
Kedves Érdeklődő Ügyfelünk!  

Finanszírozási kalkulációnk mellett szeretnénk felhívni a figyelmét a lehetséges főbb 
kockázatokra, valamint bemutatni a finanszírozás főbb jellemzőit valamint azt, hogy további 
tájékoztató anyagaink hol érhetők el az Ön számára. 

Továbbá felhívjuk figyelmét arra, hogy a kérésére készített kalkuláció tájékoztató jellegű, nem 
minősül ajánlattételnek, a finanszírozási kérelmét a honlapunkon részletezett módon a Merkantil 
Bank Zrt. számára elő kell terjesztenie. Amennyiben Ön a Merkantil Bank Zrt. szerződött 
közvetítőitől (gépjármű kereskedésektől, hitelirodáktól) vásárolja meg a finanszírozandó 
gépjárművet, a finanszírozás feltételei (törlesztőrészlet nagysága és a THM mértéke 
vonatkozásában) a jelen kalkulációtól eltérhetnek. 

Választható: termékfajták:  

 zártvégű pénzügyi lízing 

 nyíltvégű pénzügyi lízing (kizárólag vállalkozások számára érhető el) 

Finanszírozás devizaneme: a finanszírozás kizárólag forint alapon válaszható. 

Kamatozás módja:  

 Változó kamatozású. A futamidő során a kamatok a Referencia Kamat (3 hónapos BUBOR) 
változásának függvényében módosulhatnak. (A Merkantil Bank Zrt. a referencia kamatláb 
változásáról ügyfeleit a székhelyén kifüggesztett és honlapján letölthető hirdetményben 
rendszeresen tájékoztatja.) 

 Fix kamatozású. A kamatkörnyezet változásaitól függetlenül a kamat, így a törlesztőrészlet 

nagysága a futamidő során nem változik.  

Biztosítási feltételek: 

 Normál (casco köteles) konstrukció: a lízingbevevő köteles a futamidő végéig a gépjárműre 
teljes körű, a finanszírozás lejáratáig érvényes olyan casco biztosítást megkötni és fenntartani, 
amely kiterjesztett területi hatállyal fedezetet nyújt elemi károkra, lopáskárra és töréskárra, 
továbbá a beépített és a gépjárműért fizetett vételárban lévő extra tartozékokra, és az 
önrészesedés mértéke 30%-os kiemelt első lízingdíj alatti összeg esetében legfeljebb a 
kárösszeg 20%-a, 30%-os kiemelt első lízingdíj és a feletti összeg esetében legfeljebb a 
kárösszeg 30%-a lehet, amely önrészesedési összeg a lízingbevevőt terheli. A biztosítás 
társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt. mint finanszírozó és a gépjármű tulajdonosa. 

 Beépített Casco-s konstrukció: a Merkantil Bank Zrt a futamidő végéig a gépjárműre teljes 

körű, a finanszírozás lejáratáig érvényes casco biztosítás megkötését írja elő, amelyet a 
Merkantil Bank Zrt., mint finanszírozó maga köt meg a biztosítóval a finanszírozás teljes 
futamidejére terjedő hatállyal. A lízingbevevő a Merkantil Bank Zrt, mint finanszírozó által 
megkötött casco biztosítási szerződéshez társbiztosítottként csatlakozik. A casco biztosítás díja 
a lízingdíj ügyleti kamatában kerül megfizetésre. Az éves induló ügyleti kamat mértéke annak 
figyelembevételével kerül meghatározásra, hogy az ügyleti kamat magában foglalja a Merkantil 
Bank Zrt lízingbeadó által megkötött casco biztosítási szerződésnek a finanszírozás futamideje 
teljes időtartamára számított biztosítási díját is. A lízingbevevő, mint társbiztosított a 
finanszírozás futamideje alatt a reá vonatkozó biztosítási jogviszonyt nem mondhatja fel. A 
Casco biztosítás önrésze ezen konstrukció esetében is a lízingbevevőt terheli. 

 Casco-mentes konstrukció: az ügyleti kamat részét képező magasabb kamatfelár vállalása 
esetén nem szükséges casco biztosítást kötni a finanszírozott gépjárműre. Ilyen, a fentebb 
említett más konstrukciókhoz képest magasabb ügyleti kamatozású konstrukció választásakor 
mérlegelni kell, hogy az ügyfélnek káresemény bekövetkezése esetén saját költségén helyt 
kell állnia a finanszírozó, mint tulajdonos felé a gépjárműben bekövetkező károkért a 
szerződés szerinti tartozásának erejéig. 

 



Milyen kockázata van a finanszírozásnak? 

 Forint alapú változó kamatozású finanszírozási konstrukció esetén a lízingbevevőnek kell 
viselnie a finanszírozótól független, hazai, illetve nemzetközi pénzpiaci környezet változása 
miatt jelentkező kamatváltozások következményeit (kamatkockázat). 

 Leendő ügyfeleinknek mérlegelnie kell, hogy e kockázatok miatt a fizetendő 
lízingdíjrészletek összege - lízingdíjrészlet-különbözet formájában - a futamidő alatt 
növekedhet. 

Milyen dokumentumokat szükséges beadni a finanszírozás igényléséhez? 

 a szükséges dokumentumok listája az alábbi linken található meg  

Hitelbiztosítéki nyilvántartás: a lízingszerződés megkötésekor a Merkantil Bank Zrt.-nek be kell 

jegyeztetnie többek között a lízingbeadás tényét a Hitelbiztosítéki Nyilvántartás (HBNY) rendszerébe. 

Ehhez a bejegyzéshez az Ön részéről érvényes HBNY-be történő regisztráció szükséges. A regisztráció 

érvényesítéséhez szükséges személyes azonosítást közjegyző előtt kell megtennie, majd a regisztrált 

adatait tartalmazó azonossági nyilatkozat egy másolati példányát a folyósítás feltételeként meg kell 

küldenie a Bank részére. 

A regisztrációhoz kapcsolódó költségekről szóló tájékoztatás a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 
honlapján érhető el.  

Javasoljuk természetes személy ügyfeleinknek, illetve leendő szerződő feleinknek, hogy a 
felelős hitelfelvételi döntéshez fontolják meg a háztartásuk teljes teherviselő képességét, vegyék 
figyelembe a háztartásukban élők vagyoni-jövedelmi helyzetét, eladósodottságát és a leendő 
adóssággal, illetve nem fix finanszírozási konstrukció esetén az esetleges jövőbeni kedvezőtlen 
változásával összefüggő teherviselő képességüket is.  

A megalapozott döntéshez segítséget nyújthat a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ tájékoztatója 
az ott szereplő termékleírások, összehasonlítást segítő alkalmazások (pl.: hitelkalkulátor, háztartási 
költségvetés-számító program). 

Figyelmébe ajánljuk a Merkantil Bank Zrt. honlapjáról letölthető további tájékoztatókat és 
nyomtatványokat: 

 Tájékoztatók, letölthető nyomtatványok lízingkérelemhez 

 Hirdetmények 

 Általános Szerződési Feltételek, Üzletszabályzatok 

 

Amennyiben további kérdései lennének, kérem, hogy hívja munkaidőben 

DIREKT HITEL vonalunkat:  

+36 1 268-6888 

hhttps://merkantil.hu/hu/Gepjarmulizing/Uj-ugyfeleknek
https://hbny.mokk.hu/#x
https://hbny.mokk.hu/#x
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem
https://merkantil.hu/hu/Gepjarmulizing/Dokumentumok#TAJEK-NYOMTATVANY
https://merkantil.hu/hu/Gepjarmulizing/Dokumentumok#HIRDETMENY
https://merkantil.hu/hu/Gepjarmulizing/Dokumentumok#HIRDETMENY
https://merkantil.hu/hu/Gepjarmulizing/Dokumentumok#ASZF-USZ
https://merkantil.hu/hu/Gepjarmulizing/Dokumentumok#ASZF-USZ

