Hatályos és érvényes: 2015. június 30. napjától
HITEX PÉNZÜGYI ZRT.
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FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL/ADÓSSAL
2004.05.01-2014.07.26. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT,
2015.06.30. NAPJÁN MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ KÖLCSÖN- ÉS PÉNZÜGYI
LÍZINGSZERZŐDÉSEKRE IRÁNYADÓ KIEGÉSZÍTŐ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ –
ÜZLETSZABÁLYZATA
I. A LÍZINGBEADÓ/HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA,
KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA

ENGEDÉLYE,

FELÜGYELETE,

A

A Hitex Pénzügyi Zrt. (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 10. III. em., cégjegyzékszám: 01-10041856, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) felügyeleti szerve, az Állami Bankfelügyelet a
2194/1998/F. sz. határozatával engedélyezte az alapítást és a pénzügyi lízing tevékenység végzését.
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az I-801/2001. sz. határozatával engedélyezte a
pénzkölcsön nyújtása – gépjármű-finanszírozás üzletági korlátozással – pénzügyi szolgáltatás
végzését.
A Hitex Pénzügyi Zrt. mint hitelező és/vagy lízingbeadó (továbbiakban: Finanszírozó) valamint
fogyasztónak minősülő ügyfelei (a továbbiakban: Ügyfél), között, egy vagy több gépjárműre (a
továbbiakban: Gépjármű), 2004.05.01. és 2014.07.26. napja között megkötött, és 2015.06.30.
napjáig meg nem szűnt, forint alapú kölcsönszerződésre és forint alapú pénzügyi
lízingszerződésre (a továbbiakban együtt: Finanszírozási Szerződés) a Finanszírozási Szerződés
megkötésekor az Ügyfél által elfogadott és átvett Általános Szerződési Feltételek (a
továbbiakban: ÁSZF) a jelen kiegészítő üzletszabályzattal együtt érvényesek.
A Finanszírozó és az Ügyfél a továbbiakban együtt: Felek. A jelen általános szerződési feltételeket
tartalmazó kiegészítő üzletszabályzat a továbbiakban: Kiegészítő Üzletszabályzat.
Az ÁSZF jelen Kiegészítő Üzletszabályzattal nem érintett részei továbbra is érvényesek és
hatályosak, az ÁSZF és a jelen Kiegészítő Üzletszabályzat esetleges eltérései esetén a jelen
Kiegészítő Üzletszabályzatban foglaltak az irányadóak és alkalmazandóak.
A 2004. május 01. napja előtt megkötött Finanszírozási Szerződésekre a jelen Kiegészítő
Üzletszabályzat 2015. június 30. napjával hatályba lépő, módosuló rendelkezései nem
alkalmazandóak, mivel az azok alapjául szolgáló II. pontban írt jogszabályok rendelkezéseit a 2004.
május 01. napja előtt megkötött Finanszírozási Szerződésekre nem kell alkalmazni. Így ezen
ügyletekre a szerződéskötéskor hatályos rendelkezések továbbra is irányadóak.
A Finanszírozó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB)
felügyeli.
A jelen Kiegészítő Üzletszabályzat a Finanszírozási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
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II. A KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK HÁTTERE
A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi
határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Kúria Törvény) szerinti, az egyoldalú kamat-, költség, díjemelést lehetővé tevő
szerződéses kikötések tisztességessége megállapítása iránt a Finanszírozó nem indított pert.
A Kúriának pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi
határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített
elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény (a
továbbiakban: Elszámolási Törvény) alapján a Finanszírozót elszámolási kötelezettség terheli az
egyoldalú szerződésmódosításokkal kapcsolatban.
Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal
kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény alapján (a továbbiakban:
Forintosítási Törvény) a Finanszírozót a Finanszírozási Szerződés egyes rendelkezéseinek
módosítására vonatkozó kötelezettség terheli, azzal, hogy a Finanszírozási Szerződés a Forintosítási
Törvényben meghatározottak szerint a Forintosítási Törvény erejénél fogva módosul 2015. június 30.
napjától.
A Finanszírozási Szerződés biztosítására szolgáló zálogjog és kezesség fennmarad. Amennyiben a
Finanszírozási szerződésről közokirat készült, úgy a módosult Finanszírozási Szerződést nem kell
közjegyzői okiratba foglalni, a korábbi közjegyzői okirat a Finanszírozási Szerződés módosult
tartalmának keretei között érvényes.
A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 2015. február 1. napjától hatályos
módosítása alapján, annak 33. § (1) bekezdése szerint a Finanszírozó köteles az Általános
Szerződési Feltételeit és az ezt magukba foglaló üzletszabályzatát 2015. február 1. napjával kezdődő
hatállyal a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2014. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítani.
A fenti jogszabályokkal összhangban a Finanszírozó a jelen Kiegészítő Üzletszabályzatot adja
ki.
A Finanszírozó a jelen Kiegészítő Üzletszabályzatot az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben,
hirdetményben és internetes honlapján - megtekintésre - közzé teszi, valamint az Ügyfél kérésére azt
ingyenesen rendelkezésre bocsátja, továbbá a Forintosítási Törvény 5. §-a alapján az ugyanott
meghatározott határidőben közvetlenül tájékoztatja Ügyfeleit.
III. KAMATOZÁS TÍPUSA
A Forintosítási Törvény alapján a nem jelzálog fedezete mellett nyújtott devizaalapú Finanszírozási
Szerződés esetében a fordulónaptól (2015.06.30.) alkalmazható induló kamat, kamatfelár nem
haladhatja meg az eredetileg számítható kamatot, kamatfelárat. Az eredetileg számítható kamat,
kamatfelár: az eredeti induló kamat (referencia-kamatlábhoz kötött szerződés esetén kamatfelár) és a
2014. július 19. napján az adott Finanszírozási Szerződésben alkalmazott ügyleti kamat (referenciakamatlábhoz kötött szerződés esetén kamatfelár) közül az alacsonyabb kamat, kamatfelár.
A fentiekre tekintettel a jelen Kiegészítő Üzletszabályzat hatálya alá tartozó Finanszírozási
szerződések változó kamatozásúak, azzal, hogy a Finanszírozó kizárólag referencia-kamat
változás követést alkalmaz. Az alkalmazott referencia-kamatláb: 3 havi BUBOR.
Erre való tekintettel a Finanszírozó a jelen kiegészítő üzletszabályzat hatálya alá tartozó
Finanszírozási Szerződések vonatkozásában kamatfelár-változási mutatót és kamatváltoztatási
mutatót nem jelöl meg.
IV. KÉSEDELMI KAMAT
Amennyiben az Ügyfél a Finanszírozási Szerződésen alapuló fizetési kötelezettségének
esedékességkor nem tesz eleget, a késedelem időtartamára késedelmi kamatot köteles a
Finanszírozó részére fizetni és a késedelmi kamat megfizetése nem zárja ki az ÁSZF-ben
meghatározott egyéb jogkövetkezmények alkalmazhatóságát.

A késedelmi kamat mértékét az ÁSZF rögzíti azzal, hogy jogszabály eltérő rendelkezésének
hiányában a késedelem időtartamára a Finanszírozó legfeljebb olyan mértékű késedelmi
kamatot számíthat fel, amely nem haladja meg az ÁSZF-ben (Fianszírozási Szerződésben,
Fizetési Ütemezésben) kikötött ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal
növelt mértékét, és nem lehet magasabb, mint a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt
mértéke. A késedelmi kamat számításakor egy év 360 napnak tekintendő.
V. A FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK
A Forintosítási Törvény 9. § (1) bekezdése alapján a Finanszírozási Szerződésre a szerződés
megkötésekor irányadó díjak és költségek alkalmazandóak, azzal, hogy amennyiben ezen díjak,
illetve költségek mértéke a Finanszírozási Szerződés fennállta alatt az Ügyfélre nézve
kedvezően változott, úgy a Finanszírozási Szerződésre a változás időpontjától a kedvezőbb díjés költség mértékek kerülnek alkalmazásra.
Az ennek megfelelő díj- és költség értékek a jelen Kiegészítő Üzletszabályzat részét képező „Hitex
Pénzügyi Zrt. Összefoglaló Hirdetmény fogyasztónak minősülő Ügyféllel kötött forint alapú pénzügyi
lízing- és kölcsön ügyletek esetén alkalmazandó díjakról és költségekről” megnevezésű
hirdetményben kerültek összefoglalásra.
Az egyes díj- illetve költség tételek fogalmára, esedékességére a Finanszírozási Szerződéshez
kapcsolódó szerződéskötéskori ÁSZF és/vagy Kondíciós listában foglaltak az irányadók.
Az Ügyfél részére a Finanszírozási Szerződés fennállása alatt a Finanszírozó évente egyszer,
valamint a Finanszírozási Szerződés lejártakor költségmentesen írásbeli kimutatást ad, és az Ügyfél
részére az Ügyfél kérésére a tartozásról törlesztési táblázat formájában kivonatot ad díj-, költség- és
egyéb fizetési kötelezettségmentesen.
VI. KAMATOKKAL,
SZABÁLYOK

EGYÉB

DÍJAKKAL

ÉS

KÖLTSÉGEKKEL

KAPCSOLATOS

EGYÉB

Az ügyleti kamatláb mértéke a teljes futamidő alatt változatlan, azt egyoldalúan az Ügyfél számára
kedvezőtlen módon a Finanszírozó nem módosítja, az ÁSZF-ben meghatározott ún. oklistát (az
egyoldalú módosításra okot adó körülmények felsorolását, és alkalmazásának lehetőségét tartalmazó
szerződéses rendelkezéseket) a Finanszírozó a továbbiakban nem alkalmazza, illetve nem
alkalmazhatja.
A Finanszírozási Szerződésre V. pontban meghatározottak szerint irányadó díjak és költségek
mértéke szintén változatlan a teljes futamidő alatt.
A Finanszírozási Szerződések nem módosíthatóak új díj vagy költség bevezetésével. Az egyes
kamat-, díj- vagy költségelemek számítási módja egyoldalúan, az Ügyfél számára kedvezőtlenül nem
módosítható.
A Finanszírozó egyéb feltételt, ideértve az egyoldalú módosításra vonatkozó kikötést is, egyoldalúan,
az Ügyfél számára hátrányosan nem módosít.
VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A) Felmondással kapcsolatos rendelkezések
Az Ügyféllel kötött Finanszírozási Szerződés esetén a Finanszírozási Szerződés felmondását
megelőzően a Finanszírozó az Ügyfélnek, a kezesnek és a személyes adósnak nem minősülő
zálogkötelezettnek küldött írásbeli fizetési felszólításban felhívja az Ügyfél, a kezes, illetve a
zálogkötelezett figyelmét a teljes fennálló és a lejárt tartozás összegére, a fizetendő kamat és
késedelmi kamat mértékére, valamint a nemfizetés esetén teljesítendő további kamatteherre és a
tartozás rendezésének elmaradása esetén a várható jogkövetkezményekre.
A Finanszírozó az azonnali hatályú felmondásról írásban (felmondólevél), a felmondás indoklásával
és az esedékessé vált összeg megjelölésével értesíti az Ügyfelet, az Ügyféllel kötött Finanszírozási
Szerződés esetén az azonnali hatályú felmondást a Finanszírozó a kezesnek és a személyes
adósnak nem minősülő zálogkötelezettnek is megküldi.
B) Magatartási Kódex
A Finanszírozó a 2009. szeptember 16-án aláírt és 2010. január 1. napján hatályba lépett Magatartási
Kódex helyébe lépő 2014. január 19. napján kiadott és 2015. február 1. napján hatályba lépett
Aktualizált Magatartási Kódex rendelkezéseinek alávetette magát.

IX. A Kiegészítő Üzletszabályzat részét képező hirdetmények
Az alábbi dokumentum a jelen Kiegészítő Üzletszabályzat elválaszthatatlan részét képezi:
„Hitex Pénzügyi Zrt. Összefoglaló Hirdetmény fogyasztónak minősülő Ügyféllel kötött forint alapú
pénzügyi lízing- és kölcsön ügyletek esetén alkalmazandó díjakról és költségekről”

