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1. Általános rendelkezések, az Általános Szerződési Feltételek 

hatálya, módosítása 

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: 
ÁSZF) a De Lage Landen Finance Zrt. (székhely: 1133 Budapest, 
Váci út 76. I. Ép. V. Em., cégjegyzékszám: 01-10-043434, 

pénzügyi szolgáltatások nyújtására vonatkozó felügyeleti engedély  
száma: 1760/1998/F, I-1384/2001, E-I-852/2006) (a továbbiakban: 
Hitelező) és a fogyasztónak nem minősülő ügyfél (a továbbiakban:  

Adós) (A Hitelező és Adós a továbbiakban együttesen: Felek) 
között ingó eszközök és berendezések (a továbbiakban: 
Finanszírozott Eszköz) f inanszírozása vonatkozásában létrejövő 

kölcsönszerződés (a továbbiakban: Kölcsönszerződés) 
elválaszthatatlan részét képezik. Az ÁSZF a Kölcsönszerződésre 
irányadó feltételeket tartalmazza. A Hitelező és az Adós közötti 

kölcsönjogviszony tartalmát – a prudens működés szabályaira és a 
Hitelező belső működési szabályzatára tekintettel - a jelen ÁSZF 
és a Kölcsönszerződés együttesen határozzák meg. Amennyiben 

a fenti dokumentumok rendelkezései egymástól eltérnek, 
elsősorban a Kölcsönszerződés, majd az ÁSZF rendelkezéseit kell 
irányadónak tekinteni. A Hitelező és az Adós közötti pénzügyi 

kölcsönjogviszonyra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz továbbá 
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.), a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk. ),  
a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény (a 
továbbiakban: Hbnytv.), valamint a központi hitelinformációs 

rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: 
Khrtv.). Az ÁSZF a Ptk. Kölcsönszerződésre vonatkozó 
szabályaitól való eltéréseket tartalmaz. A Kölcsönszerződés 

megkötésével a Hitelező az Adóssal szemben a 
Kölcsönszerződésben meghatározott feltételekkel meghatározott 
pénzösszeg f izetésére vállal kötelezettséget, melyet az Adós a 

Kölcsönszerződésben meghatározott feltételek szerint és célra 
köteles felhasználni, és a futamidő alatt a Hitelező részére 
kamattal és szerződéses járulékokkal együtt vissza-, illetve 

megf izetni.  
  
1.2. A Hitelező a Kölcsönszerződést kizárólag az Adós által 

harmadik személlyel (a továbbiakban: Eladó) megkötendő vagy 
megkötött, de az Eladó által még nem teljesített, az Adós 
tulajdonszerzését eredményező ügylet (adásvétel) f inanszírozása 

céljából köti meg, és a pénzügyi szolgáltatásra irányuló kérelem 
elbírálása során a kölcsön felhasználásával teljesítendő ügylet 
feltételeit is elbírálja.  

 
1.3. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelező az ÁSZF-et, és a 
Kölcsönszerződés egyéb feltételét, a kölcsön futamideje alatt a 

hatályban lévő Kölcsönszerződést érintő jogszabályok 
változásaival, továbbá a Hitelező tevékenységét érintő, 
meghatározó jelentőségű pénzpiaci változások esetén, a 

ref inanszírozás feltételeinek a Kölcsönszerződés megkötésének 
időpontjához képest történt jelentős megváltozása, vagy a Hitelező  
pénzügyi szolgáltatási tevékenységére vonatkozóan 

többletköltségeket, adókötelezettséget megállapító 
jogszabályváltozás vagy hatósági rendelkezés esetén, azoknak 
megfelelő ésszerűen arányos mértékben jogosult egyoldalúan, az 
Adós számára kedvezőtlenül is módosítani. A módosítás csak a 

hatálybalépés utáni időpontra vonatkozhat. Az Adós számára 
kedvezőtlen módosítást a hatálybalépés előtt 15 nappal 
hirdetményben kell közzétenni. A módosításokról a Hirdetményi 

úton történt közzététellel egyidejűleg a Hitelező írásban is 
tájékoztatja az Adóst. Ha az Adós a módosított feltételeket nem 
fogadja el, akkor a Kölcsönszerződést a Hitelezőhöz címzett 

levélben, a hatályba lépés napjáig megszüntetheti. Ellenkező 
esetben a Felek a szerződésmódosítást elfogadottnak tekintik.  A 
Hitelező a hirdetményeit az ügyfélfogadásra nyitva álló 

helyiségében, valamint a https://www.dllgroup.com/hu/hu-
hu/k%c3%b6zz%c3%a9t%c3%a9telek linken teszi közzé.  
 

1.4. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Kölcsönszerződés 
aláírását követő 5 (öt) napon belül a Ptk-ban és a Hbnytv-ben 

meghatározott hitelbiztosítéki nyilvántartás olyan regisztrált 
felhasználójává válik, akivel szemben zálogjogosulti hitelbiztosítéki 
nyilatkozat tehető. A Hitelező a Hbnytv-ben meghatározott 

zálogjogosulti hitelbiztosítéki nyilatkozatot saját nevében, de az 
Adós költségére jogosult megtenni. Az Adós a zálogjogosulti 
hitelbiztosítéki nyilatkozat megtételéért a Hitelező által megf izetett 

költségtérítés összegét a Hitelező erre vonatkozó felhívásától 
számított 5 (öt) napon belül köteles a Hitelezőnek megf izetni.  
1.5. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelbiztosítéki 

nyilvántartásba bejegyzett zálogjogosulti hitelbiztosítéki nyilatkozat  
törlését a Kölcsönszerződésből eredő f izetési kötelezettségek 
maradéktalan teljesítését követően saját költségén kezdeményezi.  

 
1.6. A Hitelező az Adóst érintő egyes közleményét Hirdetmény 
útján teszi közzé. A Hirdetményben foglalt közlést közöltnek kell 

tekinteni a kifüggesztés-, illetve a Hitelező honlapján való 
közzétételének napját követő első munkanapon. A Hirdetmény 
útján közzétett díjtáblázat határozza meg a Kölcsönszerződéseket 

is érintő díjak összegét, vagy megállapításuk módját.  Az ÁSZF 
nyilvános, azt a Hitelező ügyfélforgalom számára nyitva álló 
helyiségében a meghirdetett üzleti órák alatt bárki megtekintheti és 

megismerheti. A Hitelező minden ügyfelének - kérésre - díjtalanul 
átadja a jelen ÁSZF egy példányát. Jelen ÁSZF a Hitelező 
honlapján is közzétételre kerül. 

 
1.7. A Hitelező a Kölcsönszerződés Hitelező által teljesítendő 
feltételeit úgy határozza meg, hogy azáltal a Kölcsönszerződéssel 

f inanszírozandó ügylet az Adós tulajdonjogát feltétlen biztosító 
módon teljesüljön, ezért az Adós úgy köteles az érintett harmadik 
személlyel, illetve személyekkel szerződést kötni, hogy abban a 

jogviszonyban a kölcsön csak akkor használható fel, ha a 
tulajdonszerzéshez szükséges minden egyéb feltétel igazoltan 
teljesült, és a Hitelező teljesítése az Adós teljesítésének minősül.  

 
1.8. Ennek megfelelően a Hitelező a kölcsönügyletből eredő 
f izetési kötelezettségének teljesítését megelőzően jogosult ez 

utóbbi feltételeket is – akár ismételten – ellenőrizni, s amennyiben 
a feltételek nem állnak rendelkezésre, vagy nem biztosítottak, 
akkor jogosult a f izetési kötelezettségét az esedékesség ellenére 

nem teljesíteni, illetve a Kölcsönszerződést felmondani.  
 
2. Tájékoztatási kötelezettség  

2.1 A Kölcsönszerződés megkötésekor az Adós köteles írásban 
tájékoztatni a Hitelezőt a Finanszírozott Eszköz tárolási és 
üzemeltetési helyéről, továbbá gépjármű esetén a védelmi 

rendszereinek hatástalanítási módszereiről. Amennyiben a fenti 
adatokban változás történik, az Adós köteles a Hitelezőt az új 
adatokról a változástól számított három (3) napon belül írásban 

értesíteni. 
 
2.2. Az Adós köteles éves beszámolóját (mérleg, eredmény 

kimutatás, kiegészítő melléklet) annak elfogadását követően vagy 
a Hitelező felhívására a Hitelező rendelkezésére bocsátani. A 
Hitelező külön kérésére az Adós ezen kívül is köteles a pénzügyi-

gazdálkodási helyzetének megítéléséhez szükséges 
dokumentumokat (elsősorban évközi mérlegét, főkönyvi kivonatát 
és más pénzügyi beszámolóit) a Hitelező rendelkezésére 

bocsátani. 
 
2.3. Az Adós köteles haladéktalanul tájékoztatni a Hitelezőt 

amennyiben: 
a) a biztosítási szerződésre és biztosítási eseményekre vonatkozó 
rendelkezések értelmében ez szükségessé válik;  
b) a Kölcsönszerződésben rögzített bármely adata megváltozása 

esetén; 
c) a Finanszírozott Eszközt a bíróság, hatóság vagy harmadik fél 
valamely követelés behajtása során indított államigazgatási vagy 

végrehajtási eljárás során lefoglalja, zár alá veszi, vagy más 
módon az Adóstól elvonja; 
d) a Finanszírozott Eszközt károsodás veszélye fenyegeti;  

e) az Adós vagyoni helyzetének romlása, az Adós személyében, 
tulajdonosi körében, gazdálkodásában beállt változás a 
kölcsönösszeg visszaf izetését veszélyezteti, vagy ilyen változás 

beállta várható; 
f ) az Adós bármely más okból előreláthatólag nem fog tudni eleget  
tenni a Kölcsönszerződésből származó bármely f izetési 

kötelezettségének; 

https://www.dllgroup.com/hu/hu-hu/k%c3%b6zz%c3%a9t%c3%a9telek
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g) az Adós ellen csőd- vagy felszámolási eljárás indul, vagy az 
Adós végelszámolását határozták el, továbbá, amennyiben az 

Adóssal szemben készpénz-helyettesítő f izetési eszközzel való 
visszaélés vagy más jogellenes f izetési mód, illetve gazdasági 
bűncselekmény okán eljárás indul; 

h) a Finanszírozott Eszköz adásvételéről szóló szerződés oly 
módon szűnik meg vagy válik érvénytelenné, hogy az Adós nem 
szerez tulajdonjogot a Finanszírozott Eszközön; 

i) a szavatosságra kötelezett a Finanszírozott Eszközt visszaveszi 
vagy szavatossági jogként árleszállítást biztosít; 
j) gépjármű esetén a gépjármű forgalmi engedélye elveszik 

(ellopják) vagy bevonásra kerül. 
 
2.4. A Hitelező a Kölcsönszerződés futamideje alatt rendszeresen 

f igyelemmel kíséri és dokumentálja, illetve dokumentáltatja az 
Adós által nyújtott biztosítékok rendelkezésre állásának alakulását. 
A Hitelező jogosult ezen eljárása keretében az ellenőrzési 

feladatok teljesítésére közreműködőt igénybe venni.  
 
2.5. Az Adós köteles tájékoztatni a Hitelezőt a biztosítékok 

értékében, értékesíthetőségében, behajthatóságában beálló, 
illetve a vonatkozó szerződés feltételeiben bekövetkezett minden 
változásról. Az ellenőrzés során az Adós köteles a Hitelezővel 

vagy megbízottjával mindenben együttműködni, és az 
ellenőrzéshez szükséges minden adatot megadni. 
 

2.6. Az Adós köteles a Hitelező által erre rendszeresített „Adatlap” 
elnevezésű dokumentumban foglaltaknak megfelelően az 
azonosításához és a f inanszírozási kérelmének az elbírálásához 

szükséges, a Hitelező által kért dokumentumok benyújtására, 
adatok megadására. Az Adós a Kölcsönszerződés aláírásával 
igazolja, hogy a Kölcsönszerződésben személyével kapcsolatosan 

meghatározott adatok helytállóak. Az Adós köteles az adataiban 
bekövetkezett változásokat lehetőleg a változást megelőzően, de 
legkésőbb a változást követő 5 napon belül a Hitelezőnek 

bejelenteni. E kötelezettségének elmulasztása súlyos 
szerződésszegésnek minősül. A Hitelező az általa ismert címre 
jogosult nyilatkozatokat intézni, s amennyiben a postai küldemény 

„nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, akkor az kézbesítettnek 
minősül. Az Adós köteles biztosítani a Hitelező részére a 
Finanszírozott Eszközzel kapcsolatos, jogszabályban előírt 

statisztikai és egyéb adatszolgáltatásához szükséges adatokat. Az 
Adós a Kölcsönszerződés aláírásával visszavonhatatlanul 
felhatalmazza a Hitelezőt, hogy a Kölcsönszerződéssel 

kapcsolatos adatait és banktitkait a vonatkozó jogszabályi 
előírások szerint a Hitelezőnek az ügyletek engedélyezésében 
érintett közvetlen és közvetett részvényesei, tulajdonosai, illetve a 

Rabobank cégcsoport, valamint a De Lage Landen International 
B.V. kapcsolt vállalkozásai részére-, a Kölcsönszerződésben 
meghatározott Eladó részére, valamint az Adós 

Kölcsönszerződésből eredő kötelezettségeiért biztosítékot nyújtó- 
és a Kölcsönszerződésben meghatározott harmadik felek részére 
továbbítsa. Az Adós hozzájárul, hogy a Hitelező megkeresésére a 

Rabobank cégcsoport bármely tagvállalata, vagy bármely más 
hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás az Adós velük szemben 
fennálló szerződéseiről és azok teljesítéséről információt adjon át. 

A Hitelező köteles az ilyen módon megszerzett adatokat üzleti 
illetve banktitokként kezelni. Az Adós hozzájárul, hogy a 
Kölcsönszerződés egésze vagy meghatározott része, vagy 

bármely, a Kölcsönszerződésből eredő jog vagy kötelezettség 
átruházásra kerüljön a Hitelező által harmadik személy vagy 
személyek részére, melyre vonatkozóan az Adós előzetes 

hozzájárulására nincs szükség.  
 
2.7. Az Adós tudomásul veszi, hogy a központi hitelinformációs 
rendszerbe (a továbbiakban: KHR) történő adatátadás célja, hogy 

a KHR, azaz egy zárt rendszerű adatbázis által lehetővé váljon a 
nyilvántartott személy hitelképességének megalapozottabb 
megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és 

a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása a pénzügyi 
szolgáltatást igénybe vevők és a Khrtv. szerinti referenciaadat -
szolgáltatók biztonsága érdekében. A Hitelező referenciaadat-

szolgáltatónak minősül. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelező 
a Khrtv. alapján a Kölcsönszerződés megkötését követő 5 
munkanapon belül, továbbá a Khrtv-ben meghatározott egyéb 

esetekben köteles az Adós referenciaadatait a KHR részére 
átadni. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelező a KHR-t kezelő 
pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja az Adós 

referenciaadatait, ha a Kölcsönszerződésben vállalt f izetési 

kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és 
meg nem f izetett tartozása több mint harminc napon keresztül 

fennállt. Az Adós személyére vonatkozóan a KHR részére 
átadható referenciaadatok az Adós cégneve (neve), 
cégjegyzékszáma (egyéni vállalkozói igazolvány száma) és 

adószáma. A Kölcsönszerződésre vonatkozóan a KHR részére 
átadható referenciaadatok: a Kölcsönszerződés típusa és 
azonosítója (száma), a Kölcsönszerződés megkötésének, 

lejáratának, megszűnésének időpontja, a Kölcsönszerződés 
megszűnésének módja, a Kölcsönszerződés összege és 
devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága,  a f izetési 

késedelem bekövetkezésének időpontja, a f izetési késedelem 
bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem f izetett tartozás 
összege, a lejárt és meg nem f izetett tartozás esedékességének 

időpontja és összege, a lejárt és meg nem f izetett 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, valamint pénzneme, a 
fennálló tőketartozás összege és pénzneme, a szerződéses 

összeg törlesztő részletének összege és devizaneme. A Hitelező 
adatátadási kötelezettsége a már átadott referenciaadatok 
módosulása esetén is fennáll, mely kötelezettségét a módosulásról 

történő tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül teljesíti. A 
KHR-be történő adatátadással megegyező célból a 
Kölcsönszerződés megkötését megelőzően a Hitelező által 

továbbított referenciaadatokat más referenciaadat-szolgáltató is 
átveszi, amelyeket a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás jogosult 
átadni. Az átvételhez a Hitelező hozzájáruló nyilatkozata nem 

szükséges. Bármely referenciaadat-szolgáltatónál bárki jogosult 
tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-
ben, és ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató adta át. A 

KHR-ben nyilvántartott saját adatait, valamint az arról szóló 
információt, hogy ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezen 
adatokhoz, az Adós korlátozás nélkül megismerheti, ezért 

költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel. 
 
2.8. Az Adós jogosult kifogást tenni referenciaadatainak a KHR 

részére történt átadása, azoknak a KHR-ben történő kezelése 
ellen, és kérheti a referenciaadat helyesbítését, illetve törlését. Az 
Adós a kifogást a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő 

pénzügyi vállalkozásnak átadó referenciaadat-szolgáltatóhoz, vagy 
a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz írásban nyújthatja be. Az 
Adós székhelye szerint illetékes helyi bírósághoz benyújtott vagy 

ajánlott küldeményként postára adott keresetlevéllel a 
referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás 
ellen keresetet indíthat a referenciaadatainak jogellenes átadása 

és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából.  
A keresetindítási jog a Hitelezőt akkor is megilleti, amennyiben a 
referenciaadat-szolgáltató, illetve a KHR-t kezelő pénzügyi 

vállalkozás a Khrtv-ben meghatározott tájékoztatási 
kötelezettségének nem tett eleget. A keresetlevelet a 
referenciaadat-szolgáltató, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi 

vállalkozás részéről a kifogása eredményeképpen megküldött 
tájékoztató kézhezvételét követő harminc belül kell benyújtani. 
Amennyiben a referenciaadat-szolgáltató, illetve a KHR-t kezelő 

pénzügyi vállalkozás a Khrtv-ben meghatározott tájékoztatási 
kötelezettségének nem tett eleget, a keresetlevél benyújtására 
nyitva álló határidőt a tájékoztatási kötelezettségre megállapított 

határidő leteltétől kell számítani. 
 
2.9. A Hitelező nem felel azért, ha a megadott név, cím 

pontatlansága, változás miatt vagy más, a Hitelezőn kívül álló 
okból a kézbesítés elhúzódik, vagy eredménytelen. A Hitelező a 
közleményének és hirdetményének az ügyfélfogadó helyiségeiben 
történő kifüggesztése útján is értesítheti az Adóst abban az 

esetben, ha a közleményben foglaltak (a továbbiakban: 
Hirdetmény) az Adósok széles körét érintik. Emellett a Hitelező a 
Hirdetmény szövegét honlapján elektronikus formában is 

közzéteszi. A Hitelező az ÁSZF-nek és Hirdetményének 
változásairól kifüggesztés útján értesíti az Adósokat. A 
Hirdetményt azon a munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni, 

amely napot megelőző munkanapon az üzleti órák alatt a 
kifüggesztés megtörtént. A Hitelező jogosult úgy tekinteni, hogy az 
Adós tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha 

a kézbesítést követő 10 napon belül nem érkezett észrevétel vagy 
kifogás. Az Adós köteles 10 napon belül értesíteni a Hitelezőt, ha 
valamely általa a Hitelezőtől várt értesítés az egyébként szokásos 

időtartamon belül nem érkezett meg.  
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2.10. A Hitelező az üzleti kapcsolat biztonsága érdekében köteles 

meggyőződni az Adós nevében eljáró személy képviseleti 
jogosultságáról. Ezen biztonsági intézkedés keretében a Hitelező 
bármikor kérheti a képviseleti jog megfelelő igazolását. A Hitelező 

jogosult az Adós által hozzá bejelentett képviselőket és az ő 
aláírásaikat mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti 
jog megszűnéséről, visszavonásáról vagy az új képviselő 

képviseleti jogáról szóló - és amennyiben szükséges - megfelelő 
bizonyító erővel rendelkező okirattal megerősített írásbeli értesítés 
hozzá meg nem érkezett. 

 
  
3. A kölcsön folyósítása 

3.1. A Hitelező a kölcsön összegét oly módon folyósítja, hogy azt 
közvetlenül a Finanszírozott Eszköz Eladójának bankszámlájára 
utalja át. Az átutalást a Hitelező az Adós megrendelése alapján az 

Eladó által szabályszerűen kiállított számlában megadott f izetési 
határidőn belül, de legkorábban az alábbi feltételek együttes 
teljesülését követő öt (5) munkanapon belül teljesíti, azzal, hogy a 

Hitelező, választása szerint, az alábbi feltételek bármelyikének 
fennállásától eltekinthet. 
a) a Kölcsönszerződés érvényes létrejötte a Hitelező és Adós 

között; 
b) a Kölcsönszerződésben kikötött biztosítéki szerződések 
megkötése és az ott meghatározott egyéb folyósítási feltételek 

teljesítése, 
d) az azonnali beszedési megbízás benyújtására feljogosító 
felhatalmazásnak az Adós számlavezető hitelintézetei által történő 

visszaigazolása; 
e) az  Eladóhoz címzett, a Finanszírozott Eszközre vonatkozó, a 
specif ikációt teljes egészében tartalmazó megrendelés, és a 

megrendelés (vagy az adásvétel jogcímét és teljesítését 
alátámasztó egyéb okirat) alapján a  Eladó által a Finanszírozott 
Eszköz vételáráról szabályszerűen kiállított számla másolata,  

f ) amennyiben a Finanszírozott Eszköz gépjármű, úgy a forgalmi 
engedélyének másolata, továbbá annak hitelt érdemlő igazolása, 
hogy a gépjármű törzskönyvével kapcsolatos közlekedési 

igazgatási hatósági eljárás során az Adós az ÁSZF 
rendelkezéseinek megfelelően járt el,  
g) a Hitelező által elfogadott biztosító társaság igazolása a teljes 

körű vagyonbiztosítás, vagy gépjármű esetén a Casco és a 
kötelező gépjármű biztosítások megkötéséről, a biztosító 
kockázatba lépéséről, valamint annak hitelt érdemlő igazolása, 

hogy a Hitelező a vagyonbiztosítás és a Casco biztosítási 
szerződésből eredő biztosítási összegre vonatkozó követelés 
zálogjogosultjává vált, 

h) az Adós a Finanszírozott Eszközre (és a Kölcsönszerződésben 
meghatározható egyéb zálogtárgyra) vonatkozóan a 
hitelbiztosítéki nyilvántartásban jelzálogjog bejegyzése iránt 

zálogkötelezetti nyilatkozatot tett, vagy a Hitelező által a 
Finanszírozott Eszközre (és a Kölcsönszerződésben 
meghatározható egyéb zálogtárgyra) vonatkozóan tett 

zálogjogosulti hitelbiztosítéki nyilatkozatot zálogkötelezetti 
hitelbiztosítéki nyilatkozattal megerősítette. 
 

3.2. A fenti feltételek együttes fennállása esetén sem köteles a 
Hitelező a kölcsönösszeg folyósítására, ha az Adós vagyoni 
helyzetében vagy más lényeges körülményében olyan változás áll 

be a Kölcsönszerződés létrejöttét követően, amely a kölcsön 
visszaf izetését veszélyezteti, vagy olyan körülmények következnek 
be, amelyek a Ptk., illetve az ÁSZF rendelkezései szerint a 

Kölcsönszerződés Hitelező általi azonnali hatályú felmondását 
lehetővé teszik. Ebben az esetben az Adós köteles a Hitelezőnek 
megtéríteni a szerződéskötéssel kapcsolatban felmerült költségeit.  
 

3.3. A Hitelező a kölcsönt a Kölcsönszerződésben meghatározott 
futamidőre nyújtja. A kölcsön futamideje – a Kölcsönszerződés 
eltérő rendelkezése hiányában – a kölcsön Hitelező általi 

folyósításának napját követő hónap első napján kezdődik és az 
utolsó törlesztő részlet esedékességének napján jár le.  A 
futamidőre vonatkozó egyéb rendelkezéseket a Kölcsönszerződés 

tartalmazza. A Kölcsönszerződés meghatározhatja a 
kölcsönösszeg folyósítására nyitva álló határidőt, amelyen belül, a 
kölcsönt az Adós egy összegben, vagy a Kölcsönszerződés ilyen 

rendelkezése esetén, az Eladóval kötött megállapodás szerint több 
részletben is jogosult igénybe venni. Amennyiben az Adós a 
határidő belül nem, vagy csak részben veszi igénybe, a kölcsön 

összege módosul és az Adós köteles a szerződésmódosítási díj 
megf izetésére. 

 
3.4. A Kölcsönszerződés alapján a kölcsön az Eladó által a 
Finanszírozott Eszköz értékesítésére vonatkozóan kiállított számla 

szerinti devizában (magyar forintban vagy külföldi devizában) kerül 
meghatározásra, illetve a Hitelező által folyósításra. A kölcsön 
összege megegyezik a Finanszírozott Eszköz vételárának 

kölcsönből teljesítendő részével, amire tekintettel a 
Kölcsönszerződés a kölcsön összegét minden esetben ebben a 
devizanemben tartalmazza. A Kölcsönszerződésben ugyanakkor a 

felek megállapodhatnak abban, hogy a kölcsön nyilvántartásának 
devizaneme a folyósítás vagy a kölcsön törlesztésének 
devizanemétől eltérő legyen, mely esetben a kölcsön és járulékai a 

folyósítást követően e devizában kerülnek nyilvántartásra. Ilyen 
megállapodás esetén, ha valamelyik összeg magyar forintra 
átváltása szükséges, a Hitelező – a Magyar Nemzeti Banknak a 

folyósítás napján érvényes hivatalos devizaárfolyama 
alapulvételével – számolja át magyar forintra és erről az Adóst az 
első f izetési értesítőben – de legkésőbb a folyósítást követő 30 

napon belül – írásban tájékoztatja.  
 
 

4. Adós fizetési kötelezettsége, a kölcsön kamata 
4.1. Az Adós a Hitelezővel szemben fennálló f izetési 
kötelezettségeit a Kölcsönszerződésben meghatározott 

esedékességi időpontokban köteles a Kölcsönszerződésben vagy 
a törlesztő részletekre vonatkozóan az Adós részére küldöt t 
f izetési értesítőben megjelölt bankszámlára történő banki 

átutalással vagy csoportos beszedési megbízással teljesíteni. A 
Hitelező egyedi döntése alapján szerződéskötési feltételként 
kizárólagos f izetési módként a csoportos beszedési megbízást 

előírhatja.  Amennyiben az esedékesség munkaszüneti napra esik, 
a határidő a következő munkanapon jár le. Az Adós a 
Kölcsönszerződés aláírásával a Hitelező nyilvántartásait a 

Kölcsönszerződésből eredő f izetési kötelezettségei 
megállapításához irányadónak ismeri el és elfogadja. 
 

4.2. Átutalás esetén az a nap számít teljesítésnek, amikor az 
esedékes összeg a Hitelező számláján jóváírásra kerül. A jóváírás 
dátuma a banki könyvelési nap. A jóváírásig a teljesítés kockázatát  

az Adós viseli. Az Adós törlesztőrészlet f izetési kötelezettsége 
csak abban az esetben minősül teljesítettnek, amennyiben a 
számlán feltüntetett összeg a Hitelező számlában megadott 

bankszámláján, mint teljesítési helyen – a szerződésszámot, vagy 
a számla, vagy egyéb számviteli bizonylat sorszámát tartalmazó 
közleménnyel - maradéktalanul jóváírásra került. A törlesztőrészlet 

megf izetése nem szerződésszerű, ha arra nem beazonosítható 
módon (azaz a szerződésszámot, vagy a számla, vagy egyéb 
számviteli bizonylat sorszámát tartalmazó közlemény nélkül, vagy  

hibás szerződésszám, számlaszám, vagy egyéb számviteli 
bizonylati sorszám feltüntetésével) kerül sor, vagy amennyiben az 
Adós által teljesített f izetés nem a számlában vagy egyéb 

számviteli bizonylatban meghatározott bankszámlaszámra 
(teljesítési helyre) utalással történik. Az Adós által nem 
szerződésszerűen teljesített f izetéseket a Hitelező nem köteles 

teljesítésként elfogadni, és az Adós vagy a f izetést teljesítő 
harmadik fél kifejezett rendelkezése hiányában jogosult a f izető 
félnek az átutalás költségeivel csökkentve visszatéríteni. A 

Hitelező az Adóst a f izetési kötelezettség nem szerződésszerű 
teljesítése következtében esetlegesen ért joghátrányok és 
jogkövetkezmények (ideértve különösen, de nem kizárólag a 

késedelmes teljesítés valamennyi jogkövetkezményét) 
vonatkozásában felelősségét kifejezetten kizárja.  
 
4.3. A Kölcsönszerződésben meghatározott f izetési 

kötelezettségek külföldi devizában, vagy magyar forintban 
kerülnek meghatározásra, azonban a folyósítás és a törlesztő 
részletek kiszámlázása és megf izetése – ha a Kölcsönszerződés 

másképpen nem rendelkezik - magyar forintban történik. A külföldi 
devizában meghatározott f izetési kötelezettségek átváltási 
árfolyama és devizaneme a Kölcsönszerződésben kerül 

rögzítésre. 
 
4.4. A külföldi devizában meghatározott, de magyar forintban 

f izetendő f izetési kötelezettségek forintban kifejezett összege – a 
kölcsön devizanemének megfelelően – a Magyar Nemzeti Bank 
által közzétett, a Kölcsönszerződésben rögzített esedékessége 

napján érvényes hivatalos devizaárfolyam alapján kerül 
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meghatározásra. Amennyiben az esedékesség napja nem 
árfolyamjegyzési nap, akkor a számítás során az azt megelőző 

legközelebbi árfolyamjegyzési napon érvényes árfolyamot kell 
f igyelembe venni. A törlesztő részletek forint összegét a Hitelező 
előzetesen a f izetési értesítő kiállításának napján érvényes 

árfolyam alapján állapítja meg. A számlázás napján és az 
esedékesség napján meghatározott árfolyam közötti különbséget 
Hitelező jogosult a jóváírást követően a következő f izetési 

értesítőben érvényesíteni. 
 
4.5. Amennyiben az Adós a Kölcsönszerződésből eredő f izetési 

kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor a Hitelező 
jogosult az Adós felhatalmazó nyilatkozata alapján az Adós 
bankszámlájával szemben azonnali beszedési megbízást 

benyújtani. Ebben az esetben az Adós beszedési díjat is köteles a 
Hitelező részére f izetni, melynek mértékét a Hitelező Hirdetménye 
tartalmazza.  

 
4.6. Az Adós köteles a Hitelező részére a Kölcsönszerződésben 
meghatározott törlesztő részleteket az ott meghatározott 

esedékességekkor megf izetni. A törlesztő  részletek a 
Kölcsönszerződés eltérő rendelkezése hiányában tőke- és 
kamattörlesztő részletből állnak. 

 
4.7. A Felek által a Kölcsönszerződésben meghatározott kamat-
típustól függően a törlesztő  részletek vonatkozásában az alábbi 

rendelkezések alkalmazandók. 
 
4.7.1. Fix kamatozású kölcsön esetén az Adós a kölcsön 

folyósításának napjától a tartozás teljes összegének 
visszaf izetéséig a Kölcsönszerződésben meghatározott összegű 
kamatot köteles f izetni. A f izetendő kamat összegét és 

esedékességét a Kölcsönszerződés tartalmazza. A törlesztő  
részletek havonta vagy a Kölcsönszerződésben meghatározott 
ütemezésben, a futamidő kezdetének napját követő esedékességi 

hónapok azonos napján esedékesek a Kölcsönszerződés szerint. 
Fix kamatozású Kölcsönszerződés esetén a Kölcsönszerződésben 
és pénzügyi mellékletében a Kölcsönszerződés megkötése 

időpontjában feltüntetett ügyleti kamatláb mértéke a Hitelező 
ref inanszírozását biztosító harmadik fél által a megkötés napjára 
biztosított ref inanszírozási kamat alapján kerül megállapításra. Az 

Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a Finanszírozott Eszköz 
vételárának Hitelező általi folyósításának napja eltér a 
Kölcsönszerződés megkötésének napjától, a törlesztő részletek 

kamata a folyósítás napján irányadó ref inanszírozási kamat 
alapján meghatározott ügyleti kamattal kerülnek megállapításra. 
Fix kamatozású Kölcsönszerződés esetén az ügyleti kamat a 

futamidő alatt a módosított pénzügyi melléklet időpontját követően 
nem változik. 
 

4.7.2. Változó kamatozású kölcsön esetén a Hitelező a törlesztő 
részleteket a Kölcsönszerződésben rögzített referencia kamatláb 
mértéke kamatperiódusonkénti változásának megfelelően 

módosítja. A változó kamatozású Kölcsönszerződésnél a 
referencia kamatláb mértékének megváltozása esetén a következő 
kamatidőszak (kamatperiódus) első napjától kezdve, az akkor 

érvényes referencia kamatláb mértékével számítva a Hitelező 
módosítja a törlesztő részletek összegét. A még esedékessé nem 
vált törlesztő részletek összegei a hátralévő tőketartozás és a 

referencia kamatláb mértéke alapján kerülnek kiszámításra. A 
Kölcsönszerződés eltérő rendelkezésének hiányában az első 
kamatperiódus a kölcsön folyósításának napjától az Adós által a 

Kölcsönszerződés alapján f izetendő első törlesztő részlet 
esedékességének napjáig tart.   
 
4.8. Az ügyleti kamatláb mértékének megváltozása esetén a 

következő kamatidőszak első napjától kezdve automatikusan 
megváltozik a törlesztő  részlet összege. Az új törlesztő  részletek a 
fennálló, még esedékessé nem vált tőketartozás és az újra-

megállapított ügyleti kamatláb alapul vételével kerülnek 
kiszámításra. 
 

4.9. Az esedékes törlesztő részlet kamata a f izetési értesítő 
kiállítása napján érvényes referencia kamatláb mértéke alapján 
kerül kiszámításra. A f izetési értesítő kiállítása napján kiszámolt 

kamat és a kamatidőszak első napjára meghatározott kamat 
közötti különbséget Hitelező jogosult a jóváírást követően, a 
következő f izetési értesítőben érvényesíteni.  

 

4.10. A Hitelező által az Adós részére teljesített szolgáltatások 
költségei - különösen az esetleges hatósági eljárás költségei, a 

közreműködő igénybevételének költségei, a jogi és egyéb 
szakértői költségek, postaköltségek, illetékek - az Adóst terhelik. 
 

5. A Kölcsönszerződések biztosítékai 
5.1 A Hitelező az általa nyújtott kölcsön biztosítékául elsősorban 
az alábbi biztosítékokat fogadja el: 

 
- Garanciaszerződés vagy garanciavállalás (ideértve 

különösen a bankgaranciát); 

- zálogjog (ingó-, ingatlan jelzálogjog , valamint jogot 
vagy követelést terhelő zálogjog, óvadék); 

- készf izető kezesség, kártalanító kezesség; 

- engedményezés; 
- felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás az 

Adós összes bankszámlájára 

 
5.2. A Hitelező nem fogadja el biztosítékként: az olyan dolgot 
(ingó, ingatlan), amelyet az Adós, vagy fedezetként felajánló 

harmadik személy már más jogügylet biztosítékául lekötött;  vagy 
olyan gazdasági társaság üzletrészét, vagy részvényét, amely az 
Adósban befolyásoló részesedéssel rendelkezik, illetve 

amelyikben az Adósnak befolyásoló részesedése van.  A Hitelező 
a biztosítékokat az Adósminősítési és Fedezetértékelési 
Szabályzatában leírtak szerint értékeli. 

 
5.3. Az Adós köteles gondoskodni a biztosítékul lekötött 
valamennyi dolog fenntartásáról, értéke megőrzéséről, valamint – 

a Hitelező felszólítására – a követelések érvényesítéséről. Az 
Adós köteles a Hitelező javára biztosítékul lekötött dolgokat 
rendeltetésszerűen kezelni, üzemeltetni, megőrzésükről 

gondoskodni. Ha a biztosíték a termelésben, illetve a 
kereskedelemben részt vevő egyedileg meg nem határozott, 
elhasználható, vagy helyettesíthető dolog, akkor az Adós köteles 

az elhasználódott, vagy értékesített dolgot értékén pótolni, és azt 
igazolni.  
 

5.4. Ha valamely biztosítékul szolgáló jog gyakorlása, vagy 
követelés érvényesítése a lekötés tartama alatt esedékessé válik, 
a Hitelező jogosult a jogot gyakorolni, illetve a követelést 

érvényesíteni. A követelés érvényesítésére a Hitelező különösen 
akkor jogosult, ha annak elmulasztása a jog, illetve a követelés 
elévüléséhez, vagy érvényesíthetetlenné válásához vezetne, 

illetve az érvényesítés későbbi időpontban lényegesen 
megnehezedne. A követelés érvényesítésének elmulasztására a 
Hitelezővel szemben nem lehet hivatkozni.  

 
5.5. Az érvényesítés során befolyt összegeket a Hitelező jogosult 
az esedékes követeléseire elszámolni, és a később esedékessé 

váló követelésére óvadékként kezelni. Ha az óvadékként történő 
kezelésre a Hitelező megítélése szerint akár részben, akár 
egészben nincs szükség, akkor a Hitelező a biztosítékként nem 

szükséges részét a követelésnek az Adós részére az 
igényérvényesítéssel járó költségek levonása után kif izeti.  
 

5.6. A Hitelező a Finanszírozott Eszközre a Hitelezővel 
szerződésben álló biztosítási közvetítő vagy biztosító 
közreműködésével teljes körű vagyonbiztosítást vagy Casco 

biztosítást megköti és a Kölcsönszerződés teljes futamidejére 
fenntartja azt. A biztosítási díjak a Kölcsönszerződés eltérő 
rendelkezése hiányában a törlesztő részletekkel egyidejűleg 

f izetendők. A Hitelező a teljes Futamidőre köti meg a biztosítási 
szerződést, rögzített díjjal, így a díj csak kivételes esetben kerülhet 
módosításra vagy indexálásra a biztosító társaság Adós által is 
elfogadott általános szerződési feltételei, illetve ajánlata szerint. 

 
5.7. Az Adós a Finanszírozott Eszközre vonatkozó 
vagyonbiztosítást vagy Casco biztosítást a Hitelezővel 

szerződésben nem álló biztosítási közvetítő vagy biztosító 
közreműködésével a Hitelező előzetes írásbeli hozzájárulásával 
maga is megkötheti. A Hitelező a hozzájárulást saját belátása 

szerint jogosult megadni vagy megtagadni. Az Adós tudomásul 
veszi, hogy a jelen pont szerinti vagyonbiztosításra vonatkozó 
előzetes ajánlat akkor alkalmas az Adós általi megkötésre, ha (i) 

az kárbiztosításként köthető, és (ii) tartalmazza a biztosító 
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a vagyonbiztosítás csoportos 
biztosításként kerül megkötésre, és a Hitelező káresemény 

bekövetkezése esetén a biztosító szolgáltatása tekintetében az 
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Adóst megillető jogokkal rendelkezik és a biztosítási összeg a 
Hitelező részére közvetlenül teljesítésre kerül a biztosító által, 

vagy (iii) tartalmazza a biztosító nyilatkozatát arra vonatkozóan, 
hogy a vagyonbiztosítás alapján a biztosítási összegre fennálló 
követelést az Adós óvadékként nyújtja a Hitelező javára és 

káresemény bekövetkezése a biztosítási összeg a Hitelező 
részére közvetlenül teljesítésre kerül, vagy (iv) tartalmazza a 
biztosító nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a vagyonbiztosítás 

alapján a biztosítási összegre fennálló követelést az Adós a 
Hitelező, mint zálogjogosult javára elzálogosítja és káresemény 
bekövetkezése a biztosítási összeg a Hitelező, mint zálogjogosult 

részére közvetlenül teljesítésre kerül, vagy (v) a biztosítás 
szerződő fele az Adós, biztosítottja pedig a Hitelező, mely alapján 
káresemény bekövetkezése a biztosítási összeg a Hitelező 

részére közvetlenül teljesítésre kerül. 
 
5.8. Az 5.7. pontban foglalt esetben az Adós köteles a Hitelező nek 

a biztosítási ajánlat másolatát a Finanszírozott Eszköz átadás-
átvételének napjáig, továbbá a biztosítási kötvény másolatát annak 
kézhezvételét követő 2 napon belül megküldeni, valamint a 

biztosítási díjak f izetését és a biztosítás érvényességét a Hitelező 
írásbeli felszólításától számított 5 napon belül igazolni. 
Amennyiben az Adós a biztosítás meglétét, illetve a biztosítási 

díjak f izetését megfelelő módon nem tudja igazolni, a Hitelező 
élhet azon jogával, hogy a Finanszírozott Eszközre vonatkozó 
biztosítást maga kösse meg, vagy a biztosítási jogviszonyba a Ptk.  

6:451.§ (1) és (2) bekezdései alapján belépjen. Ez esetben a 
biztosítási díjakat a Hitelező az Adós felé továbbszámlázza. A 
Hitelező által megkötött biztosítás díjtételeit az Adós akkor is 

köteles megf izetni, ha az Adós utólag igazolni tudja, hogy a 
Finanszírozott Eszközre vonatkozó biztosítással rendelkezett, de 
annak Hitelező felé történő igazolását elmulasztotta. 

 
5.9. Ha az Adós az esedékesség időpontjában akár részben, akár 
egészben bármilyen ok következtében a f izetési kötelezettségeit 

nem teljesíti, vagy f izetési késedelme 15 napot meghaladja, akkor 
a Hitelező – vagy az általa megbízott harmadik személy – jogosult 
érvényesíteni bármely biztosítékból eredő jogát, úgy, és olyan 

eljárásban, ahogyan az a követelések kielégítését a 
legeredményesebben biztosítja.  
 

5.10. A Hitelező jogosult beszerezni minden olyan iratot, amelyet 
szükségesnek vél megvizsgálni a biztosítékok nyújtásával, 
kezelésével, és érvényesítésével kapcsolatban, és jogosult 

kezdeményezni az érvényesítéshez szükséges hatósági eljárást, 
valamint közreműködőt igénybe venni a biztosítékok 
megőrzéséhez és érvényesítéséhez.  

 
5.11. A biztosítékok nyújtásával, fenntartásával, kezelésével, 
biztosításával és érvényesítésével, valamint a Hitelező által 

megbízott szakértővel történő felülvizsgálattal kapcsolatosan 
felmerülő minden költség az Adóst terheli, annak megf izetése 
szerződéses kötelezettségnek minősül, külön kikötés nélkül.  

 
6. Gépjármű finanszírozására vonatkozó speciális szabályok 
6.1 Az Adós a Gépjárművön a Gépjármű tulajdonjogának Eladótól 

történő megszerzése időpontjától kezdve a Hitelező javára a 
kölcsön futamidejére elidegenítési és terhelési tilalmat alapít. Az 
elidegenítési és terhelési tilalom célja, hogy a Hitelezőnek a 

Kölcsönszerződés szerződésszerű teljesítésével kapcsolatos 
érdekeit biztosítsa. 
 

6.2. Az elidegenítési és terhelési tilalom a Kölcsönszerződés 
futamidejének lejáratáig tart, és a futamidő eltelte előtt abban az 
esetben szűnik meg, ha: 
a) az Adós a Kölcsönszerződésből származó és azzal kapcsolatos 

minden f izetési kötelezettségének eleget tett, és Hitelező az 
elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez szükséges hozzájáruló 
nyilatkozatát Adós rendelkezésére bocsátotta; 

b) a Gépjármű megsemmisül vagy helyrehozhatatlanul károsodik.  
 
6.3. Az Adós a Kölcsönszerződés létrejöttét követően 

haladéktalanul köteles minden olyan intézkedést megtenni az 
illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál, amely annak 
érdekében szükséges, hogy a közlekedési igazgatási hatóság a 

Hitelező javára létesített elidegenítési és terhelési tilalmat központi 
gépjármű-nyilvántartásba bejegyezze, valamint a Gépjármű 
törzskönyvének kiadására irányuló eljárást lefolytassa, és a 

törzskönyvet a Hitelezőnek megküldje. Amennyiben a Gépjármű 

törzskönyve bármilyen oknál fogva az Adós részére kerül 
megküldésre, az Adós haladéktalanul köteles a törzskönyvet a 

Hitelezőnek átadni. A Gépjármű törzskönyvét az elidegenítési és 
terhelési tilalom és a vételi jog fennállása alatt a Hitelező őrzi. 
 

6.4. Az elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt az Adós 
nem jogosult a Gépjárművet elidegeníteni, megterhelni, másnak 
bérbe vagy használatba adni vagy a Gépjármű használatát 

másnak bármilyen módon átengedni. Az Adós a Gépjármű 
használata során köteles megakadályozni, hogy a Gépjárművön 
harmadik személyek bármilyen jogot szerezzenek, és azonnal 

köteles értesíteni a Hitelezőt amennyiben harmadik személyek 
ilyen jog szerzése érdekében a Gépjárművel kapcsolatban 
követelést támasztanak. Jelen rendelkezésben foglaltak alól a 

Hitelező az Adós részére írásban felmentést adhat. 
 
6.5. Amennyiben az Adós valamennyi, a Kölcsönszerződésből 

eredő tartozását maradéktalanul megf izette, a Hitelező az 
elidegenítési és terhelési tilalom törlésére vonatkozó nyilatkozatát 
és a Gépjármű törzskönyvét az Adós részére a Kölcsönszerződés 

megszűnésekor kiadja. 
 
7. A kölcsön visszafizetése, előtörlesztés 

7.1. Az Adós a Hitelezővel szemben fennálló, a 
Kölcsönszerződésben meghatározott f izetési kötelezettségeit a 
Kölcsönszerződésben meghatározott esedékességi időpontokban 

köteles a megjelölt bankszámlára történő banki átutalással 
teljesíteni. Amennyiben a kölcsön Hitelező általi folyósítására a 
naptári hónap 20. napját követően kerül sor, az Adós első f izetési 

kötelezettsége – a Kölcsönszerződés eltérő rendelkezése 
hiányában – a folyósítás napját követő második naptári hónap első  
napján válik esedékessé. 

 
7.2. Átutalás esetén az a nap számít teljesítésnek, amikor az 
esedékes összes a Hitelező számláján jóváírásra kerül. A jóváírás 

dátuma a banki könyvelési nap. A jóváírásig a teljesítés kockázatát  
az Adós viseli.  
 

7.3. A Kölcsönszerződésből eredő bármely f izetési kötelezettség 
késedelmes teljesítése esetére a Ptk-ban a gazdálkodó 
szervezetek közötti szerződésekre megállapított késedelmi kamat, 

devizában történő f izetés esetén a referencia kamatláb+10% 
mértékű késedelmi kamat kerül felszámításra. A f izetési 
késedelem miatt küldött minden egyes f izetési felszólítás és egyéb  

intézkedések után a Hitelező a hirdetményében, illetve a honlapján 
közzétett díjtáblázatban meghatározott díjak felszámítására 
jogosult, melyek összegét az Adós a Hitelező számlája alapján 

köteles megf izetni. 
 
7.4. Amennyiben az Adós által teljesített f izetés az esedékes teljes 

követelést nem fedezi, akkor a Hitelező a teljesített összeget a 
behajtással kapcsolatos költségekre, késedelmi kamatokra, és 
ügyleti kamatokra, díjakra számolja el, és a fennmaradó résszel 

csökkenti az esedékes tőketartozást.  
 
7.5. Amennyiben egy időpontban az Adós és a Hitelező között 

több pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés van hatályban, és 
az Adós által teljesített f izetés nem fedezi az összes hatályos 
szerződés szerint esedékes követeléseket, akkor a Hitelező 

jogosult saját maga dönteni a teljesített f izetés felhasználásáról, és  
azt a korábban lejárt, vagy kevésbé biztosított esedékessé vált 
követelésre fordítani.  

 
7..6. Az Adós csak abban az esetben jogosult előtörlesztésre, ha 
erre nézve a Kölcsönszerződést módosították, és ez olyan 
módosításnak minősül, melyért az Adós szerződésmódosítási díjat  

köteles f izetni.  
 
8. A Kölcsönszerződés módosítása, díja 

8.1. Felek a szerződést közös megegyezéssel módosíthatják, a 
módosításra a szerződéskötés szabályai az irányadóak.  
 

8.2. Az Adós által kezdeményezett szerződésmódosítás esetén az 
Adós szerződésmódosítási díjat köteles f izetni, annak mértékét a 
Hitelező Hirdetménye tartalmazza. A szerződésmódosítási díj a 

szerződésmódosításra irányuló kérelem előterjesztésekor 
esedékes.  
 

9. A Kölcsönszerződés felmondása 
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9.1. A Hitelező a Kölcsönszerződést a Ptk.-ban, az ÁSZF-ben, 
illetve a Kölcsönszerződésben meghatározott esetekben jogosult 

felmondani. A Kölcsönszerződés felmondása esetén a 
Kölcsönszerződés a lejárati időpontban megszűnik, és az Adós 
köteles a Hitelezővel szemben fennálló teljes tartozását 

haladéktalanul, egy összegben kiegyenlíteni.  
 
9.2. A Hitelező jogosult azonnali hatállyal felmondani a 

Kölcsönszerződést súlyos szerződésszegés esetén. Súlyos 
szerződésszegésnek minősül különösen, ha az Adós:  
 

- f izetési késedelme meghaladja a 30 napot, vagy ugyan nem 
éri el ezt az időtartamot, de már korábban két ízben f izetési 
kötelezettségét legalább 10 napos késedelemmel teljesítette;  

- a tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, és az 
információ ismerete lényeges a kölcsönszerződés 
fenntartását illetően; 

- a Kölcsönszerződés megkötésére irányuló tárgyalásokon 
valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával, vagy más 
módon a Hitelezőt a szerződéskötésre irányuló döntés 

tekintetében megtévesztette; 
- nem teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettségét;  
- nem teljesíti a kikötött biztosítékokkal kapcsolatos 

állagmegóvási, biztosításkötési, díjf izetési, érték kiegészítési-,  
illetve pótlási kötelezettségét, és a biztosítékokkal 
kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségét; 

- bármely további hitelezőjével szemben a fennálló 
tartozásának esedékességekor nem tesz eleget, vagy a 
Hitelező javára nyújtott fedezetre vonatkozóan bármely 

harmadik személy végrehajtást kezdeményez; 
- olyan további kötelezettségeket vállal, amely a Hitelező 

számára a követelése megtérülését veszélyezteti; 

- ha az Adós a Kölcsönszerződésen kívül a Hitelezővel- vagy a 
Hitelező-, illetve a De Lage Landen International B.V. 
valamely magyarországi kapcsolt vállalkozásával kötött 

bármely f inanszírozási vagy egyéb szerződés tekintetében 
azonnali hatályú felmondás alapjául szolgáló 
szerződésszegést követ el. 

 
9.3. Amennyiben az Adós a kölcsönt nem a Kölcsönszerződésben 
meghatározott célra használja fel, akkor a Kölcsönszerződés 

megszegéséből eredő jogkövetkezmények az eltérő felhasználás 
időpontjától kezdődően állnak be.  
 

9.4. A Kölcsönszerződés felmondása esetén a Hitelező jogosult a 
szerződésmódosítási díjra, valamint követelheti az ezt meghaladó 
kárának megtérítését is. 

 
10. A Kölcsönszerződés megszűnése teljesítéssel 
10.1. A Kölcsönszerződés megszűnik, ha az Adós a szerződésből 

eredő teljes f izetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. 
Ebben az esetben a mellékkötelezettségek is megszűnnek és 
amennyiben ennek igazolására bármilyen okból kifolyólag okirati 

nyilatkozat kiadása szükséges, akkor azt a Hitelező az Adós  vagy 
egyéb igazolt érdekelt fél kérelmére haladéktalanul kiadja.  
 

10.2. Amennyiben a Kölcsönszerződés megszűnésével 
kapcsolatosan hatóságoknál, illetve harmadik személynél 
költségek merülnének fel (pl. jelzálogjog törlése, birtokbaadás), 

akkor azt az Adós, illetve az érdekelt köteles megelőlegezni és 
viselni. 
 

11. Értesítések 
11.1. A Kölcsönszerződéssel kapcsolatos értesítéseket a Felek a 
másik Fél Kölcsönszerződésben meghatározott címére kötelesek 
ajánlott, illetve tértivevényes postai küldeményben vagy 

kézbesítési bizonylattal igazolt személyes kézbesítés  útján 
eljuttatni. A Hitelező az Adós részére az Adós által a 
Kölcsönszerződésben megadott címre normál postai küldemény 

útján is eljuttathatja a számlákat, illetőleg normál postai 
küldeményben küldhet f izetési értesítőt, továbbá normál postai 
küldemény  vagy email útján is eljuttathatja az Adósnak a f izetési 

felszólítást. 
 
11.2. A Kölcsönszerződésben meghatározott értesítési cím, illetve   

email cím megváltozásáról vagy megszűnéséről a Felek egymást 
haladéktalanul kötelesek értesíteni, és felelnek az értesítés 
elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből származó minden 

jogkövetkezményért. 

 
11.3. A Hitelező jogosult az Adós pontos címének ismerete 

hiányában az értesítéseket az általa ismert eljáró képviselő 
személy lakcímére küldeni. Az ilyen címre történt kézbesítés is 
hatályosnak minősül.  

 
11.4. Amennyiben az Adós, vagy képviselője az értesítés átvételét 
megtagadja, avagy a küldemény „nem kereste” postai jelzéssel 

érkezik vissza, akkor azt a Hitelező jogosult a postára adástól 
számított 5 nap elteltével kézbesítettnek tekinteni.  
 

11.5. A Hitelező nem felel azért, ha a kézbesítés elhúzódik, vagy 
eredménytelen a megadott név, cím pontatlansága, be nem 
jelentett változás, vagy más, a Hitelezőn kívül álló ok miatt, és 

ilyen esetben a Hitelező jogosult az értesítést a postára adástól 
számított 5 nap elteltével kézbesítettnek tekinteni.  
 

12. Egyéb rendelkezések 
12.1. A Kölcsönszerződésben illetve az ÁSZF-ben nem 
szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok, elsősorban a 

Ptk. és a Hpt. rendelkezései az irányadók. 
 
12.2. Amennyiben több személy szerepel Adósként, e személyek 

a Kölcsönszerződés teljesítéséért a Hitelezővel szemben 
egyetemlegesen felelősek. 
 

12.3. A Felek az egymásnak szóló joghatás kiváltását célzó 
értesítéseket, üzeneteket, valamint a szerződéseket kötelesek 
írásba foglalni. Írásbeli formának az olyan okirat minősül, amelyen 

az aláírásra jogosult személy eredeti aláírása szerepel. A Felek az 
üzleti kapcsolataikban kölcsönösen együttműködve, egymás 
érdekeit is f igyelembe véve kötelesek eljárni. 

 
12.4. A Hitelező az üzleti tevékenysége során mindenkor az Adós 
érdekeinek - az adott körülmények között lehetséges - f igyelembe 

vételével és a tőle elvárható gondossággal jár el. A Hitlező nem 
felel az olyan károkért, amelyek olyan ok miatt következtek be, 
amelynek az elhárítására vagy befolyásolására a Hitelezőnek 

nincs lehetősége, vagy az Adós feladata. Amennyiben a Hitelező 
az Adóstól kapott megbízás teljesítése érdekében harmadik 
személy közreműködését veszi igénybe és a harmadik személy 

felelősségét jogszabály, nemzetközi szerződés, szabályzat, 
szokvány, vagy a közreműködés feltételeit szabályozó szerződés 
korlátozza, a Hitelező felelőssége is azokhoz igazodik.  

 
12.5. A Hitelező – az Adós egyidejű értesítése mellett - jogosult az 
ÁSZF-ből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személyre 

korlátozás nélkül átruházni. Az Adós az ÁSZF-ből származó jogait 
és kötelezettségeit harmadik személyekre csak a Hitelező előzetes 
írásbeli hozzájárulásával ruházhatja át. 

 
12.6. Amennyiben a Kölcsönszerződés bármelyik rendelkezése, 
vagy rendelkezésének része érvénytelen vagy végrehajthatatlan 

lenne, úgy az nem érinti a Kölcsönszerződés egészének 
érvényességét, vagy végrehajthatóságát. A Kölcsönszerződésben 
és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Hpt. és a Ptk. 

rendelkezései az irányadók. 
 
 

 
Budapest, <%ugy.mai_datum%> 
 

<%lizceg.nev%> 
Hitelező 
 
 

A fenti Általános Szerződési Feltételeket és Üzletszabályzatot 
az Adós elolvasta, megértette és az abban foglalt 
rendelkezéseket az aláírásával a Hitelezővel kötött 

Kölcsönszerződésre kötelezőnek ismeri el. Az Adós továbbá 
az Általános Szerződési Feltételek jogszabályoktól eltérő 
rendelkezéseire vonatkozó tájékoztatást az Általános 

Szerződési Feltételek alapján megértette és kifejezetten 
elfogadja. 
 

 
 
………………………………. 

<%partner.nev%> 
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Kölcsönnyújtásra vonatkozó Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek 

 
1. számú melléklete 

 

 
A De Lage Landen Finance Zrt. által kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők listája  

 

Hatályos: 2021. március 15. 
 

i. Könyvviteli tevékenység: Tata Consultancy Services Limited Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1117 Budapest, Alíz (Of f ice 

Garden 3) utca 4. IV. em.; cégjegyzékszám: 01-17-000295; adószám: 21981128-2-44) 
 

ii. Irattárolási és archiválási szolgáltatások: Rhenus Off ice Systems Hungary Kf t. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 30.; 

cégjegyzékszám: 13-09-112000; adószám: 13583842-2-13) 
 

iii. IT operátori tevékenység végzése: De Lage Landen International B.V (székhely: 5611CA, Eindhoven Vestdijk 51 (Hollandia)). 

 
iv. Iratmegsemmisítési tevékenység végzése: REISSWOLF BUDAPEST Adat- és Dokumentumkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhely: 1097 Budapest, Illatos út 6., cégjegyzékszám: 01-09-715780, adószám: 13039673-2-43). 

 
 

 

 
 
Budapest, <%ugy.mai_datum%> 

 
<%lizceg.nev%> 

Hitelező 

………………………………. 

<%partner.nev%> 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


