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ZÁRTVÉGŰ VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS egyedi rész (MCSL-1901) 

amely létrejött egyrészről  
….. (és) mint lízingbevevő  (a továbbiakban Lízingbevevő) -  másrészről 
a MERKANTIL VÁLTÓ ÉS VAGYONBEFEKTETŐ BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG mint 
lízingbeadó (a továbbiakban: Lízingbeadó) (székhelye és levelezési címe: 1051 Budapest, József Attila u. 8. Tel: +36 1 
268-6868, Fax: 2-68-68-80, cégjegyzék száma: 01-10-041465 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adóigazgatási 
azonosító száma: 10434701-2-44) között alulírott napon és helyen az alábbiakban meghatározott feltételek mellett 
gépjármű lízingbe adása-vétele tárgyában.  
 
A termék megnevezése: HUF (FORINT) alapú, zártvégű pénzügyi lízing. A lízingtárgy tulajdonjogát a lízingszerződés 
alapján és az abban foglalt feltételekkel kizárólag a Lízingbevevő szerzi (szerezheti) meg. Statisztikai jelzőszáma: 
TESZOR: 649110, amely általános forgalmiadó-köteles tevékenység, kivéve a jelen szerződés alapján felszámított kezelési 
költséget és kamatot, amely tárgyi adómentes. Jelen szerződés a kezelési költség és kamat tekintetében számlát 
helyettesítő okirat. A jelen Zárt Végű Pénzügyi lízingszerződés Egyedi része és annak elválaszthatatlan részét kgyüttesen 
a továbbiakban: Lízingszerződ 

I. FOGYASZTÓ LÍZINGBEVEVŐ ADATAI 

Neve: …  

Születési neve (ha eltér): … 

Anyja születési neve: … 

Születési helye, ideje: ... 

Állampolgársága: … 

Személy azonosító okirat 
száma:: 

… 

Lakcíme: … 

Levelezési címe … 

Lakcímkártya száma: … 

II. A LÍZING LÉNYEGES PÉNZÜGYI FELTÉTELEI 

1. Gépjármű - lízingtárgy - adásvételi szerződésben meghatározott bruttó értékesítési ára: … Ft 

2. Lízingbeadó által a gépjármű tulajdonjogának megszerzéséhez finanszírozott összeg:  … Ft 

3. Kiemelt első lízingdíj (Önrész) a megrendeléskori értékesítési ár %-ában meghatározva: …% 

    Kiemelt első lízingdíj (Önrész) összege:  …Ft 

4. A Lízingbevevőt terhelő ügyleti kamat számítása alapjául szolgáló finanszírozott összeg:  
   (bruttó ár -1. kiemelt lízingdíj) 

…Ft 

5. A lízing futamideje:  …hónap 

6.Az első, nem kiemelt lízingdíj-részlet esedékességének tervezett időpontja a gépjármű jelen Egyedi Lízingszerződésben 
meghatározott várható átadási időpontja alapulvételével: … 

A Lízingbeadó a Lízingszerződés mellékletét képező Előzetes Fizetési ütemezést az első, nem kiemelt lízingdíj-részlet 
esedékességének a fentiek szerinti tervezett időpontja alapján állapította meg.  

Az első, nem kiemelt lízingdíj-részlet és az ezt követő lízingdíj-részletek esedékességének végleges időpontja a gépjármű 
végszámla szerinti bruttó értékesítési árának az Eladó részére történő megfizetése időpontjától függően változhat, ugyanis 
a Végleges Fizetési ütemezésben a Lízingbeadó az első nem kiemelt lízingdíj-részlet esedékességének végleges 
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időpontját a gépjármű végszámla szerinti bruttó értékesítési árának az Eladó részére történt megfizetésének napját követő 
1 (egy) hónapban határozza meg akként, hogy ezen végleges esedékességi időpont naptári napja megegyezik a gépjármű 
végszámla szerinti bruttó értékesítési árának az Eladó részére történt megfizetésének naptári napjával. Amennyiben az 
adott naptári hónapban a vonatkozási naptári napnak megfelelő nap nincs, akkor a hónap utolsó napját veszi figyelembe 
a Lízingbeadó.  

A Lízingbevevő a jelen Egyedi Lízingszerződés aláírásával kijelenti és tanúsítja, hogy megértette és elfogadta a Végleges 
Fizetési ütemezés esetleges módosult tartalmát, valamint kötelezettséget vállal a lízing-díjrészleteknek a Végleges 
Fizetési ütemezés szerinti megfizetésére.  

7. A havi lízingdíj-részletek összege, száma, törlesztési gyakorisága: 

… - …  hónapban havi …,-Ft. 

… hónapban havi ….. Ft 

8.A gépjármű végszámla szerinti bruttó értékesítési ára alapján számított lízingdíj-részletek 
összege: 

…,-Ft. 

 
A gépjármű végszámla szerinti bruttó értékesítési ára alapján számított kiemelt első lízingdíj (önrész) összegét, az egyes 
havi lízingdíj-részletek összegét és azok naptári dátum szerinti esedékességeit, tőke-, áfa-, induló kamat szerinti 
megoszlását a jelen Egyedi Lízingszerződés részét képező Előzetes Fizetési ütemezés melléklet tartalmazza. A Végleges 
Fizetési ütemezés melléklet, melyet a  Lízingbeadó a gépjármű végszámla szerinti bruttó értékesítési árának az Eladó 
részére történő megfizetését követően készít el, abban térhet el az Előzetes Fizetési ütemezéstől, hogy az első nem kiemelt 
lízingdíj-részlet esedékességének napja a jelen Egyedi Lízingszerződés 6. pontjában foglaltak szerint módosulhat.  
 
A Lízingbeadó a Végleges Fizetési ütemezést postán megküldi a Lízingbevevő levelezési címére, amely melléklet a 
Lízingbevevő külön visszaigazolása nélkül is a Lízingszerződés elválaszthatatlan részét képezi és az Előzetes fizetési 
ütemezés helyébe lép. 
 

9.Teljes hiteldíj mutató:  …% 

A Lízingbevevő a jelen Egyedi Lízingszerződés aláírásával kijelenti, hogy a Lízingszerződés aláírása előtt a teljes hiteldíj 
mutatót megismerte és tudomással bír arról, hogy a teljes hiteldíj mutató (THM) mértéke nem tükrözi az ügylet 
kamatkockázatát, valamint azt, hogy a teljes hiteldíj mutató a Lízingkérelem keltének napján érvényes Referencia kamat 
alapján került meghatározásra. 
 

10. Éves induló ügyleti kamat mértéke és összege: …%, …Ft 

11. Kezelési költség a finanszírozott összeg %-ában: …% 

12. Szerződéskötési díj a finanszírozott összeg %-ában és Forintban kifejezve: …%, ,… Ft 

13. A finanszírozott összeg %-ában kifejezett költség és díj együttesen a finanszírozott összeg %-ában és 
forintban kifejezve: 

…%, …Ft 

14. A lízingszerződés változó kamatozású  

Az Általános Lízingfeltételek XII. Fejezetében szabályozott Kamatkülönbözet számítás alapjául szolgáló kamatváltozás az 
alábbi Referencia Kamat változásának függvénye. 

A Referencia kamat megnevezése BUBOR 3M MUNKANAP 

A Referencia kamat bázis értéke (báziskamat): ………% 

A Referencia kamat érvényességének periódusa 3 hónap 

 
A Referencia-kamatláb változásáról a Lízingbeadó a Lízingbevevőt rendszeresen a honlapján és az ügyfelek számára 
nyitva álló helyiségében kifüggesztve tájékoztatja. 
 

A Kamatkülönbözet elszámolásának gyakorisága:  

Az induló ügyleti kamat és a bázis Referencia kamat alapján számított fix kamatfelár mértéke:   ……..% 

A késedelmi kamat mértékét és számítását az ÁLF XIV. fejezete szabályozza.   

 

 

 

 



III. 16.IIIA LÍZINGTÁRGY (GÉPJÁRMŰ ADATAI) 

1.Típusa: … 

Alvázszáma: … 

Motorszáma: … 

Forgalmi rendszáma: … 

Eladó neve:  …  

Eladó levelezési címe: … 

2.A gépjármű várható átadási időpontja:  … 

 
3. A gépjárműtörzskönyv kizárólagos jogosultja a gépjármű tulajdonosa: MERKANTIL VÁLTÓ ÉS 
VAGYONBEFEKTETŐ BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A jogosult levelezési címe 
(székhelye):1051 Budapest, József Attila u. 8. 
 
4. A Lízingbevevő a jelen egyedi Lízingszerződés aláírásával kijelenti, hogy káresemény bekövetkezése esetén – 
amennyiben a biztosító általi kifizetéshez szükséges és a jelen Egyedi Lízingszerződés eltérően nem rendelkezik – 
kárigényét akként jelenti be, hogy a biztosító az általa térítendő összeget közvetlenül Lízingbeadó javára fizesse meg, 
illetve hozzájárulását adja ahhoz, hogy a biztosító megkeresése esetén a kártérítés megfizetésének összegét Lízingbeadó 
a maga javára kérje teljesíteni. Amennyiben a Lízingbevevőnek a Lízingbeadóval szemben a Lízingszerződésből eredően 
lejárt fizetési kötelezettsége áll fenn, a kártérítés összegét a Lízingbeadó elsődlegesen a Lízingbevevő lejárt tartozása 
kiegyenlítésére számolja el és a fennmaradó kártérítési összeget fizeti ki a Lízingbevevő javára. 
 

6.IIIIV. IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A Lízingbevevő kijelenti, hogy a szerződéskötést megelőzően megkapott tájékoztatása alapján tudomással bír arról – 
amelyet a Lízingszerződés aláírásával megerősít és kifejezetten elfogad -, hogy a Lízingszerződés megkötésére az alább 
megnevezett Közvetítő közreműködésével került sor.    

Közvetítő neve:  … 

Közvetítő székhelye és levelezési címe … 

A Felek a Lízingszerződés tekintetében a szerződéskötés és a teljesítés helyének Lízingbeadó 1051 Budapest, József 
Attila utca 8. szám alatti székhelyét fogadják el, amelyet a Lízingbeadó a bírósági illetékességi ok vonatkozásában 
irányadónak tekint. 

A Lízingbevevő kijelenti, hogy a jelen Egyedi Lízingszerződés, az MCSL-1901 számú Általános Lízingfeltételek, az 
Előzetes Fizetési ütemezés, valamint a felszámítható díjakat és költségeket tartalmazó Hirdetmény valamennyi 
pontját elolvasta, megértette és azokat magára nézve kötelezőnek fogadta el, továbbá a jelen Egyedi 
Lízingszerződést - az MCSL-1901 számú Általános Lízingfeltételekkel, az Előzetes Fizetési ütemezéssel, valamint 
a felszámítható díjakat és költségeket tartalmazó Hirdetménnyel együtt - mint ügyleti akaratával mindenben 
megegyezőt írta alá.  

Amennyiben Lízingbeadó képviseletében a jelen Egyedi Lízingszerződést meghatalmazott(ak) írja (írják) alá, úgy a 
szerződés melléklete és érvényességi feltétele a lízingszerződés aláírására szóló, a Lízingbeadó által cégszerűen aláírt 
meghatalmazás másolati példánya. 

Alulírott Lízingbevevő büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen szerződés megkötése során saját 
nevemben és javamra jártam el: …. 

Jelen lízingszerződés egyedi része kizárólag az MCSL-1901 számú Általános Lízingfeltételekkel, a futamidő alatt 
felszámítható díjakat és költségeket tartalmazó Hirdetménnyel, a Lízingszerződés megkötésére vonatkozó ügyleti 
meghatalmazással és az Előzetes Fizetési ütemezéssel együtt érvényes, amelyeknek maradéktalan átvételét a 
Lízingbevevő a jelen Egyedi Lízingszerződés aláírásával kifejezetten igazolja. 

(Kelt) 

eladó Lízingbevevő MERKANTIL BANK Zrt. 
Lízingbeadó 

Előttünk, mint tanúk előtt: 



Aláírás: …………………………………………….. 

Név: ………………………………………………… 

Lakcím: …………………………………………….. 

Személyi az. okirat szám: ……………………….. 

Aláírás: …………………………………………….. 

Név: ………………………………………………… 

Lakcím: …………………………………………….. 

Személyi az. okirat szám: ……………………….. 

 


