Az árfolyam-különbözet elszámolását követően a Budapest Bank a Szerződés futamidejét és az utolsó törlesztőrészlet nagyságát úgy módosítja, hogy az adott törlesztőrészlet és árfolyam-különbözet összege,
valamint az azt követő törlesztőrészletek összege - az utolsó kivételével - az induló
törlesztőrészlet összegével egyezzen meg és az utolsó törlesztőrészlet összege az
induló törlesztőrészlet összegét ne haladja meg.
Amennyiben az árfolyam-különbözet elszámolások következtében a futamidő
elérte a Szerződésben meghatározott maximális futamidőt és az utolsó törlesztőrészlet összege elérte az induló törlesztőrészlet nagyságát, az árfolyam-különbözet elszámolása mindaddig az esedékessé nem vált törlesztőrészletek arányos
változását eredményezi, ameddig az esedékessé nem vált törlesztőrészletek ös�szege a törlesztőrészletek induló összege alá nem csökken.
A még esedékessé nem vált tőke-, illetve esetleges kamattartozás árfolyam-különbözete lejárat előtti, teljes körű előtörlesztés, illetve megszűnés esetén egy
összegben esedékessé válik, és a következőképpen határozható meg:
Hátralévő tartozás összege x (teljesítési árfolyam - bázis árfolyam)
bázis árfolyam
• teljesítési árfolyam: a Hpt. szerint fogyasztónak minősülő ügyfelek esetén
a Budapest Bank számláján történt jóváírás napján jegyzett MNB deviza
közép árfolyam, illetve felmondás esetén a felmondás napján jegyzett
MNB deviza közép árfolyam a Hpt. szerint fogyasztónak nem minősülő

18.3. A teljes hiteldíj mutató (THM) megváltozása
Az ügyleti kamatláb változása, illetve deviza alapú Szerződésnél árfolyam-különbözet felmerülése a THM értékét is módosítja.

FOLYÓSÍTÁS ÉS TÖRLESZTÉS
19. A folyósítás előfeltételei
A Budapest Bank az alábbi okmányok kézhezvétele után teljesít folyósítást:
• Hitelkérelem (az Ügyfél és a Szerződés szerinti Pénzügyi Közvetítő (a továbbiakban: Közvetítő) aláírásával);
• Szerződés (az Ügyfél és a Budapest Bank, vagy Meghatalmazottja aláírásával);
• Kezes vagy Garantőr (ha a Budapest Bank előírta) Hitelkérelme (a Kezes vagy
Garantőr és a Közvetítő aláírásával);
• Kezes esetén Készfizető Kezesség vállalásáról szóló szerződés (a Kezes aláírásával);
• Garancia esetén a Garantőr garanciavállaló nyilatkozata;
• A hatályos ÁFA-törvény szerint számlakibocsátásra kötelezett Eladó esetén
a gépjármű azonosítóit és a Szerződés szerinti vételárat tartalmazó szállítói
számla Hitelszerződés esetén az Ügyfél, Pénzügyi Lízingszerződés esetén –
a hatályos jogszabályoknak megfelelő ÁFA-tartalommal - a Budapest Bank
nevére kiállítva;
• Használt gépjármű pénzügyi lízingje, továbbá a hatályos ÁFA-törvény szerint
számlakibocsátásra nem kötelezett Eladótól történő vásárlásához nyújtott
hitel esetén Adásvételi Szerződés (az Eladó, (Megbízottja), a Budapest Bank
és az Ügyfél aláírásával);
• Megbízáson alapuló értékesítés esetén Megbízási Szerződés (az Eladó és
Megbízottja aláírásával);
• A regisztrációs adó megfizetését igazoló bizonylat (első magyarországi nyilvántartásba vétel esetén);
• A saját rész megfizetését igazoló okmány (az Eladó, vagy a Megbízott aláírásával);
• A Szerződés szerinti szerződéskötési díj megfizetését igazoló okmány (a Közvetítő aláírásával);
• Használt gépjármű műszaki állapotlapja (az Eladó, vagy a Megbízott által
aláírva);
• casco biztosítási ajánlat, biztosítási szerződés vagy a Budapest Bank által elvárt biztosítási fedezet fennállását igazoló egyéb okirat;
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• a Szerződés erre vonatkozó rendelkezése esetén a Budapest Bank 12.3.
pontban meghatározott tartalmú társbiztosítotti státuszát igazoló casco biztosítási ajánlat, biztosítási szerződés vagy ezt igazoló egyéb okirat;
• Beépített Casco-s konstrukció esetén a „Nyilatkozat és hozzájárulás casco
biztosítás megkötéséhez (Biztosítotti nyilatkozat)” (az Ügyfél aláírásával).
Az aláírások tekintetében a Budapest Bank kizárólag eredeti – természetes személyek esetén két tanúval igazolt, társas vállalkozások esetén pedig cégszerű
– aláírásokat fogad el. A Budapest Bank jogosult a folyósítást a fenti feltételek
valamelyike teljesülésének hiányában is teljesíteni.
20. Folyósítás és elállási jog
A Budapest Bank a 19. pontban felsorolt hibátlan és hiánytalan okmányok kézhezvételét követően ellenőrzi, hogy az azokban foglaltak megegyeznek-e a Hitelkérelemben és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatásban foglaltakkal. Amennyiben a
vizsgálat során eltérést tapasztal a Hitelkérelemben, vagy az adatszolgáltatásban
foglaltakhoz képest, illetve valótlan adatok közlése, valamint a fedezet értékelése
során a gépjármű állapotáról, eredetéről és értékéről tudomására jutott negatív
információ esetén, a Budapest Bank jogosult a folyósítást megtagadni, a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, s az ebből eredő károkért nem felel. Amen�nyiben az adatok valósak és egyezőek, a Budapest Bank a kézhezvételt követő 3
banki munkanapon belül teljesít folyósítást az Eladó javára, vagy rendelkezése
szerint, vételárhátralék címén.
20.1. Beszámítás Lízingszerződés esetén
Az Ügyfél által befizetett és Budapest Bankra engedményezett, valamint az Ügyfél által Budapest Bank nevében megfizetett vételárelőlegeket Eladó a Budapest
Bank általi befizetésnek ismeri el és beszámítja a vele szemben fennálló, a gépjármű vételárából eredő követelésébe. A Budapest Bank a bruttó vételárnak ezen
előlegekkel csökkentett részét folyósítja.
Eladó az Adásvételi Szerződés aláírásával tudomásul veszi az engedményezés
megtörténtét, és hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest Bank vételártartozását részben a fentiek szerint egyenlítse ki.
20.2. Elállási jog Hitelszerződés esetén
Önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül eljáró természetes
személy Ügyfél jogosult a Szerződéstől, a szerződéskötés napjától számított 14
napon belül, indoklás nélkül elállni, illetőleg ha a Budapest Bank már folyósított, a
Szerződést 14 napon belül díjmentesen felmondhatja. Az Ügyfél általi felmondás
esetén a Budapest Bank jogosult az Eladó részére történt folyósításának napjától
a visszafizetés napjáig a Szerződésben megállapított kamatot követelni.
21. Az Ügyfél fizetési kötelezettségei
21.1. Az Első Befizetés Lízingszerződés esetén
Az Ügyfél Szerződésben meghatározott összegű Első Befizetése az Eladó felé, a
gépjármű vételárhátralékának a Budapest Bank által az Eladó javára történő folyósítását megelőzően esedékes, a Szerződés szerinti szerződéskötési díjból és az
Ügyfél saját részéből áll, amelynek részeit a Szerződés tartalmazza.
21.2. A törlesztőrészletek
Hitelszerződés esetén az Ügyfél a törlesztőrészletekben a Szerződés szerinti hitel
összegét és annak kamatait fizeti meg a Budapest Banknak a Szerződésben foglalt
ütemezés szerint.
Zárt Végű Pénzügyi Lízingszerződés esetén az Ügyfél a lízingdíjakban a Szerződésben meghatározott bruttó vételárnak megfelelő összeget, mint tőkerészt és
kamatot köteles megfizetni a Szerződésben foglalt ütemezés szerint.
Nyílt Végű Pénzügyi Lízingszerződés esetén az Ügyfél a lízingdíjakban a Szerződésben meghatározott nettó vételár nettó Maradványértékkel csökkentett
összegét, mint tőkerészt, az azt – a hatályos jogszabályok szerint - terhelő
ÁFÁ-t, valamint a kamatot köteles megfizetni a Szerződésben foglalt ütemezés
szerint. A Szerződés eltérő rendelkezése híján a törlesztőrészletek a folyósítás
vagy az átadás átvétel napjától (a két időpont közül a későbbi alkalmazandó)
1 hónapos törlesztési periódusonként esedékesek. Az esedékességek napja
- amennyiben a Felek a Szerződésben másként nem rendelkeztek - minden
naptári hónapban az a nap, amely számánál fogva megegyezik a folyósítás
napjával, illetve amennyiben az adott hónapban nincs ilyen számú nap, úgy a
hónap utolsó napja. A lízingdíjak elszámolási időszaka a fizetés esedékességet
követő naptól a következő fizetési esedékesség napjáig tart, kivéve az első
elszámolási időszakot, mely a birtokbavételtől az azt követő első ütemezett
fizetési esedékesség napjáig tart.
A Budapest Bank legkésőbb az első törlesztőrészlet esedékessége előtt 5 nappal
írásban tájékoztatja az Ügyfelet az őt terhelő fizetési kötelezettségről. Az Ügyfél
tájékoztatás hiányában is köteles a törlesztőrészlet induló összegét a gépjármű
átvételét követő 30. napra a Budapest Banknak megfizetni, illetve a tájékoztatás
hiányát a Budapest Bank felé írásban jelezni. A törlesztőrészletek összege a jelen
Üzletszabályzatban foglaltak szerint változhat, melyről a Budapest Bank előzetesen írásban értesíti az Ügyfelet.

Amennyiben az Ügyfél által megfizetett összeg az Ügyfél már esedékessé vált
tartozásainak teljes összegét nem fedezi, úgy a Budapest Bankhoz beérkező ös�szegekből – azok jogcímétől függetlenül – először az esetlegesen felmerült jogi és
egyéb költségek, a Szerződéshez kapcsolódó szolgáltatások díjai, ezt követően az
esedékessé vált késedelmi kamatok, majd az árfolyam-különbözet kerülnek törlesztésre. A fennmaradó összeg
• Hitelszerződés esetén a kamatot, annak kiegyenlítését követően az Ügyfél
tőketartozását csökkenti,
• Zárt Végű Pénzügyi Lízingszerződés esetén a kamat, majd az esedékes törlesztőrészletek tőkerészében elsődlegesen a megfinanszírozott regisztrációs
adó-, azután a megfinanszírozott ÁFA, végül a tőke kerül törlesztésre,
• Nyílt Végű Pénzügyi Lízingszerződés esetén az esedékes törlesztőrészlet tőkerészét terhelő ÁFA, azután a kamat, majd a tőke kerül törlesztésre.
Az egyes követelésfajtákon belül először mindig a korábbi esedékességű követelések kerülnek kiegyenlítésre.
Az Ügyfél a Szerződés fennállása alatt – írásos igénybejelentése alapján - költségmentesen jogosult tartozásáról törlesztési táblázat formájában kivonatot kapni.
*22. A fizetés módja
Az Ügyfél a Budapest Bank javára teljesítendő fizetési kötelezettségeit – a Budapest Bank ellenkező értelmű írásos értesítésének kézhezvételéig – a következő
módon köteles teljesíteni:
• a Budapest Bank által rendelkezésére bocsátott csekkel (külön díj ellenében), vagy
• a Bank fiókhálózatán keresztül a Bank 10103173-40146723-00000005 számú számlája javára történő készpénzfizetéssel, vagy
• a Budapest Bank fenti számú számlájára történő átutalással, vagy
• a Budapest Banknál vezetett, és az Ügyfél Szerződéséhez egyedileg meghatározott számú számlája (továbbiakban: Alszámla) javára történő készpénzfizetéssel, vagy
• az Alszámlára történő átutalással, vagy
• csoportos beszedési megbízással, vagy
• az ügyfél Banknál vezetett fizetési számlájáról történő beszedéssel.
Amennyiben az Ügyfél a Hitelkérelmen csekkes törlesztést választott, a Budapest
Bank legkésőbb a törlesztőrészletek esedékességét megelőző 10. napig csekkel
látja el az Ügyfelet. Az Ügyfél a Szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségeit
csekk híján is köteles esedékességre teljesíteni, annak hiánya nem mentesíti fizetési kötelezettsége alól. A Budapest Bank az Alszámlára érkező bármely befizetést
az Ügyfél befizetéseként kezeli. Az esetleges túlfizetéseket a Budapest Bank az
Ügyfél jövőben esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítésére számolja
el. Csoportos beszedési megbízás esetén az Ügyfél köteles a beszedési megbízás
teljesítésére vonatkozó felhatalmazó levelet, a bankszámláját vezető hitelintézethez a jogszabály által megkívánt formában benyújtani és ennek megtörténtét a
Budapest Bank felhívására megfelelően igazolni.
A Budapest Bank az Ügyfél részére minden fizetését postai úton, vagy az Ügyfél
által közölt bankszámlára történő átutalással teljesíti.
23. Előtörlesztés
Az Ügyfél a Szerződés futamideje alatt bármikor jogosult tartozása teljes, vagy
részleges előtörlesztésére (a Nyílt Végű Pénzügyi Lízingszerződésekre vonatkozó
alábbi korlátozás figyelembe vételével). Előtörlesztési szándékát az Ügyfél köteles
az előtörlesztés tervezett időpontját 8 nappal megelőzően bejelenteni. Az Ügyfél
köteles megjelölni az előtörlesztés tervezett időpontját. Ha a megjelölt időpont a
kérelem Budapest Bank által történt kézhezvételét megelőzően már elmúlt vagy
amennyiben az Ügyfél ilyen időpontot nem jelöl meg, a Budapest Bank a kalkulációt a soron következő esedékesség időpontjára készíti el. A Budapest Bank csak
az általa az Ügyfél számára elkészített előtörlesztési kalkulációban részletezettek
szerinti teljesítést tekinti előtörlesztésnek. Az Ügyfél köteles az előtörlesztéshez
szükséges fedezetet a Budapest Bank által az előtörlesztési igazoláson megadott
számlán biztosítani. Amennyiben az előtörlesztés időpontjában a szükséges fedezet a megadott számlán teljes mértékben nem áll rendelkezésre a Budapest Bank
ismételten nyilatkozat tételére hívja fel az Ügyfelet.
A részleges előtörlesztés esetén az előtörlesztést követően a fennálló tartozás
összegéről, illetve törlesztőrészletekről a Budapest Bank írásbeli értesítést küld.
Beépített casco biztosítást tartalmazó konstrukció esetén teljesített részleges előtörlesztés elszámolása csak a futamidő arányos csökkentésével teljesíthető.
Előtörlesztés esetén a Budapest Bank a hatályos jogszabályoknak megfelelően jogosult az előtörlesztés miatt keletkező költségeinek megtérítésére. Az előtörlesztési
költség mértékét, számítási módját és részleges előtörlesztés esetén az egy alkalommal előtörleszthető legkisebb összeget a Budapest Bank Hirdetménye tartalmazza. Nem tekinthető előtörlesztésnek az Ügyfél azon – az esedékes törlesztőrészletet meghaladó – befizetése, mellyel kapcsolatban előtörlesztési szándékát
előzetesen jelen pontban foglaltaknak megfelelően nem jelezte.
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Az előtörlesztés az Ügyfél által jelzett előtörlesztési időpontban (vagy ennek hiányában a Budapest Bank által megjelölt esedékességi időpontban) kerül elszámolásra. A Budapest Bank az előtörlesztett tőketartozásra az előtörlesztés elszámolásáig számít fel kamatot.
Nyílt Végű Pénzügyi Lízingszerződés futamidejének első 24 hónapja alatt az Ügyfél által kezdeményezett olyan részleges előtörlesztés(ek) esetén, amely(ek) következtében az Ügyfél tőketartozása az első előtörlesztést közvetlenül megelőző
időpontban esedékes tőketartozás összegének fele alá csökken, vagy a futamidő
24 hónap alá csökken a Budapest Bank jogosult a Szerződést felmondani. Az
eredetileg is 25 hónapnál rövidebb futamidőre kötött Szerződések Ügyfél által
kezdeményezett részleges előtörlesztése nem eredményez futamidő rövidülést.
Nyílt Végű Pénzügyi Lízingszerződés esetén az Ügyfél által kezdeményezett teljes
körű előtörlesztést a Budapest Bank az Ügyfél vásárlási szándéka gyakorlásának
minősíti, ezért az Ügyfél által előtörlesztett teljes tőketartozás és a Maradványérték termékértékesítésként kerül kiszámlázásra. Teljes körű előtörlesztés esetén
csak az Ügyfél jogosult megvásárolni a gépjárművet.
SZERZŐDÉSKÖTÉS, MÓDOSÍTÁS, ENGEDMÉNYEZÉS,
SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
24. Szerződéskötés
A Budapest Bank és Ügyfelei közötti Szerződés érvényességéhez, a Szerződés írásba foglalása szükséges. Szerződést a Budapest Bank meghatalmazottja útján is
köthet. A Szerződés egy eredeti példánya az Ügyfelet illeti. A Budapest Bankot
tevékenységi körében sem terheli szerződéskötési kötelezettség.
25. Módosítás
A Szerződés és annak mellékletei csak a Felek közös megegyezésével, írásban
módosíthatók. Bármely, a Szerződést, vagy annak mellékleteit érintő - az Ügyfél által kezdeményezett - módosítás esetén a Budapest Bank az Ügyfél felé módosítási díjat számít fel, melynek mértékét a Hirdetmény tartalmazza, s amelyet
az Ügyfél a módosítás hatálybalépését megelőzően köteles a Budapest Bank
részére megfizetni.
26. Engedményezés
A Budapest Bank jogosult a Szerződésből eredő követeléseit – az Ügyfélre nézve változatlan feltételekkel - részben, vagy egészben a Budapest-bankcsoport
(Engedményes) bármely tagjára engedményezni. A Budapest Bank, vagy az Engedményes az engedményezés megtörténtéről a követelés megjelölésével és az
Engedményes számlaszámának megadásával (illetve csekkes fizetés esetén, a
csekkeken való feltüntetésével) írásban értesíti az Ügyfelet.
27. Megszűnés
27.1. A megszűnés esetei
A Szerződés megszűnik
A.) Teljesüléssel: amikor az Ügyfél a Szerződésben és annak mellékleteiben rögzített valamennyi kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, vagy
B.) a Futamidő vége előtt:
• a Felek ilyen értelmű közös írásbeli megegyezésével, vagy
• ha a hatálybalépését követően új gépjármű esetén 3, használt gépjármű
esetén 2 hónapon belül nem kerül sor folyósításra, vagy
• a Szerződés felmondása esetén, vagy
• teljes körű előtörlesztés esetén, vagy
• természetes személy Ügyfél halálával, vagy
• amennyiben az Ügyfél teljes fennálló tartozása a Szerződéshez kapcsolódó
hitelfedezeti biztosítási szolgáltatás alapján kiegyenlítésre kerül, vagy
• amennyiben az Ügyfél teljes fennálló tartozása a gépjárműhöz kapcsolódó
biztosítás alapján kiegyenlítésre kerül.
A Szerződés futamidő vége előtti megszűnése esetén az Ügyfél tartozása a
Szerződéshez kapcsolódó szolgáltatások díjaiból, továbbá a már esedékessé
vált hátralékos tartozásaiból, a még el nem számolt kamat- és árfolyam-különbözetből, a még esedékessé nem vált tőketartozásból, a hatályos jogszabályok
szerinti ÁFA-tartozásból, illetve az Ügyfél általi felmondás, teljes körű előtörlesztés, esetén rendkívüli zárlati díjból, tevődik össze. A Szerződés futamidő előtti
megszűnése esetén a Budapest Bank jogosult követelni a szerződés megszűnésével kapcsolatosan felmerült igazolt költségeit, így különösen a felmerült jogi
és egyéb költségeket (úgymint: vagyonvédelmi szolgáltatás díja, szállítási költség,
javítás, eredetiség-vizsgálat, vizsgáztatás, átírás, gépjármű okmányok, biztosítás,
visszabirtoklás, újraértékesítés, valamint az esetleges megsemmisítés költségei).
Nyílt Végű Pénzügyi Lízingnél lopáskár esetén a Szerződés a rendőrség nyomozást megszüntető határozata kézhezvételének időpontjában a lopás időpontjára
visszamenő hatállyal szűnik meg, totálkár esetén a biztosító totálkár megállapítá-

sára vonatkozó döntésének kézhezvétele időpontjában, a káresemény bekövetkezésének időpontjára visszamenő hatállyal szűnik meg. Nyílt Végű Pénzügyi Lízing
futamidő vége előtti megszűnése esetén, amennyiben a gépjármű nem kerül a normál elhasználódásnak megfelelő, forgalomképes állapotban - a Budapest
Bank részére visszaszolgáltatásra, a Maradványértékkel megegyező összegű kártérítés is az Ügyfél tartozásának részét képezi.
27.2. A felmondás
Az Ügyfél jogosult a Szerződést a Budapest Bankhoz intézett egyoldalú írásbeli
nyilatkozattal, a következő törlesztőrészlet esedékességére felmondani. A Budapest Bank jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani a Ptk 6:387. illetve
pénzügyi lízing esetén 6:415 szakaszaiban meghatározott esetekben, továbbá ha
az Ügyfél az alábbiakban felsorolt lényeges kötelezettségét a kitűzött határidőn
belül nem teljesíti:
• a Budapest Bankot a finanszírozás odaítélésénél valótlan tények közlésével,
adatok eltitkolásával, vagy más módon megtévesztette,
• nem rendelkezik az előírt biztosításokkal, vagy hibájából biztosítási fedezetlenség áll be, vagy
• üzemeltetői kötelezettségét a Budapest Bank felhívása ellenére nem teljesíti,
• Pénzügyi Lízingszerződés esetén a gépjármű Budapest Bank, vagy megbízottja általi állapotvizsgálatát/ellenőrzését akadályozza, vagy az ellenőrzés
rendellenes állagromlást, hiányosságot tár fel,
• a saját adataiban (név, cím, telefonszám, munkaviszony, adószám, stb.), a
gépjármű adataiban (forgalmi rendszám, alvázszám, motorszám), vagy a
gépjármű okmányainak (forgalmi engedély, törzskönyv, stb.) adataiban beállt változásról a Budapest Bankot jelen Üzletszabályzatban meghatározottak szerint nem értesíti,
• a Budapest Bank, vagy a Budapest Bank-csoport valamely tagjával kötött bármely szerződése az Ügyfél lényeges szerződésszegése okán felmondásra került,
• vállalkozói tevékenységét szünetelteti, illetve tevékenységi engedélyét vis�szavonják,(kizárólag vállalkozóként szerződést kötő Ügyfél esetén)
• ellene vagy a Biztosítékot nyújtó harmadik személy ellen hatósági, bírósági
végrehajtás, csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás indul, és a jogszabály a felmondást nem tiltja, és az ügyfél
felszólítás ellenére nem nyújt megfelelő pótfedezetet,
• előtörlesztése(i) következtében a Nyílt Végű Pénzügyi Lízingszerződés első
24 hónapja alatt a tőketartozás az első előtörlesztést közvetlenül megelőző
összeg fele alá csökken, vagy a futamidő 24 hónap alá csökken.
A gépjármű ellopása, önkényes elvétele, megsemmisülése, vagy olyan mértékű
sérülése esetén, amely a gazdaságos javítást lehetetlenné teszi, vagy biztosítási
fedezetlenséget eredményez, a Budapest Bank jogosult a Szerződést felmondani,
ha az Ügyfél esedékes fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, és a Budapest
Bank felszólítására nem ad megfelelő biztosítékot. Ilyen esetben Pénzügyi Lízing
esetén az Ügyfél hátralévő tartozását kártérítés címén köteles megfizetni.
A Szerződés felmondása esetén az Ügyfél köteles valamennyi tartozását a Budapest Banknak egy összegben megfizetni.
Pénzügyi Lízing szerződés esetén a Szerződés felmondásával egyidejűleg a Budapest Bank jogosult a gépjárművet a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően birtokba venni.
Ezzel egyidejűleg az Ügyfél használati joga a gépjárműre megszűnik, s az Ügyfél
köteles a gépjárművet, annak összes tartozékával és okmányával együtt a Budapest Bank által meghatározott helyen és időben a Budapest Banknak, vagy az
általa megjelölt személynek átadni. A Budapest Bank jogosult a felmondással
kapcsolatos ügyintézésre és a gépjármű visszabirtoklására harmadik személynek
megbízást adni. Ezen harmadik személy igénybevételével kapcsolatos költségek
az Ügyfelet terhelik.
Amennyiben az Ügyfél a felmondást követően az esedékessé vált teljes tartozását – a Budapest Bank által tűzött póthatáridőn belül - a Budapest Bank felé
egy összegben kiegyenlíti, úgy a Budapest Bank a Szerződést lezárja. Nyílt Végű
Pénzügyi Lízing esetén az esedékessé vált tartozás Budapest Bank által tűzött póthatáridőn belüli maradéktalan megfizetését követően az Ügyfél, vagy az általa vevőként kijelölt harmadik személy, a Maradványérték megfizetésével a gépjármű
tulajdonjogát megszerzi.
27.3. Az elszámolás közös szabályai visszabirtoklás esetén
Az Ügyfél Szerződés szerinti fizetési kötelezettsége a gépjármű Budapest Bank
általi visszabirtoklásával nem szűnik meg. Ha a gépjármű a visszabirtoklásakor
sérült, hiányos, vagy gazdaságosan tovább nem használható állapotban kerül vis�szaadásra, az értékbecslés, vagy más szakvélemény szerint már nem értékesíthető, vagy az értékesítésnek egyéb akadálya van, akkor az Ügyfél köteles megfizetni
a Szerződés felmondásából eredő teljes tartozását, az értékbecslés (szakértői vélemény) díjával és a felmondás kapcsán felmerülő összes egyéb költséggel együtt.
A Budapest Bank jogosult a visszabirtokolt gépjárművet az Ügyfél költségére értékesíteni és a felmondással, valamint az értékesítéssel kapcsolatban felmerült
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költségeit, az egyéb fennálló követelésével együtt az Ügyfélre hárítani. A gépjármű értékesítésével felmerülő költségnek minősülnek különösen, de nem kizárólagosan a szállítás, tárolás, megőrzés, értékbecslés, vagyonvédelmi szolgáltatás,
hirdetés költségei, az értékesíthetőséghez szükséges tisztítás, karbantartás és
javítás költségei, valamint az értékesítést végző harmadik személy részére fizetett
díj, vagy jutalék összege.
27.4. Az elszámolás szabályai Lízingszerződés esetén
27.4.1. Az elszámolás szabályai Zárt Végű Pénzügyi Lízingszerződés esetén
A Budapest Bank a gépjármű visszabirtoklását követően annak piaci ára (Piaci ár =
A Budapest Bank által a visszabirtoklást követő 30 napon belül internetes aukció
keretében elért legmagasabb ár, de minimum az igazságügyi szakértő által megállapított forgalmi érték) alapján a hatályos adó- és számviteli törvényeknek megfelelő bizonylatot állít ki az ügyfél részére, melynek alapján az ügyfél az eszközt
könyveiből kivezeti, a Budapest Bank pedig készletre veszi. Az Ügyfél Szerződés
szerinti fizetési kötelezettsége ezzel nem szűnik meg.
A Budapest Bank a gépjármű értékesítését követően elszámolást készít, melyben
meghatározza az Ügyfél tartozását, vagy a részére visszajáró összeget. Az elszámolás alapja, amennyiben az újraértékesítési ár meghaladja a piaci árat, akkor az
újraértékesítési ár, csökkentve az újraértékesítési ár és a piaci ár közötti különbözet ÁFA tartalmával, egyébként a piaci ár.
27.4.2. Az elszámolás szabályai Nyílt Végű Pénzügyi Lízingszerződés esetén
A Budapest Bank a gépjármű visszabirtoklását követően annak nettó piaci ára
(igazságügyi szakértő által megállapított ÁFA nélküli forgalmi értéke) alapján a
hatályos adó és számviteli törvényeknek megfelelő bizonylatot állít ki az Ügyfél
részére, melynek alapján az Ügyfél az eszközt könyveiből kivezeti, a Budapest
Bank pedig készletre veszi. Az Ügyfél Szerződésből eredő fizetési kötelezettsége
ezzel nem szűnik meg.
A Budapest Bank a gépjármű értékesítését követően elszámolást készít, melyben
meghatározza az Ügyfél tartozását, vagy a részére visszajáró összeget. Az elszámolás alapja amennyiben az újraértékesítési ár meghaladja a piaci árat, akkor a
nettó újraértékesítési ár, egyébként a nettó piaci ár. Az Ügyfélnek visszajáró ös�szeg a Szerződésen alapuló nem számlázott engedmény jogcímen kerül kifizetésre. Ha az elszámolás alapja nem éri el a Maradványérték összegét, a különbözetet
az Ügyfél kártérítés címén köteles megfizetni a Budapest Banknak, megtérítve
többek között a gépjárműben a 11.3., illetve a 27.2. pontokban írtak miatt, vagy
egyéb okból, a normál elhasználódásnak nem megfelelő, illetve a forgalomképtelen állapot miatt bekövetkező kárát.
27.4.3 Az elszámolás szabályai Jelzáloggal biztosított hitelszerződés esetén.
Hitelszerződés esetén, amennyiben a Budapest Bank követelését jelzálog biztosítja az elszámolás szabályait a felek közt létrejött jelzálog szerződés tartalmazza.
27.5. Törölt rendelkezés
27.6. Közös szabályok a Szerződés megszűnése esetére
A Szerződés megszűnése esetén, ha az Ügyfél a Szerződés alapján fennálló minden kötelezettségének eleget tett, a Budapest Bank írásbeli nyilatkozatával hozzájárul ahhoz, hogy a BM gépjármű-nyilvántartásból a javára bejegyzett jogok
törlésre kerüljenek, továbbá a gépjármű törzskönyvét az Ügyfélnek kiszolgáltatja,
illetve kiadatásáról rendelkezik.
Nyílt Végű Pénzügyi Lízing esetén, ha az Ügyfél a Szerződés alapján fennálló minden esedékes kötelezettségének eleget tett, az utolsó előtti lízingdíj esedékességét követő 15 napon belül nyilatkozni köteles arra vonatkozóan, hogy ő, vagy
az általa megjelölt harmadik személy kíván-e a Maradványérték megfizetésével
tulajdonjogot szerezni a gépjármű felett. Igenlő – vevőkijelölés esetén a vevőként
kijelölt harmadik személy elfogadó aláírásával ellátott - nyilatkozat kézhezvételét
követően a Budapest Bank (ÁFA- visszaigénylésre nem jogosító) Maradványérték-számlával eladja az Ügyfélnek, vagy az általa megjelölt harmadik személynek
a gépjárművet.
Amennyiben az Ügyfél a fenti határidőn belül nem nyilatkozik, vagy nemleges nyilatkozatot tesz vételi joga vonatkozásában, avagy igenlő nyilatkozat dacára sem ő,
sem az általa vevőként kijelölt harmadik személy nem fizeti meg esedékességre a
Maradványértéket, úgy az Ügyfél köteles a gépjárművet haladéktalanul- korának
és futásteljesítményének megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban - visszaszolgáltatni a Budapest Banknak.
Amennyiben az Ügyfél a Szerződésben vállalt kötelezettségének határidőben
nem tesz eleget, úgy a Budapest Bank a Szerződés azonnali hatályú felmondását
követően jogosulttá válik arra, hogy követelését jogi úton érvényesítse, amelynek többletköltségei az Ügyfelet fogják terhelni. Az előzőekben rögzítetteken
túlmenően a tartozás kiegyenlítés elmaradásának lehetséges következményei:
az Ügyfél adatai és tartozása adatkezelés és nyilvántartás céljából a Központi Hitelinformációs Rendszer részére megküldésre kerülnek – melyeket a BISZ ZRT. a

tartozás megszűnését követően is - a hatályos jogszabályokban meghatározott
ideig - nyilvántarthat és kezelhet, s a referenciaadat-szolgáltatók megkeresésére
az Ügyfél tartozásáról adatot szolgáltathat.
27.7 A Szerződés megszűnése az Ügyfél halála miatt
A természetes személy Ügyfél halála esetén a Szerződés – az Ügyfél örököseivel
létrejött eltérő megállapodás hiányában – a halál tényéről a Budapest Bank által
történt tudomásszerzést követően, de a halál időpontjára visszamenőleges hatállyal megszűnik és az Ügyfél tartozása egy összegben esedékessé válik.
A gépjármű birtokosa köteles gondoskodni a gépjárműnek a Budapest Bank által
megjelölt telephelyre történő szállításáról, ahol az a hagyatéki eljárás jogerős befejeződéséig elhelyezésre kerül. A hagyatéki eljárás jogerős befejeződését követően a Budapest Bank az örökösökkel számol el.
BANKTITOK, INFORMÁCIÓNYÚJTÁS ÉS KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS
RENDSZER (KHR) SZABÁLYAI
28. A Banktitok
A Budapest Bank Ügyfeleinek banktitoknak és üzleti titoknak minősülő adatait a
Hpt-ben foglaltak szerint köteles kezelni.
29. A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) részére történő adatszolgáltatás és az Ügyfél személyes adatainak kezelése
A KHR részére történő adatszolgáltatásra és az Ügyfél személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Budapest Bank-csoport által a KHR
részére történő adatszolgáltatásról valamint az ügyfelek személyes adatainak
kezeléséről szóló Tájékoztató és Adatkezelési Nyilatkozat tartalmazza, melyet az
Ügyfél a szerződéses kapcsolat létesítését megelőzően átvesz és aláír.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
30. Törölt rendelkezés
31.Reklamáció
Az Ügyfél a Budapest Bank jelen Üzletszabályzat hatálya alá tartozó termékeivel
és szolgáltatásaival kapcsolatos észrevételeit, panaszait munkanapokon a Budapest Bank Autófinanszírozás telefonos ügyfélszolgálatánál a 06-1-450-8000 telefonszámon, hétfőtől-csütörtökig 8:00-17:00-ig, pénteken 8:00-14:30-ig, valamint
minden pénteki munkanapon 17:00-20:00-ig a Budapest Telebanknál telefonon,
vagy nyitvatartási időben a Bank bármelyik fiókjánál személyesen megteheti.
Írásban az Ügyfél faxon, elektronikus, vagy postai úton tehet észrevételt, vagy
panaszt. Az Ügyfél a panaszt a Budapest Bank által igénybe vett független közvetítőnél is benyújthatja.
A reklamáció benyújtásának helyét és módját, valamint a panasz kivizsgálásának,
kezelésének folyamatát és részletes szabályait a Bank fiókjaiban kifüggesztett és
az internetes oldalán elektronikus formában is megismerhető panaszkezelési szabályzata tartalmazza.
A szerződésekből eredő jogviták peren kívül rendezése során eljáró szervezetek,
testületek által lefolytatott eljárás során hozott döntésekben, határozatokban
foglaltaknak – egyedi ügyben tett alávetési nyilatkozat hiányában – a Budapest
Bank nem veti alá magát.
A Szerződéssel kapcsolatos jogvitáik rendezésére a Felek járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.
32. Adatkezelési tájékoztatás
32.1. Adatkezelők a Budapest Bank-csoport tagjai
• Budapest Bank Zrt.;
• Budapest Alapkezelő;
• Budapest Lízing Zrt.
• Budapest Eszközfinanszírozó Zrt.
(a továbbiakban jelen fejezet tekintetében együtt: Bank)
32.2. Az adatkezelés helye
Az adatkezelők székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193.
32.3. Az érintettek köre
• Az adatkezelő szolgáltatását igénybe vevő ügyfél, ide értve az ügyfél képviselőjét, megbízottját, meghatalmazottját;
• Az adatkezelő szolgáltatása iránt érdeklődő természetes személy, címzett
reklámküldemény címzettje;
• Az adatkezelő székhelyén, telephelyén tartózkodó természetes személy;
32.4. Az adatkezelés célja
Tájékoztatjuk, hogy adatait a Bank banktitkot ide értve a személyes adatot is (a
továbbiakban együtt: Adatok) üzleti tevékenysége körében kezeli. Az adatkezelés
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elsődleges célja a pénzügyi és kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához szükséges
Adatok kezelése.
Az elsődleges adatkezelési cél keretében az érintett hozzájárulása alapján végzett
adatkezelés célja részletesen:
• ügyfél azonosítás,
• pénzügyi és működési kockázat mérése, kezelése,
• bankbiztonsági, üzletbiztonsági és belső ellenőrzés,
• szolgáltatás nyújtása,
• szolgáltatás nyújtásból fakadó jogok és kötelezettségek elszámolása, igazolása,
• ügyfélkapcsolat, kommunikáció,
• követelés érvényesítés,
• marketing.
32.4.1. Jogszabályon alapuló adatkezelési célok különösen:
• Pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása.
• Állami támogatás igénybe vételéhez szükséges adatátadás a Magyar Államkincstár részére.
• Panaszkezelés.
32.4.2. Az adatkezelést előíró törvények különösen:
• 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
• 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
• 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magán�nyomozói tevékenység szabályairól
32.5. Az adatok forrása
Az adatok forrása az ügyfél adatszolgáltatása, valamint az adatkezelő számára jogszabály, megállapodás alapján elérhető adatbázisok. Ilyen különösen:
• a polgárok személyi adat- és lakcím nyilvántartása,
• a cégnyilvántartás,
• az ingatlan nyilvántartás,
• a gépjármű nyilvántartás,
• zálogjogi nyilvántartás,
• Ügyfélkapu útján elérhető nyilvántartások.
32.6. Az adatkezelés tartalma
Az adatkezelés tartalma üzleti ajánlat, szolgáltatás nyújtásához, illetve annak tartama alatt beszerzett adatok papír alapú és informatikai rendszerekben történő
rögzítése, tárolása, feldolgozása, leválogatása, kiértékelése, továbbítása, archiválása. Ennek során az adatokat a Bank elemezheti, partnereinek továbbíthatja a
szolgáltatások fejlesztése, tesztelése valamint marketing céljából.
A Bankcsoport tagjai az egyes szolgáltatások igénybe vevői személyes azonosító
és elérhetőségi adatait egységesen kezelik. A Bankcsoport több tagjától igénybe
vett szolgáltatások esetén, ezen törzsadatok tekintetében együttes adatkezelőnek minősülnek. Az egységes törzsadat kezelés nem zárja ki, hogy egyes szolgáltatások elkülönített személyes adatokat tartalmazzanak. Az egyes szolgáltatások
– adott esetben bank- illetve értékpapírtitoknak is minősülő – adatait a Bank elkülönítetten tartja nyilván, és védi szervezési intézkedésekkel, az elégséges hozzáférési jogosultságokra korlátozott informatikai rendszerrel.
A Bank fenntartja magának a jogot arra, hogy nyilvánosan elérhető adatbázisból
illetve más úton történő jogszerű tudomásszerzéssel az általa kezelt adatot tisztítsa,
frissítse, naprakészségét, pontosságát biztosítsa. Ez nem érinti a Bank ügyfele azon
kötelezettségét, hogy a Bank által kezelt adatokban beállt módosulást öt napon belül közölje. Ilyen közlésig a Bank nem felel a megadott címen történő adatközlés
illetéktelen személy tudomására jutásáért, mert ez az adatközlő felelőssége.
Az adatkezelés során a Bank a személyes jellemzők kiértékelésén alapuló automatizált egyedi döntést hozhat. A Bankcsoport tagja saját, más bankcsoporti tag
vagy partnere ajánlatával, marketing üzenetével megkeresheti ügyfelét, ilyen
célból továbbíthatja adatait. A marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulás
visszavonásig érvényes.
A Bank fiókját, irodaépületét felkereső, vagy ATM berendezését használó személyről biztonsági célú képfelvétel készül.
Az értékesítési, tranzakciós, követeléskezelési, panasz-ügyintézési célú telefonhívásokat a Bank rögzíti.
Az adatkezelést támogató információs rendszerek a jogszabályokban előírt és
elismert szakmai színvonalhoz igazodó fejlesztési, kontroll és biztonsági rendszerrel védettek.
32.7. Az adatkezelés időtartama
Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az általános adatkezelési időtartam az ügyfélkapcsolat megszűnésétől számított 10 év. Ez az adatkezelési időtartam igazodik az általános polgári jogi igények elévüléséhez, tekintettel az elévülés megszakadására is.

Ha az adatkezelés célja esetleges panasz elbírálása, törvény eltérő rendelkezése
hiányában az adatkezelés időtartama 1 év. Ilyenek különösen a visszavont vagy,
elutasított szolgáltatás iránti igények adatai. Marketing célból – hozzájárulása
visszavonásáig – ilyen ügylettel rendelkező érintettet is megkereshet a Bank.
A vagyonvédelmi célú képfelvétel őrzési ideje hatvan nap. A panaszkezelési célú
hangfelvétel törvényes őrzési ideje 1 év. Az ügyleti megbízást tartalmazó hangfelvételre az általános adatőrzési időtartam irányadó.
A Bank az adatkezelés időtartamának elteltével zárolja az adatokat, ha a zárolás
törvényes feltételei és a technikai adottságok ezt lehetővé teszik. Az adatkezelés
időtartamát a Bank lerövidítheti, ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja.
32.8. Adatfeldolgozás
A Bank az adatkezeléshez kiszervezet tevékenységet végzőket, ügynököket, pénzügyi közvetítőket, adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az ügynökökről, pénzügyi
közvetítőkről a Felügyelet nyilvántartása útján nyújt tájékoztatást. A kiszervezett
tevékenységet végzőkről és az adatfeldolgozókról a Bank hirdetmény útján nyújt
tájékoztatást, amely elérhető a Bank honlapján, a www.budapestbank.hu címen
a Hirdetmények/Általános hirdetmények oldalon.
A Bank az adatfeldolgozás során igénybe veszi a GE globális informatikai szolgáltatásait, adattároló és feldolgozó rendszereit. Ezek igénybe vétele során is biztosított a kezelt személyes adatok megfelelő fizikai és logikai védelme.
32.9. Adattovábbítás
• Hatósági adatszolgáltatás törvényben szabályozott esetben, banktitok megtartása alóli felmentés alapján kibocsájtott hatósági megkeresések teljesítéseként. (Különösen Hpt.160-164.§)
•K
 ötelező jelentésszolgálat. Ilyen különösen az adóügyi (Nemzeti Adó és Vámhivatal – a továbbiakban: NAV) és felügyeleti hatóság (Magyar Nemzeti Bank
– a továbbiakban: MNB), valamint a volt tulajdonos cégcsoport (General
Electric Company - General Electric Capital Corporation, 901 Main Avenue,
Norwalk, CT 06851 -1168, USA – a továbbiakban: GE) és annak felügyeleti
hatósága, a Federal Reserve számára nyújtott adatszolgáltatás. Nemzetközi
közjogi kötelezettségvállalás alapján a Bank a NAV útján adatszolgáltatást teljesít az USA adóhatósága (Internal Revenue Service – IRS) számára.
• Adatszolgáltatás a tulajdonos Corvinus Zrt. (Cg. 01 10 043547), és tulajdonosi, felügyeleti szervei részére: MFB Zrt.( Cg. 01 10 041712) MNB, tulajdonosi felügyeletet ellátó minisztérium, Állami Számvevőszék, Kormányzati
Ellenőrzési Hivatal.
• A Bank a szerződés alapján végzett adattovábbítás címzettjeiről hirdetmény
útján nyújt tájékoztatást, amely elérhető a Bank honlapján, a www.budapestbank.hu címen a Hirdetmények/Általános hirdetmények oldalon. Az
adatkezelés célja különösen a Bank szolgáltatásaihoz kapcsolódó szolgáltatás (például biztosítás, keresztértékesítés) nyújtása. Az adatátadást követően az adatátadás címzettjénél új adatkezelés kezdődik.
•A
 Bank a követelése érvényesítésének elősegítése céljából a követelést megalapozó szerződéssel összefüggő bármely adatot, tényt vagy körülményt a követelés biztosítékaként fedezetet felajánló harmadik személy részére továbbíthat.
Az adattovábbítási felhatalmazás kiterjed a bank- és értékpapírtitok Bankcsoporti
tag részére történő továbbítására.
Törvényes jogcím nélkül az Adatok nem kerülnek ki a Bank felügyelete alól. Nemzetközi adattovábbítás esetén a Bank betartja a magyar, európai, joggyakorlat
valamint felügyeleti iránymutatás alapján általánosan elismert adatvédelmi követelményeket.
32.10. Tájékoztatás
Az érintett Adatai kezeléséről tájékoztatást kérhet. A tájékoztatást a Bank az alábbiak szerint nyújtja:
• Igénybe vett szolgáltatásról a vonatkozó szerződés, ennek hiányában dokumentáció egyszerű másolatával;
• Hangfelvételről leirattal, hanganyag másolatával;
• Képfelvételről a megtekintés lehetőségének biztosításával.
32.11. Jogérvényesítés
A Bank az adatvédelmi jogok érvényesítését az alábbiak szerint biztosítja:
• Az érintett adatmódosítási kérelem útján kérheti személyes adatai helyesbítését.
• Az adattörlésre vonatkozó kérelmet a Bank – ha a törvényes adatőrzési kötelezettsége fennáll – adatzárolás, valamint közvetlen megkeresés útján eljutatott marketing üzenetek tiltó listájára vétel útján teljesíti.
• Az érintett adatkezeléssel szemben előterjesztett tiltakozását a Bank panaszkezelési eljárásrendjén bírálja el. Ha a tiltakozás megalapozott, az Adatokat
törli, illetve az érintettet közvetlen megkeresés útján eljutatott marketing
üzenetek tiltó listájára veszi.
• Az érintett bírósághoz fordulhat.
Ha az érintett vizsgálati eljárást kezdeményez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalnál, a Bank az egyedi jogsérelmet akkor tudja vizsgálni, ha az érintett hozzájárul személyes és ügylet adatainak a Bank részére történő átadásához.
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33. A Központi Hitelinformációs Rendszer („KHR”) részére történő adatszolgáltatás
33.1. A Budapest Bank Zrt. mint referenciaadat-szolgáltató ügyfelei törvényben meghatározott adatait a központi hitelinformációs rendszerről szóló
2011. évi CXXII. tv. („KHR tv.”) előírásainak megfelelően a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének
és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében továbbítja a KHR-t kezelő
BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. (székhelye: 1205 Budapest, Mártonffy u.
25-27.) pénzügyi vállalkozás részére.
33.2. A természetes személy Ügyfél esetén az alábbi feltételek bekövetkezésekor
adatai továbbításra kerülnek a Központi Hitelinformációs Rendszerbe:
a) ha hitel és pénzkölcsön nyújtásra; pénzügyi lízing; olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó)
kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem
minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak, kezesség és bankgarancia vagy egyéb
bankári kötelezettség vállalására, befektetési hitel vagy értékpapír-kölcsönzésre irányuló szerződést köt (továbbiakban együtt: Szerződés(ek)), a szerződéskötést követően öt munkanapon belül,
b) ha a Szerződésekből eredő lejárt és meg nem fizetett tartozása meghaladja
a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és e tartozása folyamatosan, több mint 90 napig fennállt (ugyanazon
személy vonatkozásában több jogviszony egyidejű fennállása esetén jogviszonyonként külön-külön kell figyelembe venni a feltételek teljesülését),
c) ha vele szemben készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használat kapcsán a
bíróság jogerősen megállapítja a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi
IV. tv. (“Btk.”) 313/C. §-ában vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012.
évi C. törvény (”új Btk.”) 393. §-ában meghatározott bűncselekmény elkövetését.
d) ha a természetes személy Ügyfél a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó Szerződés megkötésének kezdeményezése során okirattal bizonyítható módon
valótlan adatot közöl, illetőleg akkor is, ha hamis vagy hamisított okirat
használata miatt a bíróság jogerős határozatában a Btk. 274-277. §-ában
vagy az új Btk. 342-343. §-ában és 345-346. §-ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg
33.3. Az adatokat a KHR a törvényi előírásnak megfelelően a késedelmes tartozás
teljesítése esetén a teljesítéstől számított egy évig, le nem zárt tartozás esetén az
eseményeket a felviteltől számított maximum 10 évig, a tartozás nem teljesítéssel
történő megszűnésétől számított öt évig kezeli, ezt követően véglegesen és vissza
nem állítható módon törli.
a) Az Ügyfél a 3.2.2. a) pontban foglaltakkal kapcsolatban nyilatkozhat arra
vonatkozóan, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy az ott megadott adatait más
referenciaadat-szolgáltató a KHR rendszeréből a 3.2.1. pontban meghatározott célból átvegye. A hozzájárulás megtagadásának tényét a KHR tartalmazza. Törvényben meghatározott esetekben a hozzájárulástól függetlenül
átadhatók az adatok a KHR-ből. A nyilatkozat az összes, adatszolgáltatás
tárgyát képező Szerződésére egyaránt vonatkozik.
b) Az Ügyfélnek lehetősége van nyilatkozni továbbá arra vonatkozóan, hogy
hozzájárul-e ahhoz, hogy adatait a KHR a Szerződés megszűnését követően
legfeljebb 5 évig kezelhesse.
Az a) pontban megadott hozzájárulás a referenciaadat-szolgáltató útján, a b) pontban megadott hozzájárulás a Szerződés fennállása alatt a referenciaadat-szolgáltatón keresztül, a Szerződés megszűnését követően közvetlenül a BISZ Központi
Hitelinformációs Zrt. részére benyújtott nyilatkozat útján bármikor visszavonható. Az a) pontban megadott hozzájárulás későbbi visszavonása vagy megadása
vonatkozásában mindig az Ügyfél legkésőbb keletkezett írásbeli nyilatkozata lesz
irányadó minden, az adatszolgáltatás tárgyát képező Szerződésére.
33.4. A vállalkozásnak minősülő Ügyfél esetén az alábbi feltételek bekövetkezésekor adatai továbbításra kerülnek a KHR-be:
• ha hitel és pénzkölcsön nyújtására, pénzügyi lízing, olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó)
kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem
minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak; kezesség és bankgarancia vállalása
vagy egyéb bankári kötelezettség vállalására, befektetési hitel vagy értékpapír-kölcsönzésre irányuló Szerződést köt, a szerződéskötést követően két
munkanapon belül,
• ha az adatszolgáltatás tárgyát képező Szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett
tartozása több, mint harminc napon keresztül fennállt,
• ha a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésben vállalt kötelezettségét megszegte, és emiatt a készpénz-helyettesítő fi-

zetési eszköz elfogadására irányuló szerződését a Budapest BAnk felmondta
vagy felfüggesztette.
• ha fizetési számlájával szemben – fedezethiány miatt – harminc napot meghaladó időszak alatt, megszakítás nélkül, egy millió forintnál nagyobb ös�szegű sorba állított követelést tart nyilván.
Az adatokat a KHR – a törvényi előírásnak megfelelően – le nem zárt tartozás esetén az eseményeket a felviteltől számított maximum 10 évig, a Szerződés, illetve
a követelések sorba állítása megszűnésének időpontjától számított öt évig kezeli.
33.5. A KHR részére átadandó adatok köre
1. Természetes személyek
1.1 azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve,
személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.
évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím,
elektronikus levelezési cím.
1.2 a Hpt. 3. § (1) bekezdésének b)–c), f)-g) pontjában meghatározott szolgáltatásra vonatkozó szerződési adatok: a szerződés típusa és azonosítója (száma),
a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, ügyféli
minőség (adós, adóstárs), a szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztőrészletének összege és devizaneme, a törlesztés módja és gyakorisága, a KHR
tv. 11. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésének időpontja, a KHR tv. 11. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, a lejárt és meg
nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, a követelés másik
referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés, az előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, pénzneme, fennálló tőketartozás összege és pénzneme.
1.3 a Hpt. 3. § (1) bekezdésének b)–c), f)-g) pontjában foglalt szolgáltatásra vonatkozó szerződés adatai: az igénylés elutasításának időpontja, indoka, okirati
bizonyítékok, jogerős bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkező részének tartalma.
1.4 a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatával kapcsolatos adatok: a
készpénz-helyettesítő fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma), a letiltás
időpontja, a letiltott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel végrehajtott műveletek időpontja, száma, összege, a jogosulatlan felhasználások száma, az
okozott kár összege, a bírósági határozat jogerőre emelkedésének időpontja,
perre utaló megjegyzés.
1.5. A hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos adatok: a nyilatkozat kelte, (hely,
dátum), a referencia-adat szolgáltató azonosító adatai, az Ügyfél azonosító
adatai, a hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzés.
2. Vállalkozások
2.1 azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói
igazolvány szám, adószám.
2.2 a pénzügyi szolgáltatásra, befektetési hitel nyújtására, értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerződési adatok: a szerződés típusa és azonosítója (száma), a
szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, a szerződés
megszűnésének módja, a szerződés összege a szerződéses összeg törlesztő
részleteinek összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja, a 30 napos
késedelem bekövetkeztének időpontja és az ekkor fennálló lejárt és meg nem
fizetett tartozás összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja, a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére
történő átruházására, perre utaló megjegyzés, az előtörlesztés ténye, ideje, az
előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, pénzneme, fennálló
tőketartozás összege és pénzneme.
2.3 azon bankszámlákkal kapcsolatos adatok, amelyeken sorba állított követeléseket tartottak nyilván: a szerződés azonosítója (száma), a követelések sorba
állításának kezdő és megszűnési időpontja, perre utaló megjegyzés.
33.6. A jelen fejezetben foglalt tájékoztató elválaszthatatlan részét képezi a Magyar Nemzeti Bank által a KHR tv. 15.§ (2) bek. szerint készített, fontos tudnivalókról és jogok ismertetéséről szóló tájékoztató, amely e tájékoztatás a www.mnb.
hu oldalon is elérhető.
33.7. Az Ügyfél a KHR tv. rendelkezéseinek figyelembe vételével kérheti jogellenesen vagy hibásan rögzített adatai törlését vagy helyesbítését. Ha kifogásának
a Budapest Bank nem ad helyt, 30 napon belül a lakóhelye szerint illetékes helyi
bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.
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