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Lízingbe vevő fő tevékenysége:

Lízingbe vevő a Lízingtárgyat a fent megadott üzleti tevékenység folytatásához kívánja használni, amely tevékenységet

Gyártó:

Lízingtárgy:

Futamidő:

hónap

Havi lízingdíj:

Forint

Áfa:

Forint

Havi bruttó lízingdíj:

Forint

A lízingszerződés időtartama/A szerződéses jogviszony vége/Hosszabbítás: Felek között a pénzügyi lízingszerződés a Lízingtárgy Lízingbe vevő részére történő átadásával
jön létre. Amennyiben a Lízingtárgyat a Szállító a Lízingbe adónak fel nem róható okból
nem szállítja le, és emiatt a szerződés nem jön létre, Lízingbe adó erről haladéktalanul
tájékoztatja Lízingbe vevőt. Ebben az esetben a Lízingbe vevő kártérítésre nem jogosult,
azonban az általa már teljesített szolgáltatásokat Lízingbe adó köteles visszatéríteni.
A futamidő a Lízingtárgy átadását követő naptári negyedév (havi lízingdíjfizetés
esetén az átadást követő naptári hónap) első napjától kezdődik és a szerződésben
megjelölt időpontig tart (futamidő). A Lízingtárgy átadásától a futamidő kezdetéig
Lízingbe vevő a tényleges használatért napidíjat fizet, amelynek mértéke a havi
lízingdíj 1/30 része. A pénzügyi lízingszerződés a határozott időtartam végén határozatlan időtartamúvá alakul át, amennyiben felek ennek ellenkezőjéről – azaz
a jogviszony lezárására irányuló akaratukról - a határozott időtartam vége előtt
legkésőbb 3 hónappal írásban nem nyilatkoznak. Ebben az esetben a pénzügyi
lízingszerződés 3 hónapos rendes felmondással szüntethető meg, legkorábban a
futamidő lejártát követő harmadik hónap végére.
A Lízingtárgy birtokba adása, átvételi elismervény: A Lízingtárgyat a Lízingbe vevő
választja ki és a Szállító közvetlenül a Lízingbe vevő részére adja azt át a Lízingbe adó
képviseletében és megbízásából eljárva. A tényleges birtokba adásra ennek megfelelően Lízingbe vevő és Szállító között kerül sor. A birtokba adásról Lízingbe vevő köteles a
jelenlévő felek, a Lízingtárgy és a dátum pontos megadásával, valamint a Lízingbe vevő
és a Szállító képviseletében eljáró személyek aláírásával ellátott átvételi elismervényt
készíteni, és a Lízingbe adó részére erről egy eredeti példányt megküldeni.
A lízingdíj és megfizetése: A lízingdíjak forintban, a mindenkori ÁFA értékével növelt összegben fizetendőek. Amennyiben Lízingbe adó ajánlata és a Lízingtárgy
megvásárlása közötti időben a Lízingtárgy vételára változik, arányosan módosul a
lízingdíj összege is. A lízingdíjak főszabályként a jelen szerződés mellékletét képező
felhatalmazó levelek szerint beszedési megbízás útján kerülnek teljesítésre. Késedelmes fizetés esetén a Lízingbe vevő az ÁSZF 13. §-a szerinti késedelmi kamat és
kárátalány megfizetésére köteles.
Használat: Lízingbe vevő a Lízingtárgyat kizárólag a Felek által rögzített célra használhatja, köteles továbbá azt a saját költségén rendes és működőképes állapotban tartani,
megóvni a túlzott igénybevételtől, valamint gondoskodni annak szakszerű karbantartásáról és ápolásáról. Lízingbe vevő tudomásul veszi, hogy a Lízingtárgyat nem adhatja át
harmadik személy részére, kivéve javítás céljából, az ahhoz szükséges időre. A Lízingtárgy használati helyének megváltoztatásához vagy a Lízingtárgyon végzett bármilyen
változtatáshoz szintén a Lízingbe adó előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.

X

Lízingbe vevő cégszerű aláírása, dátum:

Darabszám:

óta folytatja / most kívánja megkezdeni.

Gyári szám:

Használt lízingtárgy
esetében gyártási év:

Szerződéskötési díj: 19.800 Forint + áfa.
A lízingdíjak minden naptári negyedév első napján előre esedékesek és csoportos beszedési
megbízás útján kerülnek kiegyenlítésre (lásd ÁSZF 5.§ szakasz). Amennyiben a Lízingbe vevő ettől eltérő fizetési módot választ, az egyes fizetések feldolgozásának többletköltségére
tekintettel a lízingdíj díjfizetésenként legfeljebb 2.500 Ft + ÁFA összeggel növekszik.

A Lízingtárgy átvételére jogosult személy
- neve:
- telefonszáma:

Általános Szerződési Feltételek: Lízingbe vevő a jelen szerződéshez tartozó Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF), különösen annak az elektronikus számlázásra
vonatkozó rendelkezéseit (ÁSZF 5. § 2.) és Általános Biztosítási Feltételeket (ÁBiF)
megismerte és az abban foglaltakat tudomásul vette. Az ÁSZF és az ÁBiF a pénzügyi lízingszerződés elválaszthatatlan részét képezik.
Lízingbe vevő/ Kárveszély, Biztosítás: Az ÁSZF 10.§ 1. pont 1. mondata szerint a Lízingtárgy átadásától annak visszaadásáig a Lízingbe vevő viseli a Lízingtárgy megsemmisülésének (ide értve a totálkár esetét is), elvesztésének, megsérülésének és eltulajdonításának, illetve idő előtti elhasználódásának veszélyét. Ezt a kockázatot a Lízingtárgyra
vonatkozó biztosítás fedezi, amelynek költségeit a Lízingbe vevő köteles viselni. A lízingbe vevő jogosult, illetve a Lízingbe adó kívánságára köteles a biztosítást saját maga
megkötni. A biztosítás részletes szabályait az ÁSZF 12. §-a, illetve az ÁBiF tartalmazzák.
Szavatosság/Jótállás: Lízingbe adó a Lízingtárgy átadásának napjával Lízingbe vevőre engedményezi a Lízingtárgyra vonatkozóan Szállítóval, mint eladóval szemben
fennálló, és az esetleges szavatossági és jótállási igény érvényesítésére irányuló jogokat. Ezt meghaladóan Lízingbe adó felelősségét kizárja. A Lízingbe vevő az engedményezést aláírásával elfogadja. Az engedményezést a Lízingbe vevő jogosult bejelenteni a Szállító felé. (A Lízingbe adó saját felelőssége tekintetében lásd ÁSZF 6.§
7. pontját; az engedményezett követelések tekintetében lásd ÁSZF 6.§1-6. pontjait.)
A szerződés felmondása: A jelen, határozott idejű szerződést bármelyik fél kizárólag
rendkívüli felmondással szüntetheti meg, kivéve, ha az ÁSZF ettől eltérően rendelkezik. A Lízingbe adó rendkívüli felmondása (ld. ÁSZF 15. §), valamint a pénzügyi
lízingszerződés ÁSZF 11. § 2. és 4., ill. 17. § pontjai alapján történő megszűnése
esetén a Lízingbe adót kárátalány címén megilleti a pénzügyi lízingszerződésben
meghatározott futamidő végéig járó, még esedékessé nem vált lízingdíjak összege
(A rendkívüli felmondás egyéb feltételeit lásd ÁSZF 15.§)
Egyéb, a fenti szövegtől eltérő megállapodások:
A Lízingtárgy használati helye:

A jelen szerződésben foglaltakon kívül a felek egyéb megállapodást nem kötöttek.
A Lízingbe adó felhívja a Lízingbe vevő figyelmét, hogy a Lízingtárgy szállítója, vagy
egyéb harmadik személy a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő megállapodásra,
nyilatkozattételre, vagy a Lízingbe adó egyéb képviseletére nem jogosult.
GRENKELEASING Magyarország Kft.,
mint Lízingbe adó
Lízingbe adó a saját nevében, de a GRENKE Finance
Plc., Dublin (Írország) javára jár el.

PÉNZÜGYI lízingszerződés
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Lízingbe vevő:

A Grenkeleasing példánya
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Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
1. § Felek: 1. A Grenkeleasing Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 1139 Budapest, Váci út 91.) (a továbbiakban: „Lízingbe adó”) a magyar jogszabályok alapján
alakult, és a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál nyilvántartott, Cg. 01-09-870315 számon bejegyzett gazdasági társaság, amely főtevékenységként eszközök bérbeadásával foglalkozik.
2. Jelen Általános Szerződési Feltételek felei a Lízingbe vevő és a Lízingbe adó, a továbbiakban együttesen
„Felek”.
3. Felek egymással egyedi pénzügyi lízingszerződést kötöttek, amely alapján Lízingbe vevő az ott meghatározott eszközöket lízingbe veszi Lízingbe adótól. Amennyiben az egyedi pénzügyi lízingszerződés, vagy a Felek
egyedi megállapodása másként nem rendelkezik, a Felek közötti szerződéses jogviszonyra, Felek jogaira és
kötelezettségeire az alábbiakban rögzített szabályok irányadóak.
2. § A Lízingtárgy cseréje: 1. Amennyiben Lízingbe vevő a Lízingtárgyat vagy annak részét le szeretné cserélni, úgy ezt legalább 4 héttel megelőzően írásban kell kérnie a Lízingbe adótól. A kérelemnek tartalmaznia
kell a cserélendő Lízingtárgy és a Lízingbe adó által megvásárolandó új eszköz leírását, pontos árát, valamint
a beszerzésre vonatkozó lényeges adatokat. Lízingbe adó 10 munkanapon belül dönt a kérelemről, ennek
során ismételten elvégzi a Lízingbe vevő bonitásvizsgálatát.
2. Amennyiben Lízingbe adó a kérelmet jóváhagyja, Felek új lízingszerződést kötnek. Lízingbe adó elsőként
megküldi Lízingbe vevőnek a szerződéskötési ajánlatát, amely szerint a futamidő újra kezdődik, a lízingdíj
pedig az új eszközök beszerzési költségeit figyelembe véve módosul. Az ajánlat elfogadásának az minősül, ha
Lízingbe vevő az új pénzügyi lízingszerződés aláírt példányát és az új eszközről a Lízingbe adó nevére kiállított
számlát a Lízingbe adónak átadja. Az új pénzügyi lízingszerződés létrejöttére és a Felek közötti elszámolásra
a 3. § rendelkezései megfelelően alkalmazandóak. A jelen pont szerint megkötött új pénzügyi lízingszerződés
a korábban megkötött szerződés helyébe lép.
3. Amint Lízingbe vevő az új Lízingtárgyat átvette, köteles a régi Lízingtárgy(aka)t Lízingbe adónak az ÁSZF
19. § rendelkezéseivel összhangban visszaadni.
4. Amennyiben Lízingbe adó a cseréhez nem járul hozzá, vagy Lízingbe vevő a Lízingbe adó szerződéskötési
ajánlatát nem fogadja el, az eredeti lízingszerződés változatlan feltételekkel hatályban marad.
3. § A szerződés létrejötte / lízing időtartama (határozott és határozatlan idő): 1. A szerződéses konstrukció a Ptk. 6:409. § szerinti pénzügyi lízingszerződésnek minősül. A Lízingbe adó tájékoztatja a Lízingbe vevőt, hogy a szerződés nem minősül a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII. törvény szerinti pénzügyi lízingnek, így a szerződés szerinti szolgáltatások nyújtásához nincs szükség hatósági engedélyre.
2. Felek között a pénzügyi lízingszerződés a Lízingtárgy Lízingbe vevő részére történő átadásával jön létre.
Amennyiben a Lízingtárgyat a Szállító a Lízingbe adónak fel nem róható okból nem szállítja le, és emiatt a
szerződés nem jön létre, Lízingbe adó erről haladéktalanul tájékoztatja Lízingbe vevőt. Ebben az esetben
a Lízingbe vevő kártérítésre nem jogosult, azonban az általa már teljesített szolgáltatásokat Lízingbe adó
köteles visszatéríteni.
3. A futamidő a Lízingtárgy átadását követő naptári negyedév (havi lízingdíjfizetés esetén az átadást követő
naptári hónap) első napjától kezdődik és a szerződésben megjelölt időpontig tart (futamidő). A Lízingtárgy
át- adásától a futamidő kezdetéig Lízingbe vevő a tényleges használatért napidíjat fizet, amelynek mértéke a
havi lízingdíj 1/30 része. A napidíj fizetésére egyebekben a jelen ÁSZF 5. §-ának rendelkezései irányadóak.
4. A pénzügyi lízingszerződés határozott időre jön létre, annak tartamát felek a pénzügyi lízingszerződés
adatlapján jelölik meg. A pénzügyi lízingszerződés a határozott időtartam végén határozatlan időtartamúvá
alakul át, amennyiben felek ennek ellenkezőjéről – azaz a jogviszony lezárására irányuló akaratukról – a
határozott időtartam vége előtt legkésőbb 3 hónappal írásban nem nyilatkoznak. A határozatlan időtartamúvá
alakult pénzügyi lízingszerződés 3 hónapos rendes felmondással szüntethető meg, legkorábban a futamidő
lejártát követő harmadik hónap végére.
5. A Lízingbe adó tájékoztatja a Lízingbe vevőt, hogy a Lízingbe adó jogosult a szerződéskötés tényét és a
Lízingbe vevő személyét a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba bejegyezni. A nyilvántartásba történő bejegyeztetés, a
nyilvántartásban bejegyzett adatok módosítása illetve törlése során a Felek kötelesek együttműködni egymással.
4. § A Lízingtárgy birtokba adása, átvételi elismervény: 1. A Lízingtárgyat az azt értékesítő szállító („Szállító”) szállítja Lízingbe vevő részére Lízingbe adó képviseletében és megbízásából eljárva. A tényleges birtokba adásra ennek megfelelően Lízingbe vevő és Szállító között kerül sor.
2. A birtokba adásról Lízingbe vevő köteles a jelenlévő felek, a Lízingtárgy és a dátum pontos megadásával,
valamint a Lízingbe vevő és a Szállító képviseletében eljáró személyek aláírásával ellátott átvételi elismervényt készíteni, és a Lízingbe adónak egy eredeti példányt megküldeni.
3. Lízingbe vevő köteles a Lízingtárgyat az átvételkor annak minősége és alkalmassága vonatkozásában
megvizsgálni és amennyiben a teljesítés megfelelő, köteles a Lízingtárgy hibátlan és hiánytalan átvételét az
átvételi elismervényen rögzíteni.
4. Az átvételi elismervény valótlan nyilatkozatot nem tartalmazhat, az ezzel járó felelősséget Lízingbe vevő viseli.
5. A kiszállítás, átadás, beüzemelés veszélyét és költségeit a Lízingbe adóval szemben a Lízingbe vevő viseli.
Lízingbe vevőt terheli a Lízingtárgy beszerzésével és a szerződés teljesítésével kapcsolatosan felmerülő valamennyi, a Lízingtárgy vételárán felüli járulékos költség is.
5. § Lízingdíj és annak fizetése / Díjmódosítás / Elszámolás / Közvetített szolgáltatás: 1. A lízingdíj
számításának alapja a Szállító Lízingtárgy adásvételére vonatkozó számlájában, forintban vagy devizában
meghatározott nettó ellenérték, valamint a Lízingbe adó ajánlatában szereplő faktor értéke, figyelembe véve
a csoportos beszedési megbízásnak a Lízingbe adót terhelő kezelési- és bankköltségeit. Amennyiben Lízingbe adó ajánlattétele és a Lízingtárgy megvásárlása közötti időben a Lízingtárgy vételára változik, arányosan
módosul a lízingdíj összege is.
2. Számlakiállítás: A Lízingbe adó a szerződés alapján fizetendő összegekről számlát állít ki. Lízingbe vevő
elfogadja, hogy a Lízingbe adó ügyfélportáljának kiépítését követően elektronikus számlát állít ki, melyet az
ügyfélportálján keresztül letölthetővé tesz. Lízingbe vevő elfogadja továbbá, hogy az elektronikus számlázás
bevezetését követően a Lízingbe adó minden egyes, kérésre papír alapon megküldött számla vonatkozásában
2.500 Ft + ÁFA adminisztrációs díjat számít fel.
3. A lízingdíjat Lízingbe vevő általános forgalmi adóval növelt értékben köteles a Lízingbe adó részére megfizetni. Az ÁFA mértékének esetleges változása esetén megfelelően változik a havi bruttó lízingdíj.
4. A lízingdíj – felek eltérő megállapodása hiányában – negyedévente fizetendő. A lízingdíj negyedéves fizetése esetén minden naptári negyedév első napján, munkaszüneti nap esetén az azt követő első munkanapon
negyedévre előre esedékes.
5. Lízingbe vevő jogosult a pénzügyi lízingszerződés futamideje alatt kérni a havi díjfizetésre való áttérést,
ebben az esetben azonban a mindenkori havi lízingdíj összege 1,5 százalékkal emelkedik. A lízingdíj havi
díjfizetés esetén minden hónap első napján, munkaszüneti nap esetén a hónap első napját követő első munkanapon havonta előre esedékes.
6. Lízingbe adó az esedékes díjakról az esedékességet megelőzően küld számlát a Lízingbe vevőnek. Lízingbe vevő köteles minden fizetési kötelezettségét úgy teljesíteni, hogy annak összege legkésőbb az esedékesség napján jóváírásra kerüljön Lízingbe adó Commerzbank Zrt-nél vezetett számláján.
7. A lízingdíj a csoportos beszedési megbízásnak a Lízingbe adót terhelő kezelési- és bankköltségeit figyelembe véve kerül megállapításra. Amennyiben a Lízingbe vevő ettől eltérő fizetési módot választ, az egyes
fizetések feldolgozásának többletköltségére tekintettel a lízingdíj díjfizetésenként legfeljebb 2.500 Ft + ÁFA
összeggel növekedik.
8. A Lízingbe adó jogosult a Lízingbe vevő részére közvetített szolgáltatást is nyújtani. Ebben az esetben a
Lízingbe adó a közvetített szolgáltatást részben vagy egészben, változatlan formában, de nem feltétlenül
változatlan áron értékesíti tovább a Lízingbe vevő részére.
9. Felek megállapodnak abban, hogy a Ptk. 6:414. § (2) bekezdésétől eltérően a Lízingbe vevő arra az időre
is köteles fizetni az esedékes díjakat, amely időtartam alatt a Lízingbe vevő a Lízingtárgyat a saját érdekkörén
kívül felmerült okból nem használhatja.
6. § Jogok és kötelezettségek a Lízingtárgy hibái esetén / Jótállás: 1. Lízingbe adó a Lízingtárgy átadásának napjával Lízingbe vevőre engedményezi a Lízingtárgyra vonatkozóan Szállítóval, mint eladóval szemben fennálló, és az esetleges szavatossági és jótállási igény érvényesítésére irányuló jogokat.

14HU4

2. A Lízingtárgy hibája esetén Lízingbe vevő az alábbi jogokat érvényesítheti a Szállítóval szemben:
2.1. Szállító Lízingbe vevő kérésére köteles a hibát saját költségére kijavítani.
2.2. A Lízingtárgy hibája miatt, gondatlanság esetén a Lízingbe vevő csak annyiban támaszthat kártérítési
igényt, amennyiben a kár előrelátható volt.
2.3. Egyebekben a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései irányadók.
3. Amennyiben a Szállító vagy harmadik személy a Lízingtárgy tekintetében jótállást vállalt, úgy a jótállás
feltételeit a jótállási jegy tartalmazza, amelyet Szállító a Lízingtárgy átadásakor a Lízingbe vevőnek átad.
Lízingbe vevő köteles a jótállási jegyet a Lízingbe adónak átadni vagy saját felelősségére a Lízingtárgy visszaadásáig megőrizni. A jótállást Lízingbe vevő köteles a jótállási feltételek megtartásával fenntartani. A jótállás
elvesztéséből eredő károkat Lízingbe vevő viseli és köteles megtéríteni.
4. Lízingbe vevő a Lízingbe adó által engedményezett (ld. jelen ÁSZF 6. § 1. pontja), a Lízingtárgy hibájából
eredő jogokat, ide értve a jótállásból eredő jogokat is, köteles azok felmerülését követő 5 naptári napon belül
érvényesíteni és erről, valamint annak eredményéről Lízingbe adót írásban, a levelezés megküldésével tájékoztatni. Lízingbe adó köteles ennek során Lízingbe vevővel együttműködni, a szükséges tájékoztatást megadni.
5. A vételár csökkentése vagy a szerződéstől való elállás esetén a Lízingbe vevő visszafizetést kizárólag a
Lízingbe adó javára követelhet. A szerződés megszűnése esetén Lízingbe vevő a Lízingtárgyat kizárólag a
Lízingtárgy vételárának a Lízingbe adó részére történő megfizetése ellenében adhatja ki a Szállítónak vagy
a jótállást nyújtó félnek.
6. A Lízingtárgy hibája miatt a lízingdíj fizetését Lízingbe vevő - részben vagy egészben - csak akkor tagadhatja
meg, ha a Szállítóval szemben pert indított a szerződés megszüntetésére, a vételár leszállítására vagy teljesítés
helyett a kár megtérítése iránt. Ugyanez érvényes akkor, ha a Lízingbe vevő a Szállítóval szemben elállást,
árleszállítást vagy teljesítés helyett kártérítési igényt érvényesített, és ezt a Szállító írásban elismerte. A Szállító
általi késedelmes, vagy hibás szállítás miatt a Lízingbe adó csak annyiban felel, amennyiben az neki felróható.
7. Lízingbe adó nem felel azon kárért, amely a tőle elvárható gondos eljárás ellenére következett be, nem
felel továbbá a Lízingbe vevő szerződésszegése esetén sem. A Lízingtárgy hibájáért Lízingbe adó csak akkor
felel, amennyiben ő, törvényes képviselője, vagy teljesítési segédje a hibát rosszhiszeműen elhallgatta, vagy
a Lízingtárgy tekintetében jótállást vállalt. Lízingbe adó felel akkor is, ha a hiba a nevezettek felróható kötelezettségszegésén alapul, és testi épség vagy egészség károsodását, vagy halált okozott. Amennyiben a
kötelességszegés dologi vagy vagyoni kárt okoz, a Lízingbe adó gondatlanság miatt csak akkor felel, ha a kár
bekövetkezése előrelátható volt.
7. § Használat / Költségek / Javítás / Engedélyek: 1. Lízingbe vevő a Lízingtárgyat kizárólag a Felek által
rögzített célra használhatja, köteles továbbá azt a saját költségén rendes és működőképes állapotban tartani,
megóvni a túlzott igénybevételtől, valamint gondoskodni annak szakszerű karbantartásáról és ápolásáról. Az
üzemeltetés költségeit, ide értve a szükséges javítások és cserealkatrészek költségeit is, Lízingbe vevő viseli.
2. Lízingbe vevő tudomásul veszi, hogy a Lízingtárgyat - a jelen ÁSZF-ben meghatározott eseteket kivéve - nem
adhatja át harmadik személy részére – ide értve a Szállítót is. A Lízingtárgy harmadik személy részére kizárólag
javítás céljából, az ahhoz szükséges időre adható át. Lízingbe vevő a Lízingtárgyat a Lízingbe adó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem adhatja albérletbe vagy egyéb jogcímen harmadik személy használatába. A hozzájárulás megtagadása a Lízingbe vevőt nem jogosítja a szerződés bármilyen jogcímen történő megszüntetésére.
3. Lízingbe vevő köteles a Lízingtárgy használatához szükséges valamennyi hatósági engedélyt saját költségén beszerezni, és fenntartani. Lízingbe vevő köteles a Lízingtárgy használatára vonatkozó valamennyi
jogszabályi előírást, valamint a gyártó és a Szállító ajánlásait betartani.
8. § Bejelentési kötelezettség / Tulajdonvédelem: 1. A Lízingtárgy használati helyének megváltoztatásához vagy a Lízingtárgyon végzett bármilyen változtatáshoz a Lízingbe adó előzetes, írásbeli hozzájárulása
szükséges.
2. A Lízingtárgyhoz vagy abba beépített alkatrészek a Lízingbe adó tulajdonába kerülnek. Amennyiben a Lízingtárgyat ingatlanhoz, épülethez vagy ingósághoz rögzítik, úgy ez a rögzítés nem lehet állandó, s a Lízingtárgy nem válik az ingatlan/épület/ingóság alkotórészévé (Ptk. 5:15 §) vagy tartozékává (Ptk. 5:16 §), azon
Lízingbe vevő vagy az ingatlan/épület/ingóság tulajdonosa tulajdonjogot nem szerezhet. Lízingbe vevő köteles
a rögzítés oldhatóságáról gondoskodni. Amennyiben a Lízingbe vevő az ingatlannak/épületnek/ingóságnak
nem tulajdonosa, úgy köteles a tulajdonost az ideiglenes rögzítésről tájékoztatni, valamint - Lízingbe adó
felszólítására - a tulajdonos tudomásul vevő nyilatkozatát a Lízingbe adónak átadni.
3. Lízingbe adó vagy Lízingbe adó megbízottja jogosult a Lízingtárgyat a szokásos üzleti órákban ellenőrizni.
Lízingbe adó felszólítására Lízingbe vevő köteles a Lízingtárgyon látható helyen a Lízingbe adó tulajdonjogára
vonatkozó megjelölést elhelyezni.
4. Lízingbe vevő köteles minden, a Lízingtárgyat érintő, várható vagy bekövetkezett hátrányos befolyást a
Lízingbe adóval haladéktalanul közölni. Ilyennek minősül különösen, ha akár a Lízingtárgyat, akár az ingatlant, ahol a Lízingtárgy található, felszámolási- vagy más fizetésképtelenségi illetve végrehajtási eljárásban
lefoglalják, illetve ha ilyen foglalást helyeznek kilátásba. Lízingbe vevő ilyenkor köteles a Lízingbe adót az
eljárást kezdeményező hitelező nevének és elérhetőségeinek megadása mellett haladéktalanul tájékoztatni a
rendelkezésre álló iratok megküldésével.
Lízingbe adó az eljárási költségeket csak akkor köteles viselni, ha az adott eljárásra okot adó körülmény a
saját, vagy olyan harmadik személyek érdekkörében merült fel, amelyek magatartásáért felelős.
9. § Díjak / Adók / Kötelezettségek: Lízingbe vevő visel minden olyan díjat, adót és egyéb kötelezettséget,
ami a Lízingtárgy birtoklásával és használatával összefügg. Amíg a Lízingtárgy a Lízingbe vevő birtokában
van, Lízingbe vevő minden olyan igényért helytáll, amit harmadik személyek a Lízingbe adóval szemben a
Lízingtárgy felállítása, üzemeltetése, vagy birtoklása alapján érvényesítenek.
10. § Kárveszély: 1. A Lízingtárgy átadásától annak visszaadásáig a Lízingbe vevő viseli a Lízingtárgy megsemmisülésének (ide értve a totálkár esetét is), elvesztésének, megsérülésének és eltulajdonításának, illetve
idő előtti elhasználódásának („Káresemény”) veszélyét. Káresemény bekövetkezése nem mentesíti Lízingbe
vevőt a pénzügyi lízingszerződés alapján fennálló kötelezettségei alól, kivéve ha az idő előtti elhasználódás a
Lízingtárgy hibájából ered, és egyébként a jelen ÁSZF 6. § 6. pontjában foglalt feltételek teljesülnek.
2. Eltérő megállapodás hiányában a fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:
2.1 „Idő előtti elhasználódás”: A Lízingtárgy nem alkalmas a termékleírásban, minőségtanúsításban meghatározott, illetve a pénzügyi lízingszerződésben kikötött és/vagy a vállalt jótállásban garantált rendeltetésszerű
használatra (csak korlátozott használhatósággal rendelkezik), mert teljesítménye a rendeltetésszerű igénybevétel mellett is elmarad attól a teljesítménytől, amely azonos típusú eszköztől elvárható.
2.2 „Totálkár”: A Lízingtárgy a Káresemény következtében a tőle elvárt használatra teljesen alkalmatlanná
válik.
11. § Káresemények: 1. Káresemény esetén Lízingbe vevő köteles a Lízingbe adót haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül, írásban értesíteni. Az értesítéshez szükséges kárbejelentő lap letölthető Lízingbe adó
weboldaláról (http://www.grenkeleasing.hu/hu/vevoknek/letoeltes.html). Amennyiben Lízingbe vevő elmulasztja Lízingbe adót a káreseményről határidőben tájékoztatni, úgy Lízingbe adó nem köteles a Lízingtárg�gyal kapcsolatosan felmerült kárt megtéríteni.
2. Amennyiben a Lízingtárgy elveszik, vagy a Káresemény következtében a Lízingtárgy megsemmisül vagy
totálkáros (a teljesítés lehetetlenné válik) és a Káresemény senkinek nem róható fel, a szerződés a kárbejelentés kézhezvételét követő napon megszűnik. A Lízingtárgy megsemmisülését a Lízingbe vevőnek hitelt
érdemlő módon igazolnia kell, ellenkező esetben a lehetetlenülés szabályai nem alkalmazhatóak.
3. Lízingbe vevő esetleges, a Lízingtárgy pótlására vonatkozó igényét a Káresemény bekövetkezéséről való
tudomásszerzéstől számított 1 héten belül írásban köteles Lízingbe adónak jelezni. A cserére a jelen ÁSZF
2. §-ában foglaltak azzal az eltéréssel alkalmazandóak, hogy amennyiben a Felek új pénzügyi lízingszerződést kötnek, Lízingbe vevő nem köteles kárátalányt fizetni. Lízingbe vevő cserekérelmének pozitív elbírálása
esetén Lízingbe adó köteles ésszerű határidőn belül Lízingbe vevő költségére pótolni a Lízingtárgyat, vagy
Lízingbe vevőt a pótlással megbízni. Amennyiben Lízingbe adó gondoskodik a pótlásról, Lízingbe vevő köteles
Lízingbe adó felhívására ennek költségeit Lízingbe adónak megelőlegezni. Lízingbe adó a Szállítónál csak a
Lízingbe vevő fizetési kötelezettségének teljesítését követően intézkedik az új Lízingtárgy beszerzése végett.
4. A Lízingtárgy sérülése vagy idő előtti elhasználódása esetén, a totálkár kivételével (lásd 10. § 2. és 11. §
2. pontokat) Lízingbe vevő jogosult
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a. a Lízingtárgyat a saját költségére, a gyártó vagy egy szakszerviz által megjavíttatni és a szerződés szerinti
állapotba hozatni, vagy
b. a 2. § alapján a Lízingtárgy cseréjét, vagy
c. a pénzügyi lízingszerződés megszüntetését kérni.
5. Amennyiben a Lízingbe vevő a pénzügyi lízingszerződés megszüntetését nem kéri, úgy a Lízingtárgyat a
Káresemény bekövetkezését követően haladéktalanul meg kell javítani/javíttatnia. Amennyiben a Lízingbe
vevő a javítás megkezdését a Káreseménytől számított 4 héten belül nem igazolja Lízingbe adónak, úgy
Lízingbe adó jogosult a pénzügyi lízingszerződés rendkívüli felmondására (ld. 15. §).
6. A pénzügyi lízingszerződés jelen 11. § 2. és 4. pontok szerinti megszűnése esetén Felek kötelesek egymással elszámolni, Lízingbe vevő köteles a Lízingtárgyat vagy annak maradványát – amennyiben lehetséges
– Lízingbe adó (vagy meghatalmazottja) részére visszaadni.
A biztosítótól vagy harmadik személytől kapott kártérítést Lízingbe adó köteles a Lízingtárgy helyreállítá- sára
vagy új eszköz beszerzésére fordítani, illetve a pénzügyi lízingszerződés jelen paragrafus szerinti megszűnése, megszüntetése esetén a Lízingbe vevő fizetési kötelezettségeibe beszámítani.
A szerződés jelen 11. § szerinti megszűnése, illetve megszüntetése esetén Lízingbe adó a Lízingtárgyat
értékesíti. Lízingbe vevő fizetési kötelezettségeibe csak a kártérítés azon része számítható be, amely az értékesítésből befolyt vételár összegét is figyelembe véve a Lízingtárgy futamidő végével kalkulált piaci értékét
meghaladja. Amennyiben a pénzügyi lízingszerződés alapján Lízingbe vevő több eszközt vesz lízingbe, és a
Káresemény csak egyes Lízingtárgyakat érint, úgy az előző szabályokat értelemszerűen csak a Káresemén�nyel érintett Lízingtárgyak tekintetében kell alkalmazni.
12. § Biztosítás / Kártérítés: 1. Esetleges Káresemény fedezetére a Lízingtárgyat legalább a Lízingtárgy
újbeszerzési értékéig (biztosítási összeg) biztosítani kell. A biztosítás kedvezményezettje minden esetben
Lízingbe adó, a biztosítás költségeit Lízingbe vevő viseli.
2. Lízingbe vevő a biztosítást a szerződés teljes időtartama alatt a választása szerinti biztosítóval jogosult megkötni, mégpedig legalább olyan kockázati körben és tartalommal, mint amilyen tartalommal Lízingbe adó biztosítaná a Lízingtárgyat a jelen szerződés mellékletét képező Általános Biztosítási Feltételek („ÁBiF”) értelmében.
3. Lízingbe vevő köteles a biztosítás megkötéséről Lízingbe adót haladéktalanul, de legkésőbb a Lízingtárgy
átvételétől számított 3 héten belül, ezt követően pedig a következő tárgyévre vonatkozóan minden év december 1-jéig a választott biztosító által kiállított igazolás megküldésével tájékoztatni.
4. Amennyiben Lízingbe vevő a biztosítást a választása szerinti biztosítóval (12. § 2. pont) köti meg, önrészként a Lízingtárgy újbeszerzési értékének 25 %-a, de legfeljebb 125.000,- Ft kerülhet meghatározásra.
5. Lízingbe vevő a biztosítás meglétét Lízingbe adó kérésére mindenkor köteles igazolni. Az igazolásból ki
kell tűnnie
a) a biztosítási összegnek,
b) a megállapított önrész mértékének,
c) annak, hogy a biztosító kockázatviselése kiterjed a jelen ÁSZF és az ÁBiF szerinti Káreseményekre, és
d) hogy a biztosítás kedvezményezettje a Lízingbe adó.
6. Amennyiben Lízingbe vevő nem igazolja határidőben a 12. § 2. pont szerinti biztosítás megkötését a 12.
§ 3. pontban meghatározott határidőn belül, illetve akkor, ha Lízingbe vevő nem tesz eleget a 12. § 5. pontban foglalt tájékoztatási kötelezettségének (választott biztosító által kiállított, megfelelő tartalmú igazolás
bemutatása), Lízingbe adó jogosult a Lízingtárgyat Lízingbe vevő költségére a Lízingbe adó keretbiztosítási
rendszerében biztosítani, Lízingbe vevő pedig köteles az e keretbiztosításban fizetendő Biztosítási Díjat a
lízingdíjjal együtt megfizetni. Erre a biztosításra az ÁBiF rendelkezései irányadóak. A Lízingbe vevő által viselendő kockázati önrész mértéke káreseményenként nettó 50.000 Ft.
7. Amennyiben Lízingbe vevő határidőben (12. § 3. pont) igazolja Lízingbe adó felé a saját biztosítás megkötését, és a biztosítás a fenti feltételeknek megfelel, Lízingbe adó a saját biztosítással fedezett időtartamra a
keretbiztosítást felfüggeszti és nem érvényesít biztosítási díjat.
8. Lízingbe vevő jelen szerződés aláírásával Lízingbe adóra engedményezi a biztosítási szerződésből eredő,
vagy az esetleges károkozóval szemben Káreseményből eredő követelését. Lízingbe vevő tudomásul veszi,
hogy az engedményezett követeléseket saját nevében nem érvényesítheti. Lízingbe vevő köteles a követelések érvényesítése során felmerült, Lízingbe adót terhelő költségeket a Lízingbe adónak megtéríteni. A
biztosítás szerinti önrészt Lízingbe vevő viseli.
9. A biztosítótól, vagy harmadik személytől kapott kártérítést a Lízingbe adó a 11. § 6. pontja szerint köteles
felhasználni.
10. Amennyiben a Lízingbe vevő kártérítést nyújtott a biztosító, vagy harmadik személy által megtérítendő kár tekintetében, a Lízingbe adó köteles a harmadik személytől, vagy a biztosítótól kapott kártérítést
a Lízingbe vevőnek továbbadni. A Lízingbe adó jogosult az esetleges kártérítési igényét a Lízingbe vevőre
engedményezni.
13. § Fizetési késedelem: 1. Lízingbe vevő bármely fizetési késedelme esetén Lízingbe adó késedelmi
kamatra jogosult, amelynek mértéke a késedelembe eséskor érvényes jegybanki alapkamat kétszerese. A
késedelmi kamat a lízingdíjról kiállított számlán szereplő esedékesség napját követő naptól a tényleges megfizetés napjáig terjedő időre fizetendő.
2. Lízingbe vevő késedelmes fizetése esetén az alábbi összeget köteles Lízingbe adónak megfizetni kárátalány címén: fizetési emlékeztetőnként, felszólításonként 2.000 Ft; ügyvédi felszólításonként 6.000 Ft;
meghiúsult csoportos beszedési megbízásonként 1.500 Ft; Lízingbe vevő késedelmes fizetése esetén, a
Lízingbe adó által Lízingbe vevő számlája terhére beadott inkasszó esetén 5.400 Ft. Lízingbe adó fenntartja
az igazoltan magasabb összegű kárigény érvényesítésének jogát.
3. Amennyiben Lízingbe vevő késedelembe esik a lízingdíj megfizetésével, Lízingbe adó jogosult a Lízingbe
vevő által teljesített bármely fizetést először a késedelmes összeg behajtásának költségeire, majd annak
késedelmi kamataira, végül a legrégebben esedékes lízingdíj törlesztésére elszámolni.
14. § A Lízingbe vevő fizetésképtelensége: Amennyiben a Lízingbe adó a szerződés megkötése után tudomást szerez arról, hogy a Lízingbe vevő hiányzó teljesítési képessége veszélyezteti Lízingbe adónak a
pénzügyi lízingszerződés alapján fennálló követelései kielégítését (különösen ha a Lízingbe vevővel szemben
jogerősen felszámolási-, illetve egyéb fizetésképtelenségi- vagy végrehajtási- eljárás indult), jogosult Lízingbe vevőt megfelelő határidő meghatározása mellett felhívni a szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségeket biztosító biztosíték nyújtására.
15. § Rendkívüli felmondás: 1. A határozott idejű pénzügyi lízingszerződés kizárólag rendkívüli felmondással, valamint a jelen szerződésben meghatározott esetekben szüntethető meg. Lízingbe vevő 30 napon túli
lízing-, biztosítási- illetve egyéb díjfizetési késedelme esetén Lízingbe adó jogosult a pénzügyi lízingszerződés rendkívüli felmondására.
2. Lízingbe adó jogosult a pénzügyi lízingszerződést rendkívüli felmondással felmondani és kártérítést követelni, ha a Lízingbe vevő vagy kezese a szerződés megkötésekor valótlan adatokat szolgáltatott, vagy a
szerződés szempontjából jelentős tényt hallgatott el, vagy a Lízingbe vevő a szerződésből eredő lényeges
kötelezettségeit (ld. különösen jelen ÁSZF 7. §, 8. § 1-2. pont, 9. §, 10. §, 11. § 5. pont, 12. § 2-4. pont, 14.
§ rendelkezéseit) megsérti, és a kötelezettségeit sértő állapotot a Lízingbe adó figyelmeztetése ellenére és
általa kitűzött határidőn belül sem szünteti meg.
3. Akkor is megilleti Lízingbe adót a rendkívüli felmondás és kártérítés, ha Lízingbe vevő vagy a Lízingbe vevő
kötelezettségeiért korlátlanul felelős tag vonatkozásában olyan körülmények merülnek fel, amelyek a Lízingbe adó
jogainak érvényesítését oly módon veszélyeztetik vagy nehezítik meg, hogy a szerződés fenntartása a Lízingbe
adótól nem elvárható. Ez érvényes arra az esetre is, ha a Lízingbe vevő vagy a Lízingbe vevő kötelezettségeiért
korlátlanul felelős tag a lakhelyét/székhelyét Magyarországon megszünteti. Ide értendő az az eset is, ha Lízingbe
vevő pénzügyi helyzetének romlása a jelen szerződés alapján fennálló díjfizetési kötelezettségeket veszélyezteti.
16. § A rendkívüli felmondás és a megszüntetés következményei: 1. Lízingbe adó rendkívüli felmondása
(ld. 15. §), valamint a szerződés 11. § 2., 11. § 4. és 17. § pontjai alapján történő megszűnése esetén
Lízingbe adót kárátalány címén megilleti a pénzügyi lízingszerződésben meghatározott futamidő végéig járó,
még esedékessé nem vált lízingdíjak összege, Lízingbe vevő köteles továbbá a Lízingtárgyat haladéktalanul
Lízingbe adó birtokába adni.

2. A Lízingbe adó jogosult továbbá a kárátalány mértékét meghaladó valamennyi, Lízingbe vevőnek felróhatóan keletkezett kárát érvényesíteni.
17. § A Lízingbe vevő halála: A Lízingbe vevő halála esetén az örökösök jogosultak a pénzügyi lízingszerződést rendkívüli felmondással megszüntetni. Ilyen felmondás esetén a Lízingbe adó általi rendkívüli felmondásra (16. §) és a Lízingtárgy visszaadására vonatkozó szabályokat (18. §) kell alkalmazni.
18. § Lízingbe vevő kizárt tulajdonszerzése, a Lízingtárgy visszaadása: 1. Lízingbe vevő jelen pénzügyi
lízingszerződés alapján nem szerezhet tulajdonjogot a Lízingtárgyon.
2. Jelen szerződés megszűnése esetén Lízingbe vevő köteles a Lízingtárgyat Lízingbe adónak - Lízingbe
adó eltérő rendelkezése hiányában - a Lízingbe adó székhelyén visszaadni. Amennyiben Lízingbe vevő a
Lízingtárgyat nem adja vissza, Lízingbe adó jogosult a Lízingtárgyat a Lízingbe vevő költségére elszállíttatni.
3. A 11. §-ban rögzített megszűnési eseteket kivéve a Lízingtárgynak a visszaadáskor működőképes és - a
rendeltetésszerű használat okozta elhasználódást leszámítva - sértetlen állapotban kell lennie. Amennyiben
a Lízingtárgy nem ilyen állapotban kerül visszaadásra, Lízingbe vevő köteles megtéríteni a Lízingbe adót
ebből eredően ért károkat, különös tekintettel a javítási költségeket, valamint a szerződés szerinti állapotban lévő Lízingtárgy értékesítésével elérhető és a továbbértékesítés során Lízingbe adóhoz befolyt vételár
különbözetét.
4. Mindaddig, amíg a Lízingtárgy nem került vissza a Lízingbe adó birtokába, a használatra a pénzügyi lízingszerződés és mellékleteiben foglalt rendelkezések irányadóak és Lízingbe vevő köteles használati díjat
fizetni. Amennyiben Lízingbe vevő a 2. pontban rögzített kötelezettségét megszegve nem adja vissza a Lízingtárgyat, használati díj fizetésére köteles, feltéve, hogy Lízingbe adó nem érvényesíti a jelen ÁSZF 16.
§-ában meghatározott kárátalányt, vagy Lízingbe vevő a kárátalánnyal érintett futamidő elteltét követően
sem adja vissza Lízingbe adónak a Lízingtárgyat. A használati díj napi mértéke a szerződésben rögzített havi
lízingdíj 1/30 része. Lízingbe vevő ezen felül köteles a Lízingbe adónak megtéríteni a késedelemmel okozott
valamennyi kárt.
19. § Jogok átruházása / Beszámítás / Visszatartás: 1. Lízingbe adó jogosult a jelen szerződésből származó jogait refinanszírozás céljából részben vagy egészben egy refinanszírozó társaságra engedményezni.
Az engedményezés a Lízingbe vevőre nézve hátrányos következménnyel nem járhat. Amennyiben a Lízingbe
adó tájékoztatja a Lízingbe vevőt az engedményezésről, Lízingbe vevő köteles a tájékoztatás tudomásul vételét refinanszírozó felé 10 napon belül visszaigazolni. A refinanszírozó tájékoztatásának kézbesítésétől kezdve
Lízingbe vevő a fizetési kötelezettségeit kizárólag a refinanszírozó felé teljesítheti.
2. A refinanszírozó biztosítására, a Lízingbe adóval szembeni felszámolási-, vagy csődeljárás esetére Felek
megállapodnak abban, hogy amennyiben a refinanszírozó jogosult a Lízingtárgyat lízingbe adás útján hasznosítani, úgy Lízingbe vevő a refinanszírozó kérésére köteles a pénzügyi lízingszerződést azonos feltételekkel, az eredeti szerződésben rögzített állapot figyelembevételével, a refinanszírozóval vagy az általa megjelölt
leányvállalatával újból megkötni, illetve folytatni. A Lízingbe vevő ezáltal nem kerülhet hátrányosabb helyzetbe, mint ha a felszámolás/csődeljárás nem következett volna be.
3. Lízingbe vevő a jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit kizárólag a Lízingbe adó előzetes hozzájárulásával ruházhatja át, vagy zálogosíthatja el.
4. A Lízingbe vevő a Lízingbe adó követeléseivel szemben saját követelését kizárólag akkor számíthatja be,
ha a követelés nem vitatott és/vagy jogerős bírói határozattal megállapításra került. A Lízingbe vevőt csak
akkor illeti meg visszatartási jog, ha az a pénzügyi lízingszerződésből ered.
5. A Lízingbe adó a saját nevében, de a GRENKE Finance Plc., Dublin (Írország) javára jár el.
20. § Mérlegbetekintés / Tájékoztatás: 10.000.000,- Ft összeget meghaladó beszerzési érték esetén a
Lízingbe vevő köteles az éves eredmény-kimutatását annak mellékleteivel együtt a Lízingbe adónak bizalmas betekintésre megküldeni, és a Lízingbe adó kérésére a vagyoni viszonyairól további felvilágosítást adni.
21. § Adatváltozás bejelentése / Képviselet / Kézbesítés: 1. Lízingbe vevő köteles a Lízingbe adót a cégnyilvántartásba bejegyzett, illetőleg a Lízingbe adó rendelkezésére bocsátott adatai változásáról haladéktalanul írásban – cégkivonat vagy cégbírósági bejegyző végzés megküldésével – tájékoztatni. A Felek személyében bekövetkező változás a jelen szerződés érvényességét nem érinti. Jelen szerződés a Felek jogutódaira is
irányadó azzal, hogy a mindenkori jogelőd a jogutód teljesítéséért vele egy sorban helytállni tartozik. Adatváltozás vagy a Felek személyében bekövetkező változás esetén Felek szükség szerint módosítják a szerződést.
Lízingbe adó alkalmanként adminisztrációs díjat számíthat fel, amelynek mértéke adatváltozás átvezetése
esetén nettó 5.000 Ft, míg a Lízingtárgy cseréje és minden egyéb tartalmi szerződésmódosítás esetén a Lízingtárgy eredeti nettó értékének 1%-a, de mindenkor legalább nettó 20.000 Ft, maximum nettó 100.000 Ft.
2. A pénzügyi lízingszerződés megkötésekor Lízingbe vevő személyének azonosítását a Lízingbe adó végzi
el a mindenkori törvényi előírások és saját szabályzatai alapján. Amennyiben a Lízingbe vevő valamely
nyilvántartásba bejegyzett jogi személy, ill. jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, képviselőjének a
nyilvántartásba a szerződés aláírásának napján bejegyzett, nyilvántartási igazolás hiányában pedig a hiteles
aláírási címpéldánnyal igazolt személyt kell képviselőnek tekinteni. Más Lízingbe vevő (állami szervezet,
önkormányzat, stb.) esetén az aláíró személy képviseleti jogosultságát hitelt érdemlően igazolni kell. Egyébiránt a Lízingbe vevő (törvényes képviselője) helyett legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazással igazolt képviselő is eljárhat. Ebben az esetben a meghatalmazás egy eredeti példányát a
Lízingbe adónak át kell adni, illetve a pénzügyi lízingszerződéssel együtt részére meg kell küldeni. A képviselet korlátozása esetén a korlátozásnak a meghatalmazásból ki kell tűnnie, Lízingbe adó azon túlmenően nem
köteles a képviselet jogszerűségét vizsgálni. A pénzügyi lízingszerződést, illetve az annak mellékleteit képező okiratokat mindenkor cégszerűen, illetve az átadott aláírási címpéldánynak megfelelően kell aláírni. Ha a
Lízingbe vevő, illetve a képviseletet ellátó személy magánszemély, aláírását az okiratokon két tanú igazolja.
3. Felek megállapodnak, hogy a pénzügyi lízingszerződéssel, ill. a szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos
nyilatkozataikat írásban kötelesek egymás felé megtenni. A nyilatkozat kézbesítése történhet személyesen,
átvételi elismervény ellenében, illetve postai úton. A nyilatkozat kézbesítése szabályszerű akkor is, ha az
a címzett részére e-mail vagy telefax útján kerül megküldésre, és a visszaigazolás alapján megállapítható a nyilatkozat átvételének időpontja és a címzett személye. A postára adott küldeményeket az ajánlott
szelvényen szereplő feladási dátumtól számított 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Ha a küldeményt tértivevény szolgáltatással küldték, a kézbesítés megtörténtét a tértivevény igazolja. Amennyiben a
tértivevény a postai kézbesítő „nem kereste”, illetve „elköltözött” jelzésével érkezik vissza a feladóhoz, és
a Lízingbe vevő nem tájékoztatta a Lízingbe adót a kézbesítési címe változásáról, a küldeményt a feladástól
számított 5. munkanapon szintén kézbesítettnek kell tekinteni. Lízingbe vevő hozzájárul, hogy amennyiben
a cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyén bármely okból nem veszi át a küldeményeket, azok a központi
ügyintézési helyre (pl. a Lízingbe vevő interneten megadott címére), ennek hiányában pedig elsősorban a
cégnyilvántartásba bejegyzett fióktelep, telephely címére joghatályosan kézbesítésre kerüljenek. Amennyiben az előbb említett elérhetőségek egyikén sem veszi át Lízingbe vevő a küldeményeit, azok a cégnyilvántartásba bejegyzett képviselők részére kerülnek átadásra, illetve postázásra. A kézbesítés szabályszerű,
amennyiben Lízingbe vevő bármely alkalommal átveszi a részére, illetve törvényes képviselője részére postázott küldeményt.
22. § Jogviták: Felek a pénzügyi lízingszerződésből eredő, vagy azzal kapcsolatos bármely jogvitájuk esetére – pertárgyértéktől függően - a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék illetékességét kötik ki.
23. § Adatkezelés: 1. Lízingbe vevő e szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Lízingbe adó e szerződéssel összefüggésben tudomására jutott személyes adatait e szerződés teljesítése céljából kezelje. Lízingbe vevő kijelenti, hogy az adatszolgáltatást Lízingbe adó előzetes tájékoztatása alapján és az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) foglalt jogai
teljeskörű ismeretében tette. Lízingbe vevő hozzájárul ahhoz, hogy a Lízingbe adó a Lízingbe vevő adatait
a GRENKELEASING AG (cím: 76532 Baden-Baden, Neuer Markt 2., Germany) részére továbbítsa, és az az
adatokat az adatkezelés céljához szükséges mértékben és ideig kezelje. Lízingbe vevő tudomásul veszi,
hogy Lízingbe adó az adatkezeléshez adatfeldolgozót vesz igénybe, amelynek személyéről a Lízingbe adó a
Lízingbe vevő írásbeli megkeresésére tájékoztatást nyújt.
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Általános Biztosítási Feltételek
A. ÁLTALÁNOS RÉSZ
1. A Grenkeleasing Magyarország Kft. (székhelye: 1139 Budapest, Váci út 91.) („Lízingbe adó” vagy
„GRENKE”) mint a Lízingtárgyak tulajdonosa Keretbiztosítási Szerződést kötött egy engedéllyel
rendelkező biztosító társasággal (a továbbiakban: Biztosító). Amennyiben a Lízingbe vevő részére
átadott Lízingtárgyat a felek ezen Keretbiztosításba bevonták, a Lízingtárgy biztosítására az alábbi
szabályok az irányadóak.
2. A biztosítás alapvető célja, hogy káresemény bekövetkezése esetén fedezze a Lízingtárgy helyreállításának, illetve – legfeljebb a Lízingtárgynak a Káresemény bekövetkezése időpontjában
fennállt értékével egyenértékű – helyettesítő eszközzel történő pótlásának költségeit.
3. A biztosítás alapvetően kizárólag egy kiegészítő jellegű biztosítási védelmet kínál, azaz kizárólag
abban az esetben nyújt biztosítási védelmet, amennyiben más biztosító oldaláról biztosítási védelem nem áll fenn.
4. A Lízingbe vevő önrészesedése káreseményenként nettó 50.000,- Ft.
B. BIZTOSÍTOTT KÁROK ÉS VESZÉLYEK, A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
1. A Biztosító a biztosított Lízingtárgy előre nem látható módon bekövetkező sérülése vagy megsemmisülése, és a Lízingtárgy eltulajdonítása (azaz lopás, betöréses lopás, rablás vagy fosztogatás)
miatt bekövetkező kár esetén nyújt kártérítést.
Azon károk minősülnek előre nem láthatónak, amelyeket a Lízingbe vevő vagy annak képviselője
kellő időben nem látott, vagy az adott iparágban folytatott tevékenység végzéséhez szükséges
szakismeret alapján nem láthatott előre, azzal, hogy amennyiben a kár a fenti személyek súlyos
gondatlanságára vezethető vissza, a Biztosító jogosult az általa teljesítendő kártérítés mértékét
ezen személyek hibájának súlyával arányosan csökkenteni.
Különösen az alábbi események miatt bekövetkező dologi károkért áll fenn a Biztosító kártérítési
kötelezettsége:
a) hibás kezelés, hozzá nem értés, gondatlanság;
b) túlfeszültség, áramindukció, rövidzárlat;
c) tűzkár, villámcsapás, robbanás vagy hirtelen nyomáscsökkenés (ide értve az ilyen eseményekkel kapcsolatos oltási, bontási munkálatokkal, ill. kiürítéssel okozott kárt, valamint a
Lízingtárgy eltűnését);
d) harmadik személy szándékos károkozása;
e) szabotázs, vandalizmus;
f) külső elháríthatatlan ok (vis maior);
g) szerkezeti-, anyag- vagy kivitelezési hiba.
2. A biztosított Lízingtárgy elektronikus szerkezeti elemeire (részegységek) csak akkor térít a Biztosító, ha egy, a biztosítás körébe tartozó veszély bizonyíthatóan kívülről gyakorolt hatást valamely
csereegységre (a javítási gyakorlatban általában cserélendő elem) vagy a biztosított dolog egészére. Ha ez nem bizonyítható, úgy elegendő annak megalapozott valószínűsége, hogy a kár egy
olyan külső veszély következménye, melyre a biztosítás kiterjed. Kártérítés jár az eseménnyel
összefüggő, a további csereegységekben bekövetkező közvetett károk esetén is.
3. Felek eltérő megállapodása hiányában a Biztosító az elektronikus erősítő-csövek (pl. képcsövek,
magas frekvenciájú erősítőcsövek, röntgen-csövek, lézerkészülékek csövei) és fénymásoló eszközök festékhengereire (pl. szelén-henger) csak az alábbi káresemények esetén fizet kártérítést:
a) tűzkár, villámcsapás, robbanás esetén és csak addig a mértékéig, ameddig e károk tűzbiztosítással fedezhetőek,
b) betörés, rablás, vandalizmus esetén és csak addig a mértékéig, ameddig e károk lopás,
rablás, betörés elleni biztosítás keretében fedezhetőek,
c) csőtörés esetén és csak addig a mértékéig, ameddig e károk vízkár-biztosítással fedezhetőek.
Az alábbi 4. és 5. pontokban foglaltak ebben az esetben is irányadóak.
4. A biztosítás a közreható okokra tekintet nélkül nem terjed ki az alábbi károkra:
a) a Lízingbe vevő, vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója, illetőleg jogi személy
Lízingbe vevő esetében a Lízingbe vevő képviselője (pl. ügyvezető, üzletvezető, vezérigazgató), valamint a Lízingtárgyat használó, kezelő személyek által szándékosan, vagy súlyosan
gondatlanul okozott károk,
b) bármilyen háborús esemény vagy belföldi zavargások miatt bekövetkező károk;
c) nukleáris esemény ill. -katasztrófa által okozott károk;
d) földrengés vagy annak következménye;
5. Amennyiben a 4. b)–d) pontokban foglalt okok bármelyikének fennállása nem bizonyítható, úgy
elegendő annak megalapozott valószínűsége, hogy a kár ezen okok valamelyikére visszavezethető.
C. BIZTOSÍTOTT / NEM BIZTOSÍTOTT ESZKÖZÖK
1. Biztosítva vannak a pénzügyi lízingszerződésben megjelölt
a) információs-, kommunikációs- és orvostechnikai eszközök és gépek,
b) egyéb elektrotechnikai vagy elektronikus eszközök és felszerelések,
c) az épületgépészet, a szállítás- ill. mozgatás-technika és az üzemi szerelők gépi berendezései,
és egyéb technikai eszközei és felszerelései,
d) irodai berendezések és felszerelések.
e) szoftverek és tartozékai
2. Felek eltérő megállapodása hiányában elektronikusan tárolt adatok csak annyiban esnek a
biztosítás hatálya alá, amennyiben azok a Lízingtárgy alapvető működéséhez szükségesek
(pl. az operációs rendszerprogramok adatai, vagy azzal egyenértékű adatok).
3. A gépjárműben lévő ingóságok
A gépjárműben lévő ingóságok a magas lopáskockázat miatt csak akkor esnek a biztosítás
hatálya alá, amennyiben azok a gépjármű utasterébe beépítésre kerültek, vagy a gépjármű elhagyásakor nem látható és zárt helyen - lehetőség szerint külön is lezárt kesztyűtartóban, vagy
csomagtartóban - kerültek elhelyezésre és így kívülről nem láthatóak. Nem áll fenn a Biztosító
teljesítési kötelezettsége, ha a gépjárművet távozás előtt nem zárták le, illetve ha a gépjárművet
a saját kulcsának használatával a benne tárolt ingóságokkal együtt lopták el, vagy az ingóságokat
úgy tulajdonították el, hogy azokhoz a gépjármű saját kulcsának használatával fértek hozzá.
Amennyiben a tulajdonos, illetve üzembentartó a részére a kereskedő által átadott kulcsokkal és
pótkulcsokkal nem tud elszámolni, ellenkező bizonyításig úgy kell tekinteni, hogy az eltulajdonítás a gépjármű saját kulcsával történt, a Biztosító teljesítésre ez idő alatt nem köteles.
4. A biztosításból ki vannak zárva
a) a segéd- és üzemanyagok, használati munkaeszközök, pl. fénykép előhívó-folyadék, reagensek, festékhengerek/tonerek, nyomtatófejek, hűtő- és oltóanyagok, színes tintaszalagok,
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filmek, hang- és képhordozók, fóliakombinációk, különlegesen kezelt papírok, nyomtatókazetták, pipetták, cserélhető kémcsövek, lombikok;
b) bármilyen szerszám, pl.: fúró- és marógépek;
c) egyéb olyan alkatrészek, amelyeket a Lízingtárgy élettartama alatt szokásosan többször is
cserélni kell, pl.: biztosítékok, fényforrások, újratölthető és nem újratölthető elemek, akkumulátorok, szűrőanyagok és -betétek;
d) karbantartás
Karbantartás keretében általában felmerülő ráfordítások (különösen alkotóelemek, alkotómodulok és részegységek cseréjével kapcsolatos ráfordítások, amennyiben ezek nem igazoltan
egy, a Lízingtárgyat érő külső és a jelen Biztosítás hatálya alá tartozó káresemény bekövetkezése miatt váltak szükségessé) nem tartoznak a Biztosítás hatálya alá.
Jelen pont értelmében karbantartásnak minősülnek különösen a következő szolgáltatások:
- biztonsági átvizsgálások;
- megelőző állagmegóvás;
- az öregedésből fakadó zavarok elhárítása;
- a rendes használatból, külső behatások nélkül keletkezett károk elhárítása.
D. A BIZTOSÍTÁS HELYE
A Biztosítás helye a Felek eltérő megállapodása hiányában a rendeltetésük folytán helyhez kötötten használt Lízingtárgyak esetében a Lízingbe vevő lízingszerződésben, ill. mellékleteiben
meghatározott helye. Egyéb esetben a Biztosítás helye bárhol a világon lehet.
E. KÁRESEMÉNY/ KÖTELEZETTSÉGEK
1. Káresemény esetén Lízingbe vevő köteles a káreseményről való tudomásszerzését követően
Lízingbe adót haladéktalanul írásban értesíteni. Az értesítéshez az erre vonatkozó kárbejelentő
lapot kell használni, amelyet GRENKE kérésre bármikor rendelkezésre bocsát.
2. A kárbejelentőnek tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat:
- Lízingbe vevő neve és címe;
- Pénzügyi lízingszerződés száma;
- Káresemény helyszíne és időpontja;
- Káresemény részletes leírása;
- a kárt szenvedett Lízingtárgyak mennyisége;
- az egyes kárt szenvedett Lízingtárgyak pontos leírása;
- a kár jellege.
a) Részkárok esetén: A károsult Lízingtárgy javítására vonatkozó javítási ajánlat;
b) Totálkár esetén: a „totálkár” megnevezést
c) Harmadik személy károkozása és tűzkár esetén: Ebben az esetben Lízingbe vevő köteles
haladéktalanul feljelentést tenni, és GRENKE-nek az eljáró rendőrhatóság vagy más hatóság pontos címét és az eljárás ügyszámát, valamint a feljelentés, ill. rendőrségi jegyzőkönyv másolatát megküldeni.
3. Megőrzés
A megrongálódott Lízingtárgyat vagy Lízingtárgy-részeket Lízingbe vevő köteles mindaddig megőrizni, valamint károsodást mindaddig változatlanul hagyni, amíg a Biztosító, ill. GRENKE a kárt
megtekintette, vagy kifejezetten lemondott e jogáról, vagy a kárt már elszámolta.
4. Késedelmes kárbejelentés
A biztosítási kötelezettség nem áll be, amennyiben Lízingbe vevő a kárt az arról való tudomásszerzést követően haladéktalanul nem jelenti be, vagy nem a fenti E. pont 1. és 2. pontban
foglalt formában és tartalommal jelenti be. Lízingbe adó tájékoztatja továbbá a Lízingbe vevőt,
hogy a fentieken felül a Biztosító kötelezettsége nem áll be, és ezért az anyag-, javítási, illetve
helyreállítási költségeket nem téríti, amennyiben a Lízingbe vevő a Káresemény során megsérült
Lízingtárgy kijavításáról vagy a sérült Lízingtárgy helyreállításáról a Lízingbe adó tudomása, előzetes írásbeli jóváhagyása, illetve szemle nélkül intézkedik.
F. A BIZTOSÍTÁSI DÍJ MEGFIZETÉSE / FELMONDÁS GRENKE ÁLTAL / A TELJESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÓLI MENTESÜLÉS
1. A Biztosítási Díj Lízingbe vevő általi viselésének kötelezettségét és a díjfizetés esedékességét a
pénzügyi lízingszerződés és GRENKE elfogadó nyilatkozata tartalmazza. A Lízingbe vevő bármikor
jogosult a pénzügyi lízingszerződés rendelkezéseivel összhangban egy választása szerinti biztosító társasággal saját maga biztosítási szerződést kötni.
2. Amennyiben a káresemény bekövetkeztekor az első biztosítási díj még nem került megfizetésre,
úgy nem áll fenn jogos igény a biztosítási kártérítés vonatkozásában.
3. Amennyiben a Lízingbe vevő a biztosítási díjakat határidőben nem fizeti meg, GRENKE jogosult a fizetésre 2 hetes határidőt szabni. A 2 hetes határidő eredménytelen leteltét követően GRENKE jogosult
a Lízingtárgy Keretbiztosítási Szerződésbe történő bevonását azonnali hatállyal felmondani, amen�nyiben a felmondás lehetőségére GRENKE a fenti határidő tűzésekor a Lízingbe vevőt figyelmeztette.
Amennyiben a lízingszerződés GRENKE általi azonnali hatályú felmondását követően következik
be káresemény, nem áll fenn jogos igény a biztosítási kártérítés vonatkozásában.
4. A fenti rendelkezések érintetlenül hagyása mellett GRENKE bármikor jogosult a Lízingbe vevőtől
- a pénzügyi lízingszerződésben rögzítettek szerint - saját biztosítás megkötését megkövetelni.
G. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. A pénzügyi lízingszerződés alapján a Lízingbe vevő, aki a Lízingtárgyra saját maga köt biztosítást,
köteles a biztosítási szerződés megkötését az adott biztosítótól kapott nyilatkozattal igazolni.
Mindaddig, amíg GRENKE a biztosítási szerződés megkötésének igazolását nem kapja kézhez,
jogosult, azonban nem köteles az adott Lízingtárgyat az általa kötött Keretbiztosításba bevonni,
amelyre a fenti rendelkezések megfelelően irányadóak.
2. A jelen Keretbiztosításba bevont Lízingtárgyak tekintetében az egyes Lízingbe vevők részére
külön biztosítási kötvény nem kerül kiállításra.
3. Káresemény bekövetkezése nem mentesíti a Lízingbe vevőt a lízingszerződésben foglalt kötelezettségei alól.
4. A káresemények kezelése a jelen ÁBiF-ben, illetve az ÁSZF-ben rögzített feltételek szerint történik.
5. A felek között a jelen általános biztosítási feltételekkel összefüggésben egyéb szóbeli megállapodás nem született.
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1. számú melléklet

Csoportos beszedési megbízás
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Kedvezményezett:

Fizető fél:

GRENKELEASING Magyarország Kft.
1139 Budapest, Váci út 91, Business Center 91
Levelezési cím: 1139 Budapest, Váci út 91.
Tel.: (1) 235-7041, Fax: (1) 235-7040
Bankszámlaszám: 14220108-23779002
Adószám: 13731306-2-41, Cégjegyzékszám: 01-09-870315
Fizető fél azonosítója a kedvezményezettnél:

Kedvezményezett azonosítója: A 13731306
Tel.:	Fax:
E-Mail:
Fizető fél adószáma:

Cégjegyzékszám:

1. Teljesítés adatai
Érvényesség kezdete:
Érvényesség vége:
Teljesítés felső értékhatára:

év
év

2. Megbízás jellege			
Eredeti felhatalmazás
Megszüntetés

hó
nap
hó
nap / visszavonásig
Ft, azaz (betűvel)

Ft

		
Módosítás
a) érvényesség vége:
b) teljesítés felső határának módosítása:
c) az a) és b) együttes módosítása :

3. Nyilatkozat
Jelen nyomtatvány kitöltésével és aláírásával felhatalmazom
pénzforgalmi szolgáltatómat arra, hogy a fentebb megjelölt kedvezményezettet az általam benyújtott felhatalmazásról értesítse,
és a bankszámlámat a kedvezményezett által benyújtott beszedési megbízás alapján – megbízásom keretei
között – megterhelje. Felhatalmazásomat a mellékelten található kitöltési útmutató ismeretében adtam meg.
Tudomásul veszem, hogy a felhatalmazás elfogadásáról, a beszedés megkezdésének tényleges időpontjáról,
illetve elutasításáról és annak okáról a beszedésre jogosult kedvezményezettől a számlavezetőm és a szerződő
fél kap értesítést.
4. Egyéb rendelkezés
Egyúttal visszavonom a fentiekben megjelölt szerződésekkel kapcsolatban esetleges korábban adott – az alábbi
Ft összegű - egyedi átutalási megbízásomat:
1.

szerződésszám,

Kelt:
		

, _______ év

___ hó

Ft 2.

___nap

Átvevő aláírása a Grenkeleasing Magyarország Kft-nél

Kelt:

, _______ év

___ hó

Pénzforgalmi szolgáltató

szerződésszám,

___nap

Fizető fél aláírása

Ft
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1. számú melléklet

GRENKELEASING Magyarország Kft.
1139 Budapest . Váci út 91
Tel:
+36 (1) 235 70 41
Fax:
+36 (1) 235 70 40
E-mail:
service@grenke.hu

Kedvezményezett: GRENKELEASING Magyarország Kft.
		
1139 Budapest, Váci út 91, Business Center 91
		
Levelezési cím: 1139 Budapest, Váci út 91.
		
Tel.: (1) 235-7041, Fax: (1) 235-7040
		Bankszámlaszám: 14220108-23779002
		Adószám: 13731306-2-41,
		Cégjegyzékszám: 01-09-870315

Tel.:	Fax:
E-Mail:

Számlatulajdonos adószáma:

Cégjegyzékszám:

1. A Számlatulajdonos törvényes képviselője, ezúton tájékoztatom, és kifejezetten felhatalmazom a Hitelintézetet, mint a pénzforgalmi bankszámlámat (a
továbbiakban: Pénzforgalmi Jelzőszám) vezető pénzintézetet (a továbbiakban: Hitelintézet), hogy a Pénzforgalmi Jelzőszámom terhére, jelen felhatalmazás
keltezésének napjától, a Grenkeleasing Magyarország Kft. (a továbbiakban: Kedvezményezett) illetve annak a Commerzbank (Budapest) Zrt.-nél vezetett
14220108-23779002-00000000 számú pénzforgalmi jelzőszáma, kedvezményezett minden további jognyilatkozat, vagy egyéb feltétel nélkül beszedési megbízást benyújtani.
Hitelintézet neve és bankszámlaszám:

Bankszámlaszám:

Hitelintézet neve:

2. A Kedvezményezett által benyújtható beszedési megbízások benyújtási gyakorisága nem korlátozott. Az beszedési megbízás keretében érvényesíthető ös�szeget a Kedvezményezett akár egy alkalommal, akár – korlátozás nélkül – több beszedési megbízás során érvényesítheti.
3. Felhatalmazom a Hitelintézetet arra, hogy a Kedvezményezett által benyújtott beszedési megbízásban megjelölt összeget, valamint ezen felül az beszedési megbízás valamennyi költségét a Kedvezményezett 1. pontban megjelölt pénzfogalmi jelzőszáma javára, a Pénzforgalmi Jelzőszámom terhére elszámolja.
4. Felhatalmazom a Hitelintézetet, hogy az időközben megnyitott pénzforgalmi bankszámláim jelzőszámáról – a Kedvezményezett írásbeli megkeresésére – a
Kedvezményezettet teljeskörűen és haladéktalanul tájékoztassa. Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes!
A jelen felhatalmazó levelem csak és kizárólag a Kedvezményezett ügyvezetője által történt ellenjegyzés melletti visszavonó nyilatkozat esetén veszti hatályát.

Budapest,

Számlatulajdonos

GRENKELEASING
Magyarország Kft.
Kedvezményezett

ZÁRADÉK:
A fenti szerződésben foglaltak tartalmát tudomásul vettük, egyben igazoljuk, hogy a Számlatulajdonos a jelen Szerződésnek megfelelő, egyéb korlátozástól
mentes felhatalmazó levelet pénzintézetünknél benyújtotta. Vállaljuk, hogy a jelen Szerződésben meghatározott, bankunkat terhelő kötelezettségeknek – így
különösen az alábbiaknak – a felhatalmazó levél tartalmának megfelelően eleget teszünk:
A Számlatulajdonos időközben nyitott pénzforgalmi bankszámlájáról és az ahhoz kapcsolódó alszámlákról a Kedvezményezettet tájékoztatjuk, a pénzügyi
fedezet hiányában nem teljesíthető beszedési megbízásokat fedezethiány esetén legfeljebb 35 napra sorba állítjuk, továbbá vállaljuk, hogy a fenti nyilatkozat
alapján benyújtott beszedési megbízást mindaddig teljesítjük, amíg a felhatalmazás visszavonásáról a Kedvezményezett és a Számlatulajdonos együttesen
nem rendelkezik.
Ellenjegyezte:
Ellenjegyezte:
Budapest,

Számlavezető Bank

beszedési megbízás
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Számlatulajdonos:
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Felhatalmazás beszedési megbízással történő fizetés teljesítésére

