Bankfióki autófinanszírozás
kereskedőtől vásárolt járműre
TISZTELT ÜGYFELÜNK!
Köszönjük érdeklődését autófinanszírozási megoldásaink iránt. Útmutatónk részletesen bemutatja a folyamatot.

Első lépések a Kérelemig
Ajánlatadás, tájékoztatás: személyre szabott ajánlatát Ön is egyszerűen és gyorsan elkészítheti a
honlapunkon található kalkulátorral – így előre megtudhatja, a kiszemelt autónak mennyi lenne a törlesztő
részlete. Ajánlatát kérheti személyesen a Budapest Bank fiókjaiban tanácsadójától vagy telefonon az
Autófinanszírozás Infovonal munkatársaitól, ahol tájékoztatjuk a folyamatról, és kérdéseit részletesen
megválaszoljuk.
A gépjármű kiválasztása, a vételár kialakítása: a gépjárművet Ön választja ki, a kereskedővel közösen
Önök határozzák meg a vételárat és az ügylet egyéb feltételeit (előleg/foglaló összege, az
eredetiségvizsgálat költségét ki viseli, stb.). Rendelésből gyártott új autó esetén közvetlenül Ön rendeli
meg az autót a kereskedőtől. Fontos tudni: amennyiben az ügylet meghiúsul, (i) az Ön által megfizetett
előleg visszajár, (ii) amennyiben foglalót fizetett és a kereskedő miatt hiúsul meg az ügylet, a foglaló
kétszerese jár vissza Önnek, de (iii) amennyiben nem a kereskedő miatt hiúsul meg az ügylet, Ön elveszti
a megfizetett foglalót.
A bírálathoz szükséges dokumentumok és a Kérelem benyújtása: az Ön feladata - e-mailen, fax-on
vagy postán - megküldeni részünkre a bírálathoz szükséges dokumentumokat és a kitöltött, aláírt
Kérelmet valamint KHR nyilatkozatot. A dokumentációs igényről előzetesen az Autófinanszírozás Infovonal
munkatársai tájékoztatják Önt és amennyiben kérdése van a Kérelem kitöltésével kapcsolatban,
segítenek. A Kérelem és a KHR nyilatkozat honlapunkról letölthető vagy előre megküldjük Önnek.
Kérelem rögzítése telefonon: igénylését intézheti telefonon keresztül is, ilyenkor rögzített vonalon
vesszük fel az Ön adatait a bírálathoz és utólag a bankfiókban kell aláírni a Kérelmet.
A kereskedő tájékoztatása: az Autófinanszírozás Infovonal munkatársai a bírálatot megelőzően a
kereskedővel telefonon felveszik a kapcsolatot - bekérik tőle a bírálathoz és szerződéskötéshez
szükséges adatokat (Gépjármű Adatlap), valamint tájékoztatják a várható ügymenetről és a számlázással
kapcsolatos elvárásokról.

Szerződéskötés
Bírálat: a Kérelem és a bírálathoz szükséges dokumentumok alapján a bírálatot elvégezzük.
Díjmentes állapotfelmérés: mi szervezzük, független műszaki partnerünk végzi országos lefedettséggel
(kereskedőhöz „házhoz” megy), az eredményét – igény esetén – az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Az
állapotfelméréskor a jármű okmányait és (mindkét) kulcsát be kell mutatni.
(amennyiben a bírálat eredménye elutasítás vagy az állapotfelmérés eredménye alapján a
finanszírozható összeg alacsonyabb az igényeltnél, erről tájékoztatjuk Önt és egyeztetünk a lehetséges
alternatíváról, pl. kezes bevonása, önerő emelése)
Szerződéskötés: pozitív eredményű bírálat és megfelelő állapotfelmérés esetén, Önnel egyeztetett
időpontban, a Bankfiókban kerül sor a szerződéskötésre-aláírásra. Az aláírást követően átadjuk Önnek a
teljes szerződéscsomagot.
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A szerződéskötéstől a folyósításig
A szerződés eljuttatása a kereskedőhöz: az Ön feladata, a kereskedő (bizományosi értékesítés esetén
az Eladó is) a megfelelő dokumentumokat aláírja és a szükséges részeket kitölti.
Hitelbiztosítéki nyilvántartás (HBNY) regisztráció: az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) előírja, hogy a
pénzügyi lízing ügyleteket be kell jegyeztetni a HBNY-be. Ennek első lépése, hogy Ön közjegyző előtt tett
nyilatkozatával a HBNY rendszer regisztrált felhasználójává váljon (ennek a folyósítást megelőzően kell
megtörténni). A második lépés a lízingszerződés elektronikus bejegyzése a HBNY-be, melyet mi végzünk
és annak 7.000 Ft-os díját az első fizetési értesítőn terheljük ki Önre. A HBNY tájékoztatónk letölthető
honlapunkról vagy előre megküldjük Önnek.
Saját rész megfizetése: a kereskedő felé történik, az erre vonatkozó dokumentumon igazolja a
kereskedő (bizományosi értékesítés esetén az Eladó igazolja).
A számla kiállítása: a kereskedő ill. bizományosi értékesítés esetén a számlaadásra kötelezett Eladó
állítja ki az autó teljes értékéről szóló számlát, vevőként a Budapest Bank Zrt-t kell feltüntetni.
Egyeztetés a kereskedővel: Ön és a kereskedő egyeztetik a gépjármű forgalomba helyezésének (új
autó) vagy átíratásának (használt autó) minden részletét – átvétel feltételei, illetékek, biztosítások, stb.
Eredetiségvizsgálat: a kereskedő elvégezteti a gépjármű eredetiség vizsgálatát az átírás előtt.
Kötelező biztosítás (KGFB) megkötése: Ön intézi egyénileg a biztosítónál vagy biztosítás közvetítőnél,
az átírás előtt.
CASCO biztosítás megkötése: BEÉPÍTETT CASCO esetén nincs további teendő, egyéni CASCO
esetén Ön intézi egyénileg és az érvényes casco biztosítási ajánlat másolatát a folyósítást megelőzően
kell részünkre eljuttatni.
A gépjármű forgalomba helyezése (új autó) / átíratása (használt autó): a kereskedő intézi
Folyósításhoz szükséges dokumentumok visszajuttatása a Bankfiókba: az Ön feladata
Folyósítás: teljes dokumentáció esetén a finanszírozott összeget folyósítjuk a kereskedő / eladó által
magadott bankszámlára. Erről telefonon tájékoztatjuk a kereskedőt, hogy előkészíthesse az átadásátvételt.

Utolsó lépések
A gépjármű átadás-átvétele: Önnel egyeztetett időpontban, a folyósítást követően a kereskedő átadja
Önnek a gépjárművet. A Gépjármű Átadás-Átvételi Jegyzőkönyvet Ön és a kereskedő közösen kitöltik.
Gépjármű Átadás-Átvételi Jegyzőkönyv eljuttatása a Bankfiókba: az Ön feladata.

KÉRDÉS ESETÉN
- forduljon az Ön autófinanszírozási tanácsadójához a Budapest Bank …………………..……………… fiókjában:
név ……………………………………….…..  ……………………….. @ ……………………………………………...
- hívja az Autófinanszírozás Infovonalat: (06 1) 450 0000 / írjon a lizingvonal@budapestbank.hu e-mail címre
Amennyiben nem áll módjában a különböző dokumentumok másolatát e-mailen eljuttatni a részünkre, elküldheti
a (06 1) 450 8510 fax számra vagy személyesen leadhatja a Budapest Bank fiókhálózatában.
További részletes felvilágosításért forduljon bankfióki tanácsadójához vagy hívja az Autófinanszírozás Infovonalat.
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THM (teljes hiteldíj mutató) és reprezentatív példa - finanszírozott összeg: 3 millió Ft, futamidő: 60
hónap, a THM rendelet szerint
Új autó, THM
Ügyleti kamatláb
Havi törlesztés

7,11%
6,79%
59.107 Ft

Visszafizetendő teljes összeg

3.553.420 Ft

A hitel (vagy lízing) teljes díja

553.420 Ft

Használt autó esetén,
ha az autó életkora

0-1 év

1-4 év

4-7 év

7-12 év

THM

7,11%

7,64%

11,56%

14,81%

6,79%

7,29%

10,89%

13,79%

59.107 Ft

59.815 Ft

65.063 Ft

69.479 Ft

Visszafizetendő teljes összeg

3.553.420 Ft

3.595.900 Ft

3.910.780 Ft

4.175.740 Ft

A hitel (vagy lízing) teljes díja

553.420 Ft

595.900 Ft

910.780 Ft

1.175.740 Ft

Ügyleti kamatláb
Havi törlesztés

Valamennyi reprezentatív példa forint alapú, referencia-kamatlábhoz kötött kamatozású (a futamidő alatt fix kamatfelárral), fix futamidejű
zárt végű pénzügyi lízing finanszírozás, az önrész minimálisan 20%, továbbá egyéni casco-s (a gépjárműre casco biztosítás kötése
szükséges) és a lízing teljes díjában foglalt díj összege 7.000 Ft. Ügyleti kamatláb: 3 havi BUBOR + 5,01% (új autó) vagy 5,01% / 5,51%
/ 9,11% / 12,01% (használt autó) kamatfelár, érvényes 2021.10.12-től 2021.12.31-ig. Referencia-kamatlábhoz kötött kamatozású
konstrukció: az ügyleti kamatláb mértéke az ajánlat készítésének naptári negyedévét megelőző hónap utolsó munkanapja előtti második
napon érvényes referencia-kamatláb figyelembe vételével készült.
Bizonyos feltételek mellett nem szükséges casco biztosítást kötni. A „cascomentes” változat, a fix kamatozás valamint a finanszírozás
további feltételeiről az Autófinanszírozás Infovonal munkatársai és fióki tanácsadóink adnak részletes felvilágosítást ill. azokat a Budapest
Bank autófinanszírozási üzletág Üzletszabályzata tartalmazza. Független állapotfelmérés bankfióki és az online felületen kezdeményezett
szerződéskötés esetén készül, annak megállapításaiért a Budapest Bank nem vállal felelősséget. A Budapest Bank a finanszírozást a
mindenkori bírálat alapján nyújtja. A THM értéke nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát, meghatározása az aktuális feltételek, illetve
a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén módosulhat. Ez a tájékoztatás nem minősül a Ptk.
6:64. §-ban megjelölt, szerződéskötés létesítésére vonatkozó ajánlatnak, sem biztosítás ajánlásának, ajánlattételi felhívásnak vagy
biztosítási tanácsadásnak, kizárólag tájékoztató jellegű, a teljesség igénye nélkül a hivatkozott termék egyes jellemzőit tartalmazza és
nem minősül a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.évi CLXII. törvény szerinti szerződés megkötését megelőző tájékoztatásnak!
Az egyes biztosítási csomagok részletes feltételeiről, a biztosítók mentesülésének eseteiről és felelősségük kizárásáról részletes
felvilágosítást
a
vonatkozó
Biztosítási
Feltételekben
talál,
melyek
megtalálhatók
honlapunkon
(https://www.budapestbank.hu/maganszemelyek/biztositasok). A beépített Casco-t az UNIQA Biztosító Zrt. nyújtja. A Hitelfedezeti
Biztosítást a BNP Paribas Cardif Biztosító Zrt. és a BNP Paribas Cardif Életbiztosító Zrt. nyújtják, a Budapest Bank a BNP Paribas Cardif
Biztosító Zrt. és a BNP Paribas Cardif Életbiztosító Zrt. függő biztosításközvetítőjeként jár el, mely tevékenységéért javadalmazásban
részesül, amit a Hitelfedezeti Biztosítás díja magában foglal.
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