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Érvényes: 2006.05.15-től 
 

CIB CREDIT ZRT. 
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

KÖLCSÖN 
SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK 

 

A CIB Credit Zrt. (1138 Budapest, Váci út 140, cégjegyzékszám: 01-10-044609, Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, a Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott alapítási és működési engedély száma: I-1579/2001, gépjárművásárláshoz nyújtott 
kölcsön üzletági korlátozással pénzkölcsön nyújtására vonatkozó engedély száma: I-558/2002)) mint hitelező (a továbbiakban: 
Hitelező) valamint ügyfele, az adós és – esetlegesen – adóstárs (adós és adóstárs a továbbiakban együtt: Adós; Hitelező és Adós a 
továbbiakban együtt: Felek) között létrejött, egy vagy több gépjárműre (a továbbiakban: Gépjármű) megkötött kölcsönszerződésre (a 
továbbiakban: Kölcsönszerződés) és az ahhoz kapcsolódó biztosítéki szerződés(ek)re (a továbbiakban: Biztosítéki Szerződés) – a 
Felek ellenkező értelmű írásbeli megállapodása hiányában – a jelen Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az 
irányadóak.  
Az ÁSZF és a Biztosítéki Szerződés a Kölcsönszerződés elválaszthatatlan részét képezik.  
Az Adós a Kölcsönszerződés aláírásával ismeri el, hogy az ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára 
nézve kötelezőnek elfogadja, továbbá hogy a jelen ÁSZF egy példányát átvette.  

I. A Kölcsönszerződés célja, fedezete 

1. A Felek tudomással bírnak arról, hogy a Kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott Szállító – a Hitelezővel 
keretszerződéses kapcsolatban álló, a Kölcsönszerződés vonatkozásában eladóként vagy bizományosként eljáró gépjármű-
kereskedés, illetve, amennyiben a gépjármű-kereskedés megbízottként jár el, a megbízó – (a továbbiakban: Szállító) és 
gépjárművásárló (Adós) között adásvételi szerződés (a továbbiakban: Adásvételi Szerződés) jött létre a Kölcsönszerződés II. 
pontjában meghatározott Gépjármű (a továbbiakban: Gépjármű) adásvétele tárgyában, az ott meghatározott vételáron. 
A Kölcsönszerződés célja az abban meghatározott Adós által megfelelő gondossággal kiválasztott Gépjármű Adós általi 
megvásárlásához a Hitelező által nyújtott kölcsön (a továbbiakban: Kölcsön) egyedi feltételeinek szabályozása. 

2. Az Adós kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Adós és a Szállító között a Gépjármű tárgyában létrejött Adásvételi Szerződésben 
foglaltakért, illetve az adásvételi jogviszonyból eredő kötelezettségekért a Hitelező semmilyen felelősséggel nem tartozik. Az 
Adós kifejezetten tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben az adásvétel a Kölcsönszerződés II. pontjában meghatározott 
Megbízott (a továbbiakban: Megbízott) közvetítésével jön létre, a megbízási szerződésben foglaltakért, illetve a megbízási 
jogviszonyból eredő kötelezettségekért a Hitelező semmilyen felelősséggel nem tartozik. Hasonlóképpen, amennyiben a 
gépjármű-kereskedés bizományosként jár el, a bizományosi szerződésben foglaltakért, illetve a bizományosi jogviszonyból eredő 
kötelezettségekért a Hitelező semmilyen felelősséggel nem tartozik. 

3. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Kölcsönszerződés elsődleges fedezete a Gépjármű, és ezért hozzájárulását adja, hogy a 
Hitelező a Gépjárműre az Adós tulajdonszerzésének időpontjával vételi jogot, annak biztosítására elidegenítési és terhelési 
tilalmat alapítson, valamint – nem szerződésszerű teljesítés esetén  – a Hitelező elvonja az Adós birtokláshoz, használathoz, 
hasznosításhoz való jogát , hogy a törzskönyvet a teljes futamidő során letéti őrzésben tartsa és az ÁSZF-ben foglaltak szerint 
felhasználja, illetve, hogy a Gépjármű rendeltetésszerű használatát és állapotát a futamidő során ellenőrizze, és szükség esetén 
kötelezhesse az Adóst a normál elhasználódásnak megfelelő állapot helyreállítására a folyamatos fedezettség biztosítása 
érdekében.    

II. A Kölcsönszerződés hatálya, a kölcsön futamideje 

4. A Kölcsönszerződés a Felek aláírásával lép hatályba.  

5. A Hitelező jogosult az általa aláírt Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani, és a Kölcsön folyósítását megtagadni az 
alábbiakban felsorolt esetekben: 

a.) A Biztosítéki Szerződést a szerződő felek bármelyike a Kölcsön folyósításának napjáig nem írja alá.  

b.) A Hitelező Ügyféltájékoztatójában meghatározott, valamint a Hitelező által – a hitelképesség-vizsgálat függvényében – 
egyedileg megkövetelt és az Értesítés kölcsönkérelem elfogadásáról megnevezésű nyomtatványban felsorolt 
dokumentumok átadása a Kölcsön folyósításának napjáig nem történik meg a Hitelező vagy a Kölcsönszerződést a Hitelező 
nevében aláíró személy részére. 

c.) A Szállító által az Adós nevére kiállított (alvázszámot és motorszámot is tartalmazó) eredeti előleg- vagy végszámlát és 
Adásvételi Szerződést, továbbá – kizárólag használt Gépjármű megbízási szerződés alapján történő adásvétele esetén – a 
megbízási szerződést a Hitelező a Gépjármű átadás-átvételét követő 2. munkanapig nem kapja kézhez. 

d.) Az Adós a Kölcsönszerződés III. pontjában meghatározott összegű kezdő részletet a Szállító, illetve – megbízási szerződés 
alapján történő adásvétel esetén – a Megbízott részére az Adásvételi Szerződésben meghatározott vételár-előleg 
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esedékességének időpontjáig nem fizeti meg. A Szállító által az Adásvételi Szerződésben meghatározott vételár-előleg 
mértéke a fent meghatározott kezdő részletbe beleszámít. 

e.) Az Adós az általa elfogadott és a Hitelezőhöz benyújtott Kölcsönszerződésben meghatározott mértékű szerződéskötési díjat 
(a továbbiakban: Szerződéskötési díj) a Szállító, illetve – megbízási szerződés alapján történő adásvétel esetén – a 
Megbízott részére a Kölcsön folyósításának napjáig nem fizeti meg. 

f.) A Kölcsönszerződés biztosítására a Hitelező által esetileg előírt Biztosítéki Szerződés (pl. óvadéki, készfizető kezességi, 
ingatlan vagy ingó jelzálogjogi szerződés, váltó, stb.) a Kölcsön folyósításának napjáig nem lép hatályba. 

 Az ingó jelzálogjog érvényes alapításához a Hitelező és az Adós között megkötendő zálogszerződés Közjegyzői Okiratba 
foglalása és a jelzálogjognak a Magyar Országos Közjegyzői Kamaránál vezetett nyilvántartásba közjegyző által történő 
bejegyzése szükséges. A Közjegyzői Okiratba foglalás és a bejegyzés költségeit teljes egészében az Adós viseli, és azt 
közvetlenül a közjegyző részére fizeti meg. 

g.) Az illetékes hatóságnak (Okmányiroda) a forgalmi engedély és a Gépjármű törzskönyv kiállítása vagy a törzskönyv 
felfüggesztése tárgyában címzett, a Hitelező által is aláírt kérelem az Okmányiroda átvételi bélyegzőjével a Gépjármű 
átadás-átvételét követő 2. munkanapig nem érkezik meg a Hitelező részére. 

h.) A Gépjárművet az Adós használatba vette azt megelőzően, hogy a Hitelező a Kölcsönt folyósította, és a Gépjárműben a 
használat következtében értékcsökkenést eredményező kár keletkezett. 

i.) Amennyiben a Gépjármű használt, azt a Szállító importból szerezte be, és a Gépjármű vonatkozásában az illetékes 
okmányiroda a Kölcsönszerződés aláírásától számított 6 hónapon belül nem állította ki azt a forgalmi engedélyt, amely 
alapján sárga rendszám igényelhető, vagy amely tartalmazza a gépjármű „végleges, fehér” rendszámát.  

Adós kijelenti, hogy felmondás esetén lemond arról, hogy a Hitelezővel szemben bármilyen igényt érvényesítsen.  

6. A Kölcsönszerződés hatálya azon a napon szűnik meg, amikor az Adós valamennyi szerződéses kötelezettségét maradéktalanul 
teljesítette.  

7. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Kölcsön futamidejének kezdete nem minden esetben egyezik meg a Kölcsönszerződés 
hatálybalépésének időpontjával. Az Adós kamatfizetésének kezdő időpontja (futamidő kezdete) az a naptári nap, amelyen a 
Hitelező a Kölcsönt folyósítja. A Kölcsön futamidejének a vége megegyezik a Kölcsönszerződés hatályának megszűnésével. 

III. Kölcsönnyújtás, a Kölcsön visszafizetése 

8. A Kölcsönt a Hitelező az Adós kifejezett kérésére és rendelkezése alapján az Adásvételi Szerződés szerinti Szállítónak, illetve – 
megbízási szerződés alapján történő adásvétel esetén – a Megbízottnak történő átutalással nyújtja a Szállító / Megbízott 
szabályosan kiállított számlája alapján. 

9. Az Adós a folyósított Kölcsön után ügyleti kamatot köteles fizetni a Hitelezőnek. A Fizetési Ütemezésben (a Kölcsönszerződés 2. 
számú melléklete) meghatározott tőke- és kamatrészből álló törlesztőrészlet (induló) összege az éves (induló) ügyleti kamatláb 
figyelembevételével kerül kiszámításra. Az ügyleti kamat összegének számítási módja: 

ügyleti kamat összege = tőke x elszámolási periódus naptári napjainak száma x ügyleti kamatláb  
  360 

10. A Hitelező a Kölcsön összege után az ott meghatározott futamidőre a Kölcsönszerződés 2. számú mellékletében (Fizetési 
Ütemezés) meghatározott mértékű teljes éves (folyósítás-kori) hiteldíj-mutatót állapít meg. A teljes hiteldíj-mutató (THM) 
számítása a 41/1997. (III.5.) számú Kormányrendelet 8-11. §-aiban, valamint 5-6. sz. Mellékleteiben foglaltak szerint történik. 
Az Adós a Kölcsönszerződés aláírásával elismeri, hogy a Kölcsönszerződés aláírása előtt a THM rövidítés feltüntetésével két 
tizedes jegy pontossággal az ajánlat szerinti, előzetes hiteldíj-mutatót megismerte. 

11. A Kölcsön változó kamatozású. A Hitelező jogosult egyedi döntésével kamatmentes finanszírozást megállapítani. 

12. Az Adós minden a Kölcsönszerződéssel kapcsolatos fizetési kötelezettségét – deviza-alapú Kölcsönszerződés esetén is – magyar 
forintban köteles teljesíteni.  
Deviza-alapú Kölcsönszerződés esetén, azonban, a Hitelező az Adós kötelezettségeit a Kölcsönszerződés III. pontjában 
meghatározott devizanemben tarja nyilván. Az Adós megfelelő devizában kifejezett szerződés szerinti fizetési kötelezettségeit a 
Kölcsönszerződés elválaszthatatlan, 2. számú mellékletét képező Fizetési Ütemezés tartalmazza.  
A Hitelező jogosult az Adósnak a Kölcsönszerződésben forintösszegben, illetve a Fizetési Ütemezésben a Kölcsönszerződés III. 
pontja szerinti devizában – HUF-alapú szerződés esetén forintban – meghatározott fizetési kötelezettségeit módosítani a jelen 
ÁSZF 21-22. pontjai szerint.  

13. A Fizetési Ütemezés tartalmazza a Kölcsönszerződés devizanemét, a megfelelő devizanemben meghatározott 
törlesztőrészleteket, azok tőke- és kamatmegoszlását és naptári dátum szerinti esedékességét, deviza alapú Kölcsönszerződés 
esetén a szerződés alapárfolyamát (a CIB Bank Zrt-nek a Kölcsön folyósításának napjára érvényes deviza vételi árfolyamát), a 
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14. pont szerinti referencia-kamatlábat és annak a Kölcsön folyósításakor érvényes értékét, valamint a 10. pont szerinti teljes 
hiteldíj-mutatónak a folyósítás napjára érvényes értékét.  
A Kölcsönszerződésben az Adós által vállalt, magyar forintban kifejezett fizetési kötelezettségeket, azaz a Kölcsönszerződés III. 
pontjában meghatározott Havi törlesztőrészletek összegét a Hitelező a Kölcsön folyósításának időpontjában számítja át a 
megfelelő devizanemre az alábbi képlet szerint: 

 
 törlesztőrészletek Kölcsönszerződés szerinti forint-összege 

törlesztőrészletek devizában kifejezett összege  = ___________________________________________________________________________________ 
 a CIB Bank Zrt-nek a vételár megfizetésének napjára jegyzett deviza vételi árfolyama 

14. A referencia kamatláb – amennyiben a Kölcsönszerződés másként nem rendelkezik – megegyezik a ’CIB Lízing referencia 
kamat’ megfelelő, a Kölcsönszerződés III. pontjában meghatározott devizanemhez tartozó értékével. A referencia kamatláb 
százalékos mértékét a Hitelező Kamattájékoztatóban teszi közzé, melynek változtatási jogát fenntartja. A Kamattájékoztató jelen 
Általános Szerződési Feltételek elválaszthatalan mellékletét képezi. 

A Hitelező az Adóst a referencia kamatláb Adós számára kedvezőtlen változtatásáról a módosítás hatálybalépése előtt legalább 
15 nappal értesíti a Kamattájékoztatónak a Hitelező ügyfélforgalom céljára szolgáló helyiségeiben történő kifüggesztése útján. A 
referencia kamatláb Adós számára kedvezőtlen változást nem jelentő módosításáról a Hitelező legkésőbb a hatálybalépést 
megelőző munkanapon értesíti az Adóst a Kamattájékoztatónak a Hitelező ügyfélforgalom céljára szolgáló helyiségeiben történő 
kifüggesztése útján. 

15. A törlesztőrészleteket az Adós köteles esedékességkor, a Hitelező értesítése alapján a Kölcsönszerződésben és a jelen ÁSZF-ben 
foglaltak szerint megfizetni. A törlesztőrészletek esedékességi időpontjait a Kölcsön Hitelező által történő folyósításának 
időpontja határozza meg az alábbiak szerint: 
 

Folyósítás napja Esedékesség 
1-12. között: 5., ill. az azt követő munkanap 
13-22. között: 12., ill. az azt követő munkanap 
23-31. között: 20., ill. az azt követő munkanap 

A törlesztőrészlet megfizetése alól a Hitelező értesítésének elmaradása és/vagy a befizetési csekk hiánya az Adóst nem mentesíti. 

16. Az Adós fizetési kötelezettsége azon a napon minősül teljesítettnek, amikor  
a) készpénzes befizetés esetén: az Adós az esedékes összeget a CIB Bank Zrt. valamely fiókjában a Hitelező bankszámlájára 

befizette, 
b) átutalás illetve csoportos beszedési megbízás alapján történő teljesítés esetén: a fizetendő összeg a Hitelező bankszámláján 

jóváírásra került, 
c) postai csekken történő befizetés esetén: az Adós a fizetendő összeget a postán feladta, feltéve, hogy az összeg a Hitelező 

bankszámlájára megérkezik. 

17. Amennyiben az Adós bármely, a Kölcsönszerződésen alapuló fizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, a 
késedelem időtartamára késedelmi kamatot köteles a Hitelező részére fizetni, amelynek mértékét a Kölcsönszerződés rögzíti. A 
késedelmi kamat számításakor egy év 360 napnak tekintendő. 

18. A Hitelező jogosult arra, hogy amennyiben az Adósnak lejárt tartozása áll fenn a Hitelező felé, akkor az Adós következő, 
bármilyen jogcímű fizetését a Hitelező először költségre, a késedelmi kamatra és azután az esedékes törlesztőrészletre számolja 
el. 

19. Az Adós a Kölcsönszerződésből eredő bármilyen jogcímű fizetésébe a Hitelezővel szembeni bármely követelését nem jogosult 
beszámítani. 

Fizetési kötelezettségek módosulásai (20-22. pontok) 

20. Amennyiben a tényleges végszámla összege – árfolyamváltozás vagy a Gépjármű árának emelkedése miatt – az Adásvételi 
Szerződésben szereplő vételártól eltér, úgy a Hitelező módosíthatja a Kölcsön összegét, amennyiben az nem sérti a Hitelező 
kockázatkezelési szabályait, és az Adós kéri a módosítást. Módosítás hiányában az Adós köteles a különbözetet a Szállító részére 
megfizetni. 

21. A Fizetési Ütemezésben a Kölcsönszerződés devizanemében meghatározott törlesztőrészletek a jelen pontban írtak szerint 
változhatnak: 

a) A Hitelező jogosult a 14. pont szerinti referencia-kamatláb változásának függvényében módosítani a hátralevő 
törlesztőrészletek összegét az alábbiak szerint: 
A Hitelező a Kölcsönszerződésben meghatározott időközönként („felülvizsgálati periódus”) vizsgálja felül a referencia-



 4  

kamatláb értékét. Amennyiben a felülvizsgálat-kori érték a Kölcsönszerződés hatálybalépésének napjára jegyzett értéktől a 
Kölcsönszerződésben rögzített küszöbértéket meghaladó mértékben eltér, akkor a Hitelező a tényleges, teljes változásnak 
megfelelően módosíthatja a hátralevő törlesztőrészleteket.  Amennyiben a Hitelező a Kölcsönszerződés hatálybalépését 
követő bármelyik felülvizsgálati időpontban már érvényesítette a jelen pont szerinti kamatmódosítási jogát, úgy az azt 
követő felülvizsgálatok alkalmával a következőképpen jár el: ha az aktuális felülvizsgálat-kori érték a legutolsó tényleges 
kamatmódosítás napjára jegyzett értéktől a Kölcsönszerződésben rögzített küszöbértéket meghaladó mértékben eltér, akkor 
a Hitelező a tényleges, teljes változásnak megfelelően módosíthatja a hátralevő törlesztőrészletek összegét. 

b) A Hitelező – a jelen pont a) alpontjában foglaltakon túlmenően – jogosult az ügyleti kamatláb és ezáltal a teljes hiteldíj-
mutató valamint a hátralévő törlesztőrészletek egyoldalú megváltoztatására az alábbi feltételek valamelyikének 
bekövetkezése esetén: 
• a tőke- és pénzpiaci kamatlábak emelkedése 
• a jegybanki alapkamat emelkedése 
• a bankközi hitelkamatok emelkedése 
• refinanszírozási feltételek megváltozása 
• olyan hatósági rendelkezés, vagy jogszabályváltozás, melynek eredményeként a Hitelezőnek igazolható 

többletköltségei származtak, és ezeket továbbháríthatja az Adósra. 
c) A Hitelező a 88. pont szerinti Hirdetményben foglalt mértékben jogosult az ügyleti kamatláb és ezáltal a teljes hiteldíj-

mutató valamint a hátralévő törlesztőrészletek egyoldalú megváltoztatására, amennyiben az Adós a futamidő során 
legalább három alkalommal késedelmesen teljesíti a törlesztőrészletek megfizetését. 

A Hitelező a módosított fizetési kötelezettségről írásban tájékoztatja az Adóst. 

22. A törlesztőrészletek forintban kifejezett összege a mindenkori esedékességkor a CIB Bank Zrt. deviza eladási árfolyamán kerül 
meghatározásra. A törlesztőrészletek számlázása az Adós részére az alábbiak szerint történik: 
• a Hitelező a számlázás napján az esedékességhez legközelebb eső ismert árfolyamon meghatározott törlesztőrészletről küld 

értesítést az Adósnak, majd  
• a következő esedékességkor kiállított kamatszámlán kerül kiterhelésre/jóváírásra az előző esedékesség időpontja és a 

számlázáskor érvényesített árfolyam közötti árfolyamváltozás(ok) alapján forintban számított árfolyam-különbözet. 
A futamidő utolsó esedékességére vonatkozóan a Hitelező a számlázás napján az esedékességhez legközelebb eső ismert 
árfolyamon, míg idő előtti szerződéslezárás esetén (62. b)-c) pontok), a lezárási ajánlaton szereplő árfolyamon állítja ki az utolsó 
fizetési értesítőt. 

IV. Elidegenítési és terhelési tilalom; a törzskönyv 

23. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Kölcsönszerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettsége maradéktalan 
teljesítéséig a Gépjárművet nem idegeníti el, és nem terheli meg a Hitelező előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Az Adós és a 
Hitelező az Adósnak a Gépjármű feletti tulajdonszerzésével egyidejűleg a Hitelező javára alapított vételi jog biztosítására 
elidegenítési és terhelési tilalmat kötnek ki a Gépjárműre. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a gépjármű-törzskönyv 
kiadása iránti kérelmet a jelen pont szerinti tartalommal, a forgalmi engedély kiállíttatásával egyidejűleg, az Okmányirodához 
benyújtja, vagy a Szállítóval, illetve – megbízási szerződés alapján történő adásvétel esetén – a Megbízottal benyújtatja. 
Az Okmányirodához benyújtott kérelemben a törzskönyv kizárólagos jogosultjaként a Hitelezőt, kézbesítési címként a Hitelező 
székhelyét kell megjelölni, és kérelmezni kell a Hitelező Kölcsönszerződés és a jelen ÁSZF 68. pontja alapján fennálló vételi 
jogának, valamint a jelen pont szerinti elidegenítési és terhelési tilalomnak a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, 
Nyilvántartó és Választási Hivatal nyilvántartásába történő bejegyzését.  
Amennyiben a Hitelező által kiállított kérelem a törzskönyv kiállításának felfüggesztését írja elő, úgy ezt köteles az Adós az 
illetékes hatóságnak benyújtani. 

24. Az Adós a Hitelező javára a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal nyilvántartásába 
bejegyzésre került korlátozásokat a Kölcsönszerződésből eredő tartozása maradéktalan kiegyenlítéséig nem jogosult töröltetni, és 
ezen időpontig kizárólag a Hitelező jogosult a törzskönyv illetékes hatóságtól történő átvételére és letétként való őrzésére, 
valamint az a feletti rendelkezésre. Amennyiben a hatóság a Gépjármű törzskönyvét tévesen az Adósnak adta át, illetve küldte 
meg, vagy a Gépjárművet törzskönyv nélkül helyezték forgalomba – az erre vonatkozó jogszabály hatálybalépését megelőzően – 
az Adós a birtokába került törzskönyvet, függetlenül attól, hogy annak kiállítására kinek a kérelmére vagy hivatalból került sor, a 
Hitelezőnek haladéktalanul köteles átadni. A Hitelező, mint a törzskönyv kizárólagos jogosultja, a futamidő során bármikor 
jogosult a törzskönyv kiállítását kérni az illetékes hatóságtól, a Hitelező jogosult azt kizárólag átvenni és a Kölcsönszerződésből 
eredő valamennyi tartozás kiegyenlítéséig őrizni. 

25. A forgalmi engedély, a gépjármű-törzskönyv és érvényesítő címke kiállításának, illetve a törzskönyv kiállítása felfüggesztésének 
valamennyi költsége, függetlenül attól, hogy a kiállításra, illetve a felfüggesztésre kinek a kérelmére vagy hivatalból került sor, 
minden esetben az Adóst terheli, akár oly módon, hogy azt közvetlenül megfizeti a kiállító hatóságnak, vagy amennyiben azt a 
Hitelező fizeti meg, úgy a Hitelezőnek, felhívásra, megtéríti. 
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26. Az Adós a forgalmi engedélybe illetve törzskönyvbe bejegyzett adatokban bekövetkező bármilyen változást, valamint a forgalmi 
engedély, törzskönyv, érvényesítő címke, rendszámtábla eltűnését, megrongálódását köteles az illetékes hatóságnak és a 
Hitelezőnek 15 napon belül bejelenteni. 

27. A Hitelező a birtokába került törzskönyvet a Kölcsönszerződés megszűnését követően akkor bocsátja az Adós rendelkezésére, 
illetve a felfüggesztett törzskönyv kiállítását az Adós költségén akkor kéri az Okmányirodától – amennyiben erre lehetőség van, 
úgy közvetlenül az Adóst megjelölve a törzskönyv jogosultjaként – ha az Adós a Kölcsönszerződésből eredő valamennyi fizetési 
kötelezettségnek maradéktalanul eleget tesz. Ezzel egyidejűleg a Hitelező hozzájárulását adja a jelen ÁSZF 23. pontjában foglalt 
bejegyzéseknek (elidegenítési és terhelési tilalom, vételi jog) a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és 
Választási Hivatal nyilvántartásából való törléséhez. 

28. A jelen IV. fejezetben foglaltak, valamint az ezekre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezésének megszegése súlyos 
szerződésszegésnek minősül, amely alapján a Hitelező jogosult a Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani. 

V. A Gépjármű átvétele 

29. Az Adós a Kölcsönszerződés megkötését, hatálybalépését és az alábbi feltételek maradéktalan teljesülését követően jogosult a 
Gépjárművet átvenni a Kölcsönszerződésben meghatározott Szállítótól, illetve – megbízási szerződés alapján történő adásvétel 
esetén – a Megbízottól: 
• a Szerződéskötési díj és a kezdő részlet Adós általi megfizetése 
• az Adós és a Hitelező által aláírt kérelem Okmányirodához történt benyújtása a 23. pont szerinti tartalommal, és a kérelem 

szerint kiállított, érvényes forgalmi engedély Adós általi kézhezvétele 
• a Hitelező által előírt casco, gépjármű-felelősségbiztosítás és egyéb biztosítások  VII. fejezet szerinti megkötése és 

hatálybalépése. 

30. Az Adós a Gépjármű átadás-átvételéről, illetve üzembe helyezéséről köteles – a Hitelező által meghatározott formában – átadás-
átvételi jegyzőkönyvet kitölteni, és azt maga aláírni (cég esetén cégszerűen), illetve a Szállítóval vagy – megbízási szerződés 
alapján történő adásvétel esetén – a Megbízottal aláíratni. Az Adós a végszámla, illetve – megbízási jogviszonyban történő 
adásvétel esetén – Adásvételi Szerződés és az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolja a Gépjármű átadás-átvételének 
megtörténtét és üzembe helyezését, valamint, hogy a Gépjármű végszámla / szerződés szerinti vételárát tudomásul vette. Az 
Adós köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyv egy eredeti példányát, valamint a forgalmi engedély másolatát és az Okmányiroda 
részére a törzskönyvről való rendelkezés tárgyában írt kérelmet a Hitelezőnek vagy a Kölcsönszerződést a Hitelező nevében 
aláíró személynek haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül eljuttatni. 

31. Az átadás-átvételi, illetve az üzembe helyezési eljárás során felmerült és a jegyzőkönyv aláírását gátló körülményeket és 
hiányosságokat az Adós haladéktalanul köteles a Hitelezővel és a Szállítóval vagy – megbízási szerződés alapján történő 
adásvétel esetén – a Megbízottal írásban közölni, valamint a Gépjármű Adásvételi Szerződés szerinti – szerződésszerű – 
átadásával kapcsolatos minden intézkedést a Szállítóval / Megbízottal szemben megtenni. Mindezen kötelezettségek 
elmaradásából eredő valamennyi kárért az Adós felel. 
Amennyiben a Szállító vagy – megbízási szerződés alapján történő adásvétel esetén – a Megbízott neki felróható okból több mint 
20 nappal túllépte az általa vagy a közvetítésével a Gépjárműre kötött Adásvételi Szerződésben, illetve – kizárólag Adásvételi 
Szerződés hiányában – a szállítói számlán „Teljesítés időpontja”-ként vállalt szállítási határidőt, a Hitelezővel szemben 
semmilyen követelés nem támasztható, valamint a Hitelező jogosult – ellenkező értelmű írásbeli megállapodás hiányában – a 
Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani, és a Kölcsön egyösszegű visszafizetését követelni az Adóstól. 

32. Amennyiben a Szállítónak és/vagy a Megbízottnak felróható okból a teljesítés lehetetlenné válik, vagy a Szállító / Megbízott a 
teljesítést a Kölcsönszerződés Feleinek fel nem róható okból megtagadja, úgy a Hitelező jogosult a Kölcsönszerződést azonnali 
hatállyal felmondani, és a Kölcsön egyösszegű visszafizetését követelni az Adóstól. 

 Amennyiben a Szállító és/vagy a Megbízott a Kölcsönszerződés Felei valamelyikének felróható okból, jogszerűen tagadja meg a 
teljesítést, úgy a teljesítés megtagadásáért felelős Fél köteles megtéríteni a másik Felet ebből eredően ért valamennyi kárt. 

VI. A Gépjármű üzemeltetése, használata 

33. Az Adós a Kölcsönszerződés időtartama alatt – a 34. és 40. pontokban foglalt kivételtől eltekintve – kizárólagos joggal jogosult 
birtokolni és használni a Gépjárművet, anélkül azonban, hogy azt megterhelné, vagy közeli hozzátartozói, illetve saját 
alkalmazottai és vele – írásos megbízási megállapodáson alapuló – megbízási jogviszonyban lévő személyeken kívül más 
harmadik személy számára lízingbe, bérbe, kölcsönbe, vagy – akár térítés nélkül – használatba adná, illetve bármely, a 
Gépjárművel kapcsolatos jogait a Hitelező előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyre átruházná. Amennyiben a 
Gépjárműre vonatkozó biztosítási szerződés bárminemű korlátozó rendelkezést tartalmaz a Gépjármű használatával 
összefüggésben, például, de nem kizárólag, a használat földrajzi területének, vagy a használat módjának vonatkozásában, úgy azt 
az Adós köteles betartani. 

34. Amennyiben az Adós bármely fizetési kötelezettségével 5 napot meghaladóan késedelembe esik, a Hitelező írásbeli értesítésének 
kézhezvételét követően megszűnik a Gépjárműnek – mint a Kölcsön elsődleges fedezetének – birtoklására, használatára és 
hasznosítására vonatkozó jogosultsága. A Hitelező vagy meghatalmazottja jogosult a Gépjárművet az Adóstól birtokba venni és 
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az Adós költségén és veszélyére a Hitelező által meghatározott helyre szállítani, ahol a Hitelező megbízottja az Adós veszélyére 
és költségviselése mellett tárolja. 
Amennyiben az Adós a fizetési késedelembe esés napjától számított 8 napon belül eleget tesz valamennyi esedékes, lejárt fizetési 
kötelezettségének (ideértve a szállítással, tárolással, őrzéssel kapcsolatos költségeket, illetve a birtoklási jogának átmeneti 
megszűnésének ideje alatt esedékes fizetési kötelezettségeket is) a Hitelező hozzájárul ahhoz, hogy az Adós részére a tárolást 
végző személy a Gépjárművet kiadja. Amennyiben az Adós ezen időtartamon belül sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a 
Hitelező azonnali hatállyal felmondhatja a Kölcsönszerződést, és az ÁSZF erre vonatkozó szabályai szerint járhat el. 

35. Az Adós köteles gondoskodni a Gépjármű kezelési utasításában, vagy az Adásvételi Szerződésben foglaltak betartásáról, és a 
szükséges vagyonvédelmi intézkedések megtételéről, valamint az előírt hatósági engedélyek (pl.: hatósági, munkavédelmi, 
biztonságtechnikai, környezetvédelmi, közegészségügyi és tűzbiztonsági engedélyek) beszerzéséről. 
Az Adós köteles a Gépjármű szükséges műszaki felülvizsgálatát a gyártó által meghatározott feltételek szerint, illetve a 
Gépjármű egyéb rendszeres karbantartását (állagmegóvását) és az esetleges meghibásodások kijavítását a szervizkönyvben 
feltüntetett vagy a gyártó hivatalos márkaképviselete ezirányú engedélyével rendelkező márka-, vagy szakszervizek 
valamelyikében saját költségén elvégeztetni. 

36. Az Adós a Gépjármű meghibásodása vagy megrongálódása esetén köteles annak javítását haladéktalanul elvégeztetni. 
Amennyiben az Adós a Gépjárművet a károsodást megelőző állapotnak megfelelően nem állítja helyre a márka hivatalos 
márkakereskedőjénél, vagy szakszervizben vagy a Hitelező által megjelölt szervizben, úgy a Hitelező jogosult a 
Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani. 

37. A Gépjárművön történő bármilyen, a szokásos karbantartás körét meghaladó, illetve a Gépjármű jellegét megváltoztató átalakítás 
(pl. gázüzemre történő átállítás, személygépjárműből haszongépjárművé és haszongépjárműből személygépjárművé alakítás, 
taxizás, oktatás, sport céljára történő átalakítás) kizárólag a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően és kizárólag a Hitelező 
előzetes írásbeli engedélyével történhet. Az Adós kijelenti, hogy a Gépjármű átalakítására vonatkozó jogszabályi előírásokat 
ismeri, valamint tudomásul veszi, hogy az átalakítással kapcsolatos minden költség, díj és esetleges bírság az Adóst terheli. 
Rendeltetéstől eltérő használat esetén az Adós köteles a helyreállítást saját költségére elvégeztetni hivatalos márkakereskedőnél 
vagy a Hitelező által meghatározott szervizben. 

38. A Hitelező bármikor jogosult a Gépjármű állapotának és használatának ellenőrzésére. Az Adós a Gépjárművel, illetve annak 
használatával kapcsolatban a Hitelező kérésére köteles adatokat szolgáltatni. 
Amennyiben az ellenőrzés hiányosságokat tár fel, az Adós köteles a hiányosságot megszüntetni, így különösen, de nem 
kizárólagosan a hibát saját költségén haladéktalanul kijavíttatni, illetve a Gépjármű rendeltetésellenes, vagy nem a 
Kölcsönszerződésnek megfelelő használatát megszüntetni. 

A Gépjármű külföldre vitele 

39. Az Adós a Gépjárművet csak az alábbiakban meghatározott valamennyi feltétel együttes fennállása esetén jogosult külföldre 
kivinni: 
a) a Gépjárművet az Adós viszi külföldre, vagy amennyiben más személy, úgy ez utóbbi rendelkezik a Hitelező által előzetesen 

írásban adott engedéllyel,  
b) az Adósnak nincs a Hitelezővel szemben a Kölcsönszerződésből eredő lejárt kiegyenlítetlen tartozása, 
c) a Gépjárműre a jelen ÁSZF szerinti olyan casco-biztosítás van érvényben, amely területi hatálya kiterjed az adott külföldi 

országra is, vagy az Adós a Hitelező által megfelelőnek ítélt biztosítékot nyújtott a Kölcsönszerződés alapján még fennálló 
valamennyi hátralévő fizetési kötelezettsége biztosítására. 

A fentieken túl a Hitelező előírhatja, hogy az Adós köteles saját költségére a Gépjárműnek külföldre történő jogosulatlan kivitelét 
megakadályozó nyilvántartó rendszerhez csatlakozni. 

40. A Kölcsönszerződés aláírásával az Adós felhatalmazza a Hitelezőt arra, hogy amennyiben a Gépjármű külföldre történő 
kiviteléhez a 39. pontban előírt bármelyik feltétel nem teljesült, és az Adós vagy harmadik személy megkísérli a Gépjárművet 
belföldről kivinni, illetve azt az előírt feltételek teljesülése nélkül külföldre vitték, úgy a Hitelező jogosult a Gépjármű külföldre 
történő kivitelét megakadályozni, a Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani, vételi jogát gyakorolni és a Gépjárművet 
azonnal birtokba venni. 
Az Adós köteles viselni a szerződésszegéssel külföldre került és ott lefoglalt Gépjármű vissza-hozatalával összefüggésben 
felmerült költségeket. 

41. A Gépjármű Hitelező által történő 40. pont szerinti birtokbavételével egyidejűleg a Kölcsönszerződés – az Adós Hitelező általi 
minden további külön értesítése nélkül – azonnali hatállyal felmondottnak minősül. 
A felmondás – az Adós Hitelező általi erről szóló írásbeli értesítésével – hatályát veszti, amennyiben az Adós haladéktalanul, 
hitelt érdemlően bizonyította, hogy a Gépjárművet tőle ellopták, és emiatt a hatóságnál a feljelentést a tudomására jutásával 
egyidejűleg megtette, valamint az Adós a lopás (vagy a Gépjármű önkényes elvétele) bekövetkeztében semmilyen módon nem 
hatott közre. 

VII. A Gépjármű biztosítása 
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42. Az Adós köteles a Gépjárművet a Kölcsönszerződés teljes időtartamára teljes körű casco-biztosítási és kötelező gépjármű-
felelősségbiztosítási fedezet alá vonni, és az így megkötött biztosítási szerződéseket (a továbbiakban: Biztosítás) a 
Kölcsönszerződés teljes időtartamára hatályban tartani.  
A jelen pontban foglalt szabályozástól való bármilyen eltérés kizárólag a Hitelező előzetes, szerződéses vagy egyéb írásos 
engedélyével érvényes.  
Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben – a Hitelező előzetes írásbeli jóváhagyásával – a Gépjárműre nem köt Biztosítást, a 
Gépjárművel kapcsolatos minden kárt viselni köteles, továbbá a Hitelező felé is kártérítési kötelezettséggel tartozik a 
Kölcsönszerződés alapján fennálló tartozásai erejéig.  

43. A teljes körű vagyonbiztosítási szerződésben a kártérítés mindenkori kizárólagos jogosultja (kedvezményezettje) a Hitelező. A 
biztosító kifizetést csak a Hitelezőnek teljesíthet, kivéve, ha a Hitelező a biztosítási összeg felvételére az Adóst felhatalmazza. 

44. Az Adós – amennyiben a Hitelező az adott Kölcsönszerződéshez nem ír elő kötelező biztosítási módozatot és/vagy biztosítót – 
jogosult választani a Hitelező által megjelölt biztosítási alkusz és a biztosítók által kidolgozott, a Hitelező által is elfogadott 
biztosítási ajánlatok közül.  
Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a Biztosítást nem a Hitelező által megbízott biztosítási alkusz közvetítésével köti 
meg, az átvételi dokumentációkkal együtt egy, a biztosító által aláírt nyilatkozatot is megküldeni. A nyilatkozatban a biztosító 
vállalja, hogy a biztosítási szerződésben a Hitelezőt kedvezményezettként feltünteti, továbbá azonnal értesíti a Hitelezőt, 
amennyiben az Adós a biztosítási díj esedékes összegét nem fizette be, illetve az Adós a biztosítási szerződést felmondja. A 
biztosító vállalja továbbá, hogy az értesítés megküldésétől számított 30 napig a biztosítási szerződést hatályosnak tekinti. 
Amennyiben a Biztosítást az Adós nem a Hitelező által megbízott biztosítási alkusz közvetítésével köti meg, a biztosítási 
szerződéseket, valamint a casco biztosítás első negyedéves díjának kiegyenlítését igazoló bizonylatokat az Adós köteles a 
Gépjármű átadás-átvételét követő 8 napon belül, valamint a biztosítási kötvények másolatát a Gépjármű átadás-átvételét követő 
30 napon belül a Hitelezőnek megküldeni. A Hitelező a futamidő során bármikor felszólíthatja az Adóst a biztosítási díjak 
megfizetésének igazolására. 
A Hitelező fenntartja a jogot, hogy a Biztosítás módosítását írja elő abban az esetben, ha az megítélése szerint részére 
kedvezőtlen feltételeket tartalmaz. 
A Felek a Kölcsönszerződésben úgy is megállapodhatnak, hogy a Hitelező saját nevében köti meg a casco-biztosítást a 
Gépjárműre, és maga fizeti a biztosítási díjakat. Ez esetben a Hitelező havi kezelési költséget számít fel, vagy közvetített 
szolgáltatásként számlázza a biztosítási díjakat, amelynek összegét a fizetési értesítő levélen feltünteti, és azt a fizetési értesítő 
megküldésével egyidejűleg számlázza ki az Adósnak. A biztosító adott módozatra vonatkozó biztosítási tájékoztatója a 
Kölcsönszerződés kötelező mellékletét képezi. 

45. Amennyiben a biztosító a Gépjárműre megkötött casco biztosítás érvényességét feltételhez köti (pl. védelmi berendezés 
beszereltetése), úgy ennek teljesítése az Adós kötelezettsége, saját költségén, a Gépjármű átvételét megelőzően. A teljesítést az 
Adós számlával köteles igazolni. 

46. Amennyiben biztosítási szerződés az Adósnak vagy a Szállítónak, illetve – megbízási szerződés alapján történő adásvétel esetén 
– a Megbízottnak felróható okból nem jött létre, úgy a Gépjárművel kapcsolatos esetlegesen felmerülő összes kárért az Adós felel 
a Hitelező felé. Ilyen káresemény kapcsán a Hitelező jogosult a Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani. 

47. A Biztosítással kapcsolatos téves, pontatlan adatszolgáltatásból származó minden következmény az Adóst terheli, kivéve azt az 
esetet, amikor a Felek a Kölcsönszerződésben úgy állapodnak meg, hogy a Hitelező saját nevében köti meg a casco-biztosítást a 
Gépjárműre. 

48. A Biztosítással kapcsolatos összes költség és az önrészesedés kizárólag az Adóst terhelik. Amennyiben a biztosítási díjat a 
Hitelező – az Adósnak felróható okból – az Adós helyett fizeti meg (különösen, de nem kizárólag az Adós késedelmes díjfizetése 
esetén), úgy az Adós köteles a biztosítási díjat haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül a Hitelező részére megfizetni.  
A jelen pont biztosítási díjakra vonatkozó rendelkezései nem érvényesek arra az esetre, amikor a Felek a Kölcsönszerződésben 
úgy állapodnak meg, hogy a Hitelező saját nevében köti meg a casco-biztosítást a Gépjárműre.  

49. Amennyiben az Adós nem teljesíti az általa megkötött biztosítási szerződés érvényességének valamennyi feltételét, és ennek 
következtében vagy bármely más okból a biztosítási szerződés megszűnhet, és erről az Adós a tőle elvárható gondosság mellett 
tudomással bírhat, úgy köteles a biztosító kockázatviselésének megszűnését megelőzően új biztosítási szerződést kötni az általa 
választott biztosítótársasággal az ÁSZF-ben foglaltak szerint. 
Amennyiben a fentiekre tekintettel új biztosítási szerződés megkötése válik szükségessé, és ennek megtörténte előtt a Hitelező 
biztosító társaságot jelöl ki, illetve a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő biztosítási feltételeket határoz meg, és erről az Adóst 
írásban értesíti, úgy az Adós az új biztosítási szerződést az értesítésben foglaltak szerint köteles megkötni.  
Amennyiben fenti kötelezettségének az Adós nem tesz eleget a Hitelező jogosult 
• a gépjárművet saját biztosítási alkusz cégén keresztül az általa meghatározott biztosítótársaságnál casco-biztosítási és 

kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet alá vonni. Az Adós köteles az így megkötött biztosítás díját a 
Kölcsönszerződéssel kapcsolatos egyéb fizetési kötelezettségekkel együtt a Hitelező részére megtéríteni.  

• jelen ÁSZF casco biztosításra vonatkozó feltételeitől egyoldalúan eltekinteni, és a megnövekedett kockázatok fedezetére 
kamatfelárat felszámítani, melyet az Adós köteles a Kölcsönszerződéssel kapcsolatos egyéb fizetési kötelezettségekkel 
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együtt a Hitelező részére megtéríteni. Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a gépjármű elvész, ellopják vagy 
megsemmisül (totálkár) a Kölcsönszerződés szerinti fizetési kötelezettsége egyösszegben esedékessé válik. 

50. Az Adós köteles a Kölcsönszerződés illetve a biztosítási szerződések hatályban léte alatt a biztosítási szabályzatokban foglaltak 
szerint eljárni a Gépjármű üzemeltetése során, valamint káresemény bekövetkezése esetén a biztosítási szabályzatokban előírt 
feltételeket saját költségén teljesíteni. 

51. A Gépjárművel összefüggő káresemény (a továbbiakban: Káresemény) bekövetkezése esetén az Adós a Káreseményről köteles 
haladéktalanul, de legkésőbb a biztosítási szerződésben meghatározott határidőn belül tájékoztatni a biztosítót (kárbejelentés), a 
biztosítási szerződésben meghatározott módon eljárni, gondoskodni a kárfelmérésről, és egyidejűleg mindezekről írásban 
tájékoztatni a Hitelezőt.  

52. Amennyiben a biztosító a Káresemény során bekövetkezett károsodás mértékét a Biztosítás alapján helyreállíthatónak minősíti, 
úgy az Adós köteles a Gépjármű javíttatásáról, ennek megtörténtéig az állag megóvásáról, haladéktalanul gondoskodni. 
A helyreállítás kizárólag a biztosító által is jóváhagyott márka-, vagy szakszervizben történhet. Az Adós köteles a javítás tényét 
számlával igazolni. Amennyiben az Adós a javíttatást nem ilyen márka-, vagy szakszervizben végezteti, úgy az ebből eredő 
összes költség és felelősség őt terheli. 
Amennyiben az Adósnak a Hitelező felé a biztosító által történő kárkifizetés napjáig lejárt tartozása nem áll fenn, és a Gépjármű 
fentiek szerinti helyreállításának megtörténtét az Adós, vagy a márka-, vagy szakszerviz hitelt érdemlően igazolta, a Hitelező – 
kizárólag az adott esetre vonatkozóan – kárkedvezményezettségéről az Adós javára lemond. 
Amennyiben az Adósnak a Hitelező felé lejárt tartozása áll fenn, a Hitelező jogosult követelését a kártérítés összegébe 
beszámítani, amely esetben az Adós saját költségén köteles a Gépjármű helyreállításáról gondoskodni. 
A Hitelező a részére folyósított kártérítési összeget az Adós részére átadja, amennyiben az Adós a kárt rendezte, a javítás tényét 
számlával igazolja, és nincs a Kölcsönszerződésből eredő, esedékessé vált és ki nem fizetett tartozása. 

53. Amennyiben a biztosító a Káresemény során bekövetkezett károsodás mértékét a Biztosítás alapján totálkárnak minősíti, úgy az 
Adós köteles a Hitelező haladéktalan írásbeli tájékoztatása mellett a roncsot egy, a Hitelező által megjelölt márka-, vagy 
szakszervizbe szállítani. A roncs értékesítése az Adós kötelezettsége; az értékesítésből befolyó összeg a Hitelezőt illeti meg. A 
Biztosító által megállapított és az Adós által is elfogadott roncsérték és kártérítési összeg figyelembevételével a Hitelező az 
ÁSZF X. fejezete alapján elszámolást készít. Amennyiben az Adós a roncs értékesítéséről a biztosító szemléjét követő 15 napon 
belül nem intézkedik, úgy a Hitelező – az értékesítést saját hatáskörébe vonva – a roncsot eladhatja, és az eladás során felmerült 
költségeinek megtérítését az Adóstól – az ÁSZF 

X

XX fejezete alapján készített elszámolás során – követelheti. 

54. Lopáskár esetén az Adós köteles a tettes ellen haladéktalanul, de legkésőbb a biztosítási szerződésben meghatározott határidőn 
belül feljelentést tenni, és a biztosító felé a kár bejelentéséről gondoskodni. Az Adós a feljelentés alapján készült rendőrségi 
jegyzőkönyv másolatát, a kárrendező biztosító neve, címe, közvetlen ügyintéző feltüntetésével köteles haladéktalanul, de 
legkésőbb 2 munkanapon belül eljuttatni a Hitelező részére.  
Amennyiben a Gépjármű felkutatását célzó rendőrségi nyomozás eredménytelennek bizonyul, az Adós köteles a rendőrségi 
nyomozást megszüntető határozatot a kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül a Hitelezőnek és a Biztosítónak megküldeni. 
A kárrendezés csak a nyomozást megszüntető határozat biztosító általi kézhezvételével lehetséges. A Hitelező a kárbejelentést 
követően az ÁSZF X. fejezete szerint elszámolást készít. X

55. Amennyiben a Káresemény bekövetkezésének időpontjában a biztosító kockázatviselése nem áll fenn, helyreállítható (javítható) 
kár bekövetkezése esetén az Adós köteles a Gépjárművet saját költségén helyreállíttatni (javíttatni), azzal, hogy a Hitelező 
jogosult a Kölcsönszerződést felmondani, és a jelen ÁSZF IX. fejezetében foglaltak szerint eljárni. Ez utóbbi rendelkezés 
irányadó a biztosító kockázatviselésével nem fedezett totálkár esetén is. 
Amennyiben az 52-54. pontok esetében a biztosító a kár kifizetését bármely, az Adósnak felróható okból megtagadja, az ebből 
eredő minden következmény és felelősség az Adóst terheli. 

56. A jelen VII. fejezetben foglaltak, valamint az ezekre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezésének megszegése súlyos 
szerződésszegésnek minősül, amely alapján a Hitelező jogosult a Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani. 

VIII. Szerződésmódosítások 

57. Előtörlesztés 
Az Adós a futamidő során kérheti a Fizetési Ütemezés szerint fennálló tartozásainak teljes vagy részleges előtörlesztését. Az 
Adós előtörlesztési jogával kizárólag a Fizetési Ütemezésben meghatározott esedékességi időpontokban élhet. Az Adós az 
előtörlesztés iránti írásbeli kérelmét (a továbbiakban: Kérelem) az esedékesség időpontja előtt legalább 30 nappal köteles 
benyújtani. A Kérelem benyújtásának előfeltétele, hogy az Adós a Kölcsönszerződésből eredő valamennyi lejárt fizetési 
kötelezettségének – beleértve a késedelmi kamat fizetési kötelezettségét is – maradéktalanul eleget tett.  
A Hitelező a Kérelem kézhezvételét követően értesítő levélben (a továbbiakban: Értesítés) tájékoztatja az Adóst a következő 
esedékességkor megfizetendő összegről. Ezt követően az Adós köteles egy összegben legkésőbb az Értesítésben megjelölt 
időpontig megfizetni az Értesítésben meghatározott törlesztőrészlet (tőke- és kamat-) összegét, valamint – kezelési költségként – 
az előtörlesztett tőkeösszegnek a Hitelező 88. pont szerinti Hirdetményében (vagy a kezelési költségek és díjak mértékére 
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vonatkozó külön megállapodásban) meghatározott százalékát.  
Amennyiben az Adós a futamidő során valamennyi törlesztőrészletet legkésőbb az esedékességi időpontokban megfizette, úgy a 
Hitelező jogosult a kezelési költség csökkentése révén a 88. pont szerinti Hirdetményben (vagy a kezelési költségek és díjak 
mértékére vonatkozó külön megállapodásban) meghatározott mértékű kedvezményt biztosítani az Adós számára. 
Amennyiben az Adós az Értesítés szerinti kötelezettségeit az esedékességi időpontig nem teljesíti, a Hitelező jogosult a 
Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani. 

58. Egyéb átütemezés 
Az Adós az 57. pontban tárgyalt előtörlesztésen kívüli bármilyen egyéb, a Fizetési Ütemezés szerint fennálló tartozásainak 
átütemezésére vonatkozó igényét is írásban köteles jelezni a Hitelező felé. Amennyiben a Hitelező az átütemezést engedélyezi, 
kezelési költséget számít fel, amelynek mértékét a Hitelező 88. pont szerinti Hirdetménye (vagy a kezelési költségek és díjak 
mértékére vonatkozó külön megállapodás) határozza meg. 

59. Átvállalás 
Amennyiben az Adósnak nincs a Kölcsönszerződés alapján fennálló, már esedékessé vált tartozása, a Hitelező lehetőséget adhat 
arra, hogy az Adós – a Hitelező Hirdetménye (vagy a kezelési költségek és díjak mértékére vonatkozó külön megállapodás) 
szerinti kezelési költség megfizetése mellett – a Kölcsönszerződésből eredő jogait és kötelezettségeit – a Hitelező által 
hitelképesnek minősített – harmadik személyre (a továbbiakban: Átvállaló) ruházza át (jogutódlás), amely esetben a Hitelező, az 
Adós és az Átvállaló a jogutódlásról szerződést kötnek. Az Adós szerződés-átruházási szándékát írásban köteles jelezni a 
Hitelezőnek, aki az átvállalás feltételeiről, a benyújtandó dokumentumokról és az esetleges további biztosítékok bevonásának 
szükségességéről a kérelem kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül tájékoztatja az Adóst. Az Átvállaló köteles a részére 
megküldött átvállalási szerződést aláírva, az abban meghatározott első esedékességi időpontot megelőző 5. napig a Hitelező 
részére megküldeni. Ellenkező esetben az átvállalási szerződés nem lép hatályba, és az Adós az eredeti Fizetési Ütemezés szerint 
köteles teljesíteni fizetési kötelezettségeit. 
A Kölcsönszerződés átvállalása az eredeti Kölcsönszerződésnek kizárólag a Felek személyében történt módosítását jelenti. 

60. A Kölcsönszerződés és annak mellékletei a jelen (VIII.) fejezetben külön nem nevesített esetekben is kizárólag a Felek közös 
megegyezésével, írásban módosíthatók. A Kölcsönszerződés bármely feltételének az Adós által kezdeményezett módosítása 
esetén az Adós a szerződésmódosítással egyidejűleg a Hitelező 88. pont szerinti Hirdetményében (vagy a kezelési költségek és 
díjak mértékére vonatkozó külön megállapodásban) meghatározott mértékű kezelési költséget köteles a Hitelezőnek megfizetni. 

61. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Kölcsönszerződés devizaneme a futamidő során nem változtatható. 

IX. A Kölcsönszerződés megszűnése 

62. A Kölcsönszerződés megszűnik 
a)  az Adós valamennyi fizetési és egyéb szerződéses kötelezettségének maradéktalan teljesítésével, 
b)  a Hitelező azonnali hatályú felmondásával, 
c)  a Hitelező és az Adós közti közös megegyezéssel. 

Felmondás 

63. A Hitelező jogosult a Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben 
a) a Polgári Törvénykönyv 525. §-ában foglalt valamely eset bekövetkezik  
b) az Adós a Kölcsönszerződésből eredő valamely kötelezettségét nem, vagy nem maradéktalanul teljesíti, így különösen, de 

nem kizárólagosan, ha 
• az Adós bármely fizetési kötelezettségének teljesítésével 8 napot meghaladóan késedelembe esik, 
• a Szállító, illetve – megbízási szerződés alapján történő adásvétel esetén – a Megbízott által átvételre 

szerződésszerűen felajánlott Gépjármű átvételét az Adós megtagadja, elmulasztja, vagy átvétel esetén az átvétel 
tényének igazolását a Hitelező felé elmulasztja (ld. 23. pont),  

• a Biztosítás a Kölcsönszerződés hatálya alatt bármilyen, a Hitelezőnek fel nem róható okból megszűnik, illetve a 
biztosítási díjak megfizetésével az Adós, amennyiben díjfizetésre a Kölcsönszerződés szerint köteles, bármilyen okból 
8 napot meghaladóan késedelembe esik, 

• az Adós a Biztosításban foglalt kötelezettségeit egyéb módon megsérti, vagy a Biztosításban meghatározott jogaival 
nem él, és ezen magatartása a Hitelező megítélése szerint a Hitelező számára hátrányos következménnyel járhat, 

• az Adós a Gépjárművet nem rendeltetésszerűen használja, vagy a Hitelező előzetes írásbeli engedélye nélkül 
harmadik személynek használatba adja, átadja, illetve bármilyen jogcímen megterheli, 

• az Adós a Gépjárművel kapcsolatos karbantartási, állagmegóvási, javítási és javíttatási kötelezettségének nem tesz 
eleget, 

• a Gépjármű – a Hitelezőnek fel nem róható ok miatt – megrongálódott, és kijavítása, eredeti állapotba történő 
visszaállítása nem történt meg, vagy megsemmisült, vagy működésképtelenné vált, vagy lopáskár következett be, 

• az Adós az ÁSZF 38. pontja szerinti ellenőrzést akadályozza, vagy az Adós hibájából az ellenőrzés meghiúsul, 
• az Adós az adataiban történő bármilyen változásról azok bekövetkezését követően 8 napon belül a Hitelezőt nem 

tájékoztatja (Amennyiben az Adós társas vállalkozás, a cégadatok változását hivatalos okirattal – pl. cégkivonat, 
végzés – alá kell támasztani.) 
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c) a Kölcsönszerződésben meghatározott biztosíték(ok) értéke a Hitelező megítélése szerint jelentősen csökken, és az(oka)t az 
Adós a Hitelező felszólítására nem egészíti ki, 

d) a Hitelező megítélése szerint az Adós pénzügyi, gazdasági, illetve jogi helyzetében olyan változás következik be, amely – a 
Hitelező megítélése szerint – veszélyezteti az Adós kötelezettségeinek teljesítését, 

e) az Adós megszegi a Hitelezővel kötött bármely más szerződését, 
f) az Adós bármely hitelintézettel vagy pénzügyi vállalkozással kötött bármely más szerződését a Hitelező megítélése szerint 

jelentős mértékben megszegi, 
g) a biztosítékot adó személy a biztosítéki szerződésben foglalt valamely kötelezettségét a Hitelező megítélése szerint jelentős 

mértékben megszegi, 
h) az Adóssal szemben felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy végrehajtási eljárás indul, 
i) a Gépjárművet bizonyíthatóan bűncselekmény elkövetésére használják és/vagy ilyen cselekménnyel összefüggésben a 

hatóság azt lefoglalja. 

64. A Kölcsönszerződés felmondása esetén az Adós Kölcsönszerződés alapján fennálló valamennyi tartozása azonnal esedékessé 
válik. 

65. A Hitelező a felmondásról írásban (felmondólevél), a felmondás indoklásával és az esedékessé vált összeg megjelölésével értesíti 
az Adóst.  
A felmondást tartalmazó nyilatkozat kézbesítése körében a Felek elfogadják, hogy az kézbesítettnek minősül, ha a Hitelező azt 
tértivevényes levélben küldi meg az Adós Kölcsönszerződésben feltüntetett címére, vagy az Adósnak, vagy a kézbesítéskor 
hatályos, a postai kézbesítésekre irányadó szabályok alapján postai küldemények átvételére jogosult személynek személyesen 
vagy megbízottja révén átadja. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a felmondó levél kézbesítettnek tekintendő 
abban az esetben is, ha azt azon személy veszi át, akinél a Gépjármű – akár a Kölcsönszerződéssel ellentétesen – található, 
továbbá az Adós a címváltozást nem jelentette be írásban a Hitelezőnek és a postai kézbesítési szabályok alapján a posta „nem 
kereste”, illetve „ismeretlen helyre költözött” megjelöléssel küldi vissza. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a 
vételi nyilatkozat kézbesítettnek tekintendő abban az esetben is, ha azt az Adóstárs vagy biztosítékot nyújtó személy (kezes) veszi 
át. 
Az Adós az esedékessé vált összeget a tájékoztatás kézhezvételétől számított 8 napon belül - káresemény esetén a felmondás 
dátumától számított 8 napon belül - köteles megfizetni a Hitelezőnek.  

66. A Kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondásával az Adósnak megszűnik a Gépjármű birtoklásához, használatához és 
hasznosításához való joga,  a Hitelező jogosulttá válik a Kölcsönszerződésben és a jelen ÁSZF 68. pontjában meghatározott 
vételi jogát gyakorolni, illetve egyéb biztosítékokat érvényesíteni. A Hitelező a Gépjárművet kivonathatja a forgalomból, az 
Adós köteles saját költségén és felelősségére a Gépjárművet a Hitelező által megjelölt időpontban a Hitelező által megjelölt 
helyre szállítani, vagy azt a Hitelező igazolt megbízottjának a tartozékokkal és a Gépjárműre vonatkozó valamennyi 
dokumentummal együtt átadni. Amennyiben az Adós ezen kötelezettségét nem teljesíti, a Hitelező jogosult az Adós költségére a 
Gépjárművet visszavenni, amelyet az Adós nem akadályozhat.  

67. Amennyiben a Kölcsönszerződést a Hitelező azért mondja fel azonnali hatállyal, mert a Gépjármű megsemmisült, vagy a 
Káreseményt követően a biztosító gazdasági totálkárt állapított meg, vagy a Gépjárművet ellopták (lopáskár), és amennyiben a 
Hitelezőnek a jelen ÁSZF X. fejezete szerinti elszámolás szerinti követelése a biztosítási kárrendezésből nem térül meg, úgy a 
fennmaradó részt az Adós köteles megfizetni a Hitelező részére. 

X. A Kölcsönszerződés kötelező biztosítékai: vételi jog  

Vételi jog 

68. A Hitelező és az Adós a Kölcsönszerződés aláírásával egyidejűleg vételi (opciós) jogot alapítanak a Kölcsönszerződés II. 
pontjában meghatározott Gépjármű vonatkozásában a következő alapfeltételek szerint: 
Az eladó a Kölcsönszerződésben meghatározott Adós, a vevő a Kölcsönszerződésben meghatározott Hitelező vagy a Hitelezőnek 
a Ptk. 375. § (4) , 374. § (5) és a 373. § (4) bekezdése alapján megtett írásbeli nyilatkozatában a vételi jog gyakorlására kijelölt 
harmadik személy. A Hitelező kizárólagosan jogosult eldönteni, hogy a vételi jogot ő vagy a kijelölés alapján harmadik személy 
gyakorolja. A vételi jog vonatkozásában a Hitelezőt megillető jogosultságok, illetve kötelezettségek a vételi jogot gyakorló 
harmadik személyt illetik meg, illetve terhelik, amennyiben a harmadik személyt a Hitelező a vételi jog gyakorlására írásban 
kijelölte, ezért ezen időpontot követően a jelen ÁSZF vételi jogra vonatkozó részei vonatkozásában a Hitelező helyett a vételi 
jogot gyakorló harmadik személyt kell érteni.  

69. A vételi jogot alapító megállapodás a Gépjármű feletti tulajdonjog Adós általi megszerzésének napján lép hatályba és a hatályba 
lépésétől számított 5 (öt) évig marad hatályban.  

70. Az Adós és a Hitelező kifejezetten megállapodnak abban, hogy abban az esetben, ha a Kölcsönszerződés lejárata az 5 évet 
meghaladja, külön okiratban egy másik vételi jogot is alapítanak.  
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71. A vételi jogot a Hitelező vagy az általa a vételi jog gyakorlására kijelölt harmadik személy oly módon gyakorolja, hogy 
egyoldalú vételi nyilatkozatot tesz a Gépjármű megvásárlására.  

72. A vételi jogot gyakorló nyilatkozat kézbesítése körében a Felek elfogadják, hogy az kézbesítettnek minősül, ha a Hitelező azt 
tértivevényes levélben küldi meg az Adós Kölcsönszerződésben feltüntetett címére, vagy az Adósnak, vagy a kézbesítéskor 
hatályos, a postai kézbesítésekre irányadó szabályok alapján postai küldemények átvételére jogosult személynek személyesen 
vagy megbízottja révén átadja. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a vételi nyilatkozat kézbesítettnek tekintendő 
abban az esetben is, ha az Adós a címváltozást nem jelentette be írásban a Hitelezőnek és a postai kézbesítési szabályok alapján a 
posta „nem kereste”, illetve „ismeretlen helyre költözött” megjelöléssel küldi vissza. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, 
hogy a vételi nyilatkozat kézbesítettnek tekintendő abban az esetben is, ha azt az Adóstárs vagy biztosítékot nyújtó személy 
(kezes) veszi át. 

A vételi jog gyakorlása esetén irányadó feltételek 

73. Az Adós köteles a Gépjárművet rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, minden tartozékkal és dokumentummal együtt 
a Hitelezőnek átadni legkorábban a Kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondásának kézbesítésével egyidejűleg.  Ennek 
elmulasztása esetén a Hitelező jogosult az átvételhez bármely törvényes eszközt igénybe venni. Az Adós kijelenti, hogy a 
Hitelező ilyen cselekményét nem tekinti birtokháborításnak, és a birtokvédelem eszközeiről kifejezetten lemond.  
A kárveszély az átadás megtörténtével száll át a Hitelezőre. 

74. A Gépjárműre vonatkozó átruházás kapcsán szükséges és/vagy célszerű cselekmények elvégzése érdekében az Adós és a 
Hitelező együttműködni köteles. Az átadás elmulasztásával vagy elhúzódásával okozott károkat az Adós viseli. Az átadás 
elmulasztása esetén a Hitelező jogosult intézkedni a Gépjármű forgalomból történő kivonása érdekében. 

75. A Gépjármű tulajdonjoga a vételi jog gyakorlásanapján száll át a Hitelezőre, mint vevőre, oly módon, hogy az ezen időpontig 
letétként őrzött Gépjármű törzskönyvre vonatkozó letéti őrzés megszűnik, és azt a Hitelező birtokba veszi. A Hitelező az így 
birtokba vett törzskönyvet a saját tulajdonjogának nyilvántartásba vételéhez jogosult felhasználni. Amennyiben a Hitelező a 
vételi jog gyakorlására harmadik személyt jelölt ki, az Adós kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelező a harmadik személy 
részére a vételi jog gyakorlásának napján bármikor a Gépjármű törzskönyvét átadja.  

76. Az Adós hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelező tulajdonjogát a közlekedési nyilvántartásba bejegyeztesse , amennyiben a Hitelező a 
Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal nyilvántartásába a vételi jog gyakorlásának 
igazolásaként a hatóság részére megküldi  

• a Kölcsönszerződésnek  
• a jelen ÁSZF-nek 
• a felmondólevélnek és közlését igazoló okiratnak és 
• a vételi jog kijelölésére vonatkozó okiratnak és a vételi jog gyakorlására vonatkozó okiratnak (amennyiben a Hitelező 

harmadik személyt jelölt ki a vételi jog gyakorlására) 
a másolati példányát. 

77. Az Adós hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Gépjármű forgalmi engedélye illetve törzskönyve a Gépjármű tulajdonjogának a 
Hitelező általi megszerzését követően bármely okból nem áll rendelkezésre, úgy az illetékes hatóságok előtt a Hitelező eljárjon 
minden olyan jogszabály által megengedett intézkedés érdekében, amely tulajdonjogának az illetékes hatóság nyilvántartásába 
történő bejegyeztetéséhez szükséges, ideértve a korábbi forgalmi engedély bevonásának és új forgalmi engedély kiadásának 
kérelmezését, illetve a felfüggesztett törzskönyv Hitelező, mint tulajdonos, részére történő kiadását is. 
A Hitelező mint vevő tulajdonjogának bejegyzésével kapcsolatos valamennyi költség és díj az Adóst mint eladót terheli. 

78. A vételár az az összeg, amelyet a Gépjármű vonatkozásában a Hitelező által kijelölt független szakértő az Adós költségére 
készített szakértői véleményben a Gépjármű likvidációs értékeként meghatároz (a továbbiakban: Vételár). A Felek kifejezetten 
megállapodnak abban, hogy a vételár meghatározásának ezen módját elfogadják.   

79. A Vételár megfizetése amennyiben a vételi jogot a Hitelező gyakorolta, akkor beszámítással történik, amelyet az Adós 
kifejezetten elfogad. A Vételár megfizetése amennyiben a vételi jogot a Hitelező által kijelölt harmadik személy gyakorolja, oly 
módon történik, hogy a harmadik személy a Vételárat az Adósnak a Kölcsönszerződésben foglalt kifejezett engedményező 
rendelkezése alapján közvetlenül a Hitelezőnek utalja át, amelyet a Hitelező az elszámolás keretén belül vesz figyelembe. A 
Vételár megfizetését követően a Hitelező a Gépjárművet saját kockázatára bármikor, bármilyen feltételek szerint értékesítheti.   

80. Az Adós szavatolja, hogy a Gépjárművön a Hitelező javára a jelen ÁSZF 23. pontja szerint kikötésre kerülő elidegenítési és 
terhelési tilalmon, illetve a Kölcsönszerződés aláírásával alapított vételi jogon, kívül nincs harmadik személynek olyan joga vagy 
igénye, amely a Gépjármű tulajdonjogának a Hitelező által történő megszerzését, megszerzés esetén a tulajdonjoghoz kapcsolódó 
részjogosultságok maradéktalan gyakorlását kizárná, vagy korlátozná, vagy ezzel fenyegetne, továbbá a Gépjárművel 
kapcsolatban per nincs folyamatban, és ilyen nem is fenyeget.  

81. Arra az esetre, ha a Hitelező a vételi jogával nem tudna élni, mert a harmadik személy általi végrehajtási eljárás keretében a 
Gépjármű lefoglalásra kerül, az Adós ezúton kijelenti, hogy a foglalás napjával a Hitelezőre engedményezi a Gépjármű 
értékesítése (árverés útján, vagy árverésen kívüli eladása) során a meg nem fizetett illeték, az állam által előlegezett költség, a 
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végrehajtási eljárás költsége és a végrehajtást kérő követelése levonása után fennmaradó teljes összeget. A Hitelező ezen összeget 
az Adóssal szembeni követeléseinek kielégítése, illetőleg csökkentése céljából az Adóssal szembeni követelésébe beszámítja. 

XI. Elszámolás 

82. A Kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondással történő megszűnése (62. b) pont) esetén a Hitelező elszámolást készít 
(amennyiben a Gépjármű vonatkozásában a Hitelező a vételi jogot gyakorolja, akkor azt követően) , amelyben tételesen rögzíti a 
Felek egymással szembeni követeléseit, illetve tartozásait.  

83. Az Adós köteles a Hitelező részére megtéríteni 
a) A Hitelező valamennyi, az Adós mulasztásából, késedelméből eredő, igazolt költségét; 
b) a kiterhelt és ki nem terhelt késedelmi kamatokat; 
c) a ki nem egyenlített törlesztőrészletek összegeit; 
d) a felmondással esedékessé vált hátralévő teljes tőketartozások összegét; 
e) előtörlesztéssel (57. pont) történő megszűnés esetén a Hitelező 88. pont szerinti Hirdetményében (vagy a kezelési 

költségek és díjak mértékére vonatkozó külön megállapodásban) meghatározott kezelési költséget; 
f) a jelen ÁSZF 62.c) pontjában hivatkozott esetben az elszámolás elkészítésével összefüggő kezelési költséget, amelynek 

mértékét a Hitelező a 88. pont szerinti Hirdetményben (vagy a kezelési költségek és díjak mértékére vonatkozó külön 
megállapodásban) határozza meg; 

g) amennyiben a Kölcsönszerződés megszűnése az Adós felróható magatartására vezethető vissza (62.b) pont), 
meghiúsulás miatti kötbért, amelynek mértékét a Hitelező a 88. pont szerinti Hirdetményben (vagy a kezelési költségek 
és díjak mértékére vonatkozó külön megállapodásban) határozza meg;  

h) az előzőekben (a jelen pont a)-g) alpontjaiban) felsorolt fizetési kötelezettségek bármelyikének késedelmes teljesítése 
esetén az azok esedékességétől számított, a 17. pont szerinti késedelmi kamatot, amelynek mértékét a Kölcsönszerződés 
határozza meg.  

84. Az Adós fizetési kötelezettségeit növeli 
a) az Adósnak a Kölcsönszerződésen alapuló valamely költségtérítéssel kapcsolatos tartozása (pl. biztosítási díj); 
b) a Hitelező követeléseinek érvényesítésével (peresítésével, illetve nem peres eljárás kezdeményezésével) kapcsolatosan 

felmerült, ki nem egyenlített költségek (pl. illeték, ügyvédi munkadíj), valamennyi szükséges és igazolt költség, így 
például posta- és fax-költség (a mindenkori postai díjszabás szerint), és a lejárt, de ki nem egyenlített tartozások 
helyszíni beszedésének költségei; 

c) a Gépjármű visszavételével kapcsolatos eljárás során felmerült valamennyi költség, beleértve a Gépjármű biztosításával, 
a visszavétel esetleges többszöri megkísérlésével kapcsolatos költségeket, a független szakértő által készített 
szakvélemény költségeit, a fedezetérvényesítéssel kapcsolatos költségeket . 

d) a Hitelező a 88. pont szerinti Hirdetményében meghatározott összegű használati díj, amennyiben a Gépjárművet az 
Adós a vételi jog gyakorlását, illetőleg az adásvétel hatályba lépését követően – szerződésellenesen – birtokában tartja 
és/vagy használja. 

85. Az Adós fizetési kötelezettségét csökkenti 
a) a Káresemény alapján a biztosító által kifizetett, és az Adós részére át nem adott összeg;  
b) a Kölcsönszerződés IV. pontjában meghatározott biztosíték(ok) érvényesítése során befolyt összeg. 

86. Az Adós elfogadja, hogy a Hitelező a Vételárral csökkenti az Adós tartozását. A tartozás összegére a Hitelező nyilvántartása az 
irányadó. 

87. Az elszámolás alapján fizetésre köteles Fél köteles az elszámolás Adós általi kézhezvételét követő 8 napon belül az 
elszámolásban meghatározott összeget a másik Fél részére megfizetni. 

 A Hitelező – méltányossági okból – az Adós tartozásának megfizetésére kölcsönszerződés formájában részletfizetési lehetőséget 
biztosíthat. 

XII. Egyéb rendelkezések 

88. Kezelési költségek és díjak, szerződéses feltételek egyoldalú megváltoztatása 
A jelen ÁSZF kötelező mellékletét képezi a Hitelező Hirdetménye a Kölcsönszerződéshez kapcsolódó díjak, kamatok és kezelési 
költségek mértékéről, amelyet a Hitelező az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben kifüggeszt. A Hitelező ugyanitt az 
esetleges módosításokról a módosítás hatálybalépésének időpontját megelőzően legalább 15 nappal tájékoztatja az Adóst. 
Amennyiben az Adós és a Hitelező között külön megállapodás jött létre a kezelési költségek és díjak mértékére vonatkozóan, úgy 
ezen – a jelen ÁSZF kötelező mellékletét képező – megállapodás rendelkezései érvényesek. 
Az Adós (Adóstárs) kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelező a Hpt. 210. § (3) bekezdése alapján a Kölcsönszerződés vagy 
az ÁSZF bármely szerződési feltételt egyoldalúan, az Adós (Adóstárs) számára kedvezőtlenül módosítsa. A módosítást a 
Hitelező az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben kifüggeszti a módosítás hatálybalépésének időpontját megelőzően legalább 



 13  

15 nappal. Amennyiben az Adós (Adóstárs) a módosítás ellen a módosítás hatályba lépéséig írásban nem tiltakozik, azt általa 
elfogadottnak kell tekinteni. A módosítás a hatálybalépésétől kezdve vonatkozik a hatályban levő szerződésekre is. 
Amennyiben az Adós (Adóstárs) a tervezett módosítást nem fogadja el, a Hitelező jogosult a Kölcsönszerződést, ha annak 
feltételei a módosítással összefüggésben jelentős mértékben változnának 15 napos határidővel felmondani. 

89. Postai küldemények 
Amennyiben a Hitelező az Adósnak címzett küldeményét postai küldeményként továbbítja, a küldemény a postai feladástól 
számított ötödik munkanapon kézbesítettnek minősül. A jelen ÁSZF egyes jogokkal és kötelezettségekkel összefüggésben eltérő 
kézbesítési szabályokat is megállapíthat.. Amennyiben a Hitelező az Adós rendelkezésére bocsátja a Gépjármű törzskönyvét, 
akkor postai úton ajánlott küldeményként adja fel az Adós címére, vagy az Adós kérésének megfelelően átadja az Adósnak.  

90. A Hitelező átruházási jogosultsága 
A Hitelező jogosult a Kölcsönszerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személyekre átruházni. A Hitelező 
Kölcsönszerződésből eredő kötelezettségeinek harmadik személyre történő átruházásához az Adós a Kölcsönszerződés 
aláírásával hozzájárulását adja. 

91. Részleges érvénytelenség 
Amennyiben a Kölcsönszerződés valamely rendelkezése vagy annak része érvénytelen lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti 
a Kölcsönszerződés többi részének érvényességét.  

92. Adatok bizalmas kezelése 
Az Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelező az Adóssal való kapcsolata során tudomására jutott információkat a hitelintézetekről 
és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.), a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.), valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. 
évi IV. törvény (Ptk.) rendelkezéseit figyelembe véve banktitokként kezeli, és azokról a Kölcsönszerződésben vagy az Adós 
egyéb, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt írásbeli felhatalmazásában foglaltakon túl csak a Hpt.-ben 
meghatározott esetekben és személyeknek, az ott meghatározott információkat szolgáltatja ki. 

93. Felhatalmazás pénzügyi információ kérésére 
Az Adós felhatalmazza a Hitelezőt arra, hogy a Hitelezővel szemben fennálló tartozásának maradéktalan rendezéséig az Adós 
bármely hitelintézetnél vezetett bármely bankszámlájáról, és az adott hitelintézettel, valamint hitel-és pénzkölcsön nyújtásával 
foglalkozó pénzügyi vállalkozással szemben fennálló tartozásáról felvilágosítást kérjen. Ezen felhatalmazás érvényesítése 
érdekében az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Hitelező ilyen kérése esetén a szükséges felhatalmazó levelet a hatályos 
jogszabályoknak megfelelő formában a Hitelező részére átadja. 

94. Felhatalmazás adatok továbbítására és kezelésére 
Az Adós hozzájárulását adja a Hitelező számára ahhoz, hogy a róla mindenkor rendelkezésére álló valamennyi adatot, 
információt és dokumentumot, függetlenül attól, hogy azok bárki számára hozzáférhető vagy valamely vonatkozó jogszabály 
alapján titoknak minősülő adatok, információk vagy dokumentumok, a CIB Bankcsoport tagjai (mely CIB Bankcsoporttagok 
mindenkori felsorolását a Hitelező mindenkor hatályos Üzletszabályzata tartalmazza) részére átadja.  
Adós egyúttal felhatalmazza a CIB Bankcsoport egyes tagjait, hogy a rá, mint a CIB Bankcsoport egyes tagjainak üzletfelére 
vonatkozóan a CIB Bankcsoport egyes tagjai rendelkezésére álló valamennyi adatot, információt és dokumentumot, függetlenül 
attól, hogy azok bárki számára hozzáférhető vagy valamely vonatkozó jogszabály alapján titoknak minősülő adatok, információk 
vagy dokumentumok a Hitelező rendelkezésére bocsássanak, átadjanak. 
Adós a jelen pontban foglalt felhatalmazások feltételévé teszi, hogy a Hitelező, illetve a CIB Bankcsoport egyes tagjai a 
tudomásukra jutott, az Adósra vonatkozó valamennyi adatot, információt és dokumentumot bizalmasan, jellegüknek megfelelően 
titokként kezelik, a Hitelező és CIB Bankcsoport tagjain kívüli harmadik személyek, illetve a vonatkozó jogszabályok alapján 
azokat jogszerűen megismerni jogosult harmadik személyeken túl senki számára nem teszik hozzáférhetővé. 
Az adatkezelés célja, hogy a CIB Bankcsoport tagjai termékeikkel és szolgáltatásaikkal az Adóst közvetlenül keressék meg, 
illetve, hogy a CIB Bankcsoport tagjai közvetlenül mérhessék fel az Adós igényeit azok magasabb szintű kielégítése érdekében 
(statisztika-készítés). A Hitelező és a CIB Bankcsoport tagjai gondoskodnak az adatok védelméről, így különösen a jogosulatlan 
hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, továbbá sérülés vagy megsemmisülés elkerüléséről. Az Adós a 
Hitelező és a CIB Bankcsoport tagjai által kezelt (ideértve a külföldi adatkezelést is) személyes adatait helyesbítheti, továbbá 
azok kezeléséről bármikor térítésmentesen tájékoztatást kérhet, illetve a Hitelezővel és a CIB Bankcsoport tagjaival fennálló 
üzleti kapcsolata megszűnését követően – a jogszabályok keretei között – kérheti személyes adatai törlését. 
Az Adós a Kölcsönszerződés aláírásával hozzájárulását adja, hogy a biztosítótársaság, amely a Gépjárműre megkötötte az előírt 
Biztosítást, a részére átadott személyes adatokat ellenőrizze, valamint a biztosítási szerződéssel kapcsolatos, a Hitelezőt érintő 
bármely információt a Hitelező részére átadjon. 
Az Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelező külföldre kizárólag akkor továbbít adatokat, ha a külföldi adatkezelőnél a magyar 
jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, és a 
külföldi adatkezelő székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő 
adatvédelmi jogszabállyal.  
Az Adós hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelező az Adós részére végzett pénzügyi szolgáltatással összefüggésben az Adósra 
vonatkozó személyes adatot (név, lakcím), illetve a Hpt. szerinti banktitok körébe tartozó adatot (a Hitelezővel kötött szerződés 
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azonosító adatai, ezen szerződésből származó fizetési kötelezettségek esedékessége, összege, a szerződéssel érintett 
vagyontárgyra vonatkozó adatok) szolgáltasson postai befizetési utalvány, számla nyomtatása vagy megszemélyesítése, illetve 
egyéb levelezés, továbbá az Adós által a Kölcsönszerződés aláírását megelőzően vagy azzal összefüggésben a Hitelező 
rendelkezésére bocsátott valamennyi okirat archiválása céljából belföldi adatfeldolgozó természetes vagy jogi személy, illetve 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére.  
Az Adós tudomásul veszi, hogy nem jelenti a banktitok sérelmét a külföldi pénzügyi intézmény székhelye szerinti felügyeleti 
hatóság számára a felügyeleti tevékenységéhez szükséges és a külföldi felügyeleti hatóság és a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete közötti együttműködési megállapodásban rögzített módon történő adattovábbítás, amennyiben a megállapodás 
tartalmazza az adatok bizalmas kezelésére, illetőleg felhasználására vonatkozó rendelkezést, továbbá a Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyelete hozzájárulását a külföldi felügyeleti hatóságnak átadott adatok külföldi illetékes bűnüldöző szervnek történő 
továbbításához. 

95. Hitelinformációs rendszer 
A Hitelező tájékoztatja az Adóst, hogy a Hpt. 54. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az Adós alábbiakban meghatározott adatai 
bekerülhetnek a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (a továbbiakban: KHR). 

a) természetes személy Adós esetén:  
- a Hpt. 130/C. §-ban meghatározott esetben – ha  Adós fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és 
meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi 
minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt - 
ismertetve a konkrét okokat: 
1.  azonosító adatok: a) név,  b) születési név, c) születési idő, hely, d) anyja születési neve, e) 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, f) lakcím, g) levelezési cím.  

2.1  a kölcsönnyújtásra vonatkozó szerződési adatok: a) a szerződés típusa és azonosítója (száma), b) a szerződés 
megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, c) a szerződés összege és devizaneme, d) az adatátadás alapjául 
szolgáló feltételek bekövetkezésének időpontja, e) az adatátadás alapjául szolgáló feltételek bekövetkezésekor fennálló 
lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, f) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, g) 
a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés. 

b) a Hpt. 2. számú melléklet V. fejezete 4. pontja szerinti vállalkozások (gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, a 
szövetkezet, a lakásszövetkezet és az egyéni vállalkozó) Adós esetén: 

1. a) cégnév, név, b) székhely, c) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, d) adószám. 
2.2  a kölcsönnyújtásra vonatkozó szerződési adatok: a) a szerződés típusa és azonosítója (száma), b) a szerződés 

megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, c) a szerződés összege és devizaneme, d) az adatátadás alapjául 
szolgáló feltételek bekövetkezésének időpontja, e) az adatátadás alapjául szolgáló feltételek bekövetkezésekor fennálló 
lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, f) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, 
g) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés. 

Az Adós tudomásul veszi, hogy az adatátadás célja a hitelképesség differenciáltabb megítélésének és ezáltal a hitelezésnek 
szélesebb körű lehetővé tétele, valamint a referenciaadat-szolgáltatók biztonságosabb működése érdekében a hitelezési kockázat 
csökkentésének elősegítése.  
Az Adós az adatátadással kapcsolatban a Hpt. 130./K §-ban foglalt kifogást emelhet, a Hpt. 130/L. §-a szerinti keresetet indíthat. 
Az Adós tudomásul veszi továbbá, hogy a KHR-be történt adatátadást követően a referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi 
vállalkozás a Hpt. 3. § (1) bekezdésének b)–c) és e)–f) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés, vagy a Tpt. 
81. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti kiegészítő befektetési szolgáltatásra, illetőleg a Tpt. 5. § (1) bekezdésének 37. pontjában 
meghatározott értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerződés megkötését megalapozó döntés meghozatalához, vagy a 130/J. § (3) 
bekezdése szerinti tájékoztatás megadásának céljára további referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja. 
Az Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelező írásban tájékoztatja az Adóst 

- az adatátadás tervezett végrehajtását harminc nappal megelőzően, hogy a jelen ÁSZF 95. a) pontban foglalt esetben 
adatai bekerülnek a KHR-be, ha nem tesz eleget a szerződésben foglalt kötelezettségének, illetve  

- az adatátadást követően legfeljebb nyolc napon belül, annak megtörténtéről. 

96. Adatok ellenőrzése 
Az Adós hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelező a Kölcsönszerződés kapcsán átadott adatokat ellenőrizze. Az Adós hozzájárul ahhoz, 
hogy a Hitelező az Adós által a Hitelező részére átadott személyes adatokat, benyújtott, bemutatott okmányokat, illetve a 
nyilvántartásból való esetleges kikerülés okát és idejét, továbbá arcképét és aláírását a Belügyminisztérium Központi 
Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal nyilvántartásában a GIRO Elszámolásforgalmi Rt. (1054 Budapest, Vadász u. 
31., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041159) útján ellenőrizze. Amennyiben az Adós vagy – amennyiben az Adós társas 
vállalkozásként működik – az Adós képviselője a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 
LXVI. tv. 2. szakasz (1) bekezdés alapján adatletiltási jogát érvényesítette, úgy eseti engedélyt ad a tilalommal érintett adatok 
kiadására is. 

 
1 A c) e) f) és g) pontban foglalt adatok átadására 2006. április 1-től kerülhet sor. 
2 A c) e) f) és g) pontban foglalt adatok átadására 2006. április 1-től kerülhet sor. 
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97. Irányadó jog, eljáró bíróság 
A Kölcsönszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
A Kölcsönszerződésből eredő jogvitáik rendezésére az Adós, Adóstárs, a Biztosítéki Szerződés felei, valamint a Hitelező alávetik 
magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választott Bíróság kizárólagos illetékességének, amely 
Választott Bíróság saját eljárási szabályai alapján jár el. A tárgyalás helye Budapest. Mindegyik fél egy-egy választott bírót jelöl, 
és az így jelölt két választott bíró választja meg az elnököt. Ha bármelyik fél a választott bíró jelölésével késik, vagy azt 
elmulasztja, a másik fél jogosult a választott bírót kijelölni, és az így kijelölt választott bírók jogosultak megválasztani az elnököt. 
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