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1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Lízingbeadó a jelen lízingszerződésben-, valamint az annak 

elválaszthatatlan részét képező PLAG/2015.11.02. sz. Üzletszabályzatban rögzített feltételekkel ”zárt végű” - 
azaz a futamidő végén és az előírt feltételek teljesítése esetén a Lízingbevevő tulajdonszerzését 
eredményező - lízingbe adja a Lízingbevevő részére a fentiekben megjelölt Lízingtárgyat.  

 
2. A jelen zártvégű pénzügyi lízingszerződésben nem szabályozott kérdéseket a szerződés elválaszthatatlan 

részét és mellékletét képező, a lízing tevékenységre vonatkozó PLAG/2015.11.02. sz. Üzletszabályzat és a 
szerződés megkötésének napján hatályos Hirdetmény I. és Hirdetmény II. (továbbiakban: Hirdetmények) 
tartalmazza.  

 
3. A Lízingbevevő kijelenti, hogy a jelen zártvégű pénzügyi lízingszerződésben, valamint az Üzletszabályzatban és a 

Hirdetményekben foglaltakat megismerte, megértette, és azt a jelen szerződés aláírásával magára nézve 

kötelezőnek ismeri el, és az Üzletszabályzat és a Hirdetmények átvételét a jelen szerződés aláírásával elismeri és 

nyugtázza. A Lízingbevevő tudomásul veszi a tájékoztatást, miszerint a Lízingbeadó valamennyi hatályos 

Üzletszabályzata és Hirdetményei elérhetőek a www.lombard.hu weboldalon, valamint a Lombard Lízing Zrt. 

személyes ügyfélszolgálatán (6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 85-87.) 

 

4. A Lízingbevevő kijelenti, hogy a Lízingtárgyat saját maga választotta ki, a kiválasztásban a Lízingbeadó 
semmilyen módon nem működött közre. A Lízingtárgyat az Eladótól a Lízingbevevő köteles birtokba venni az 
adásvételi szerződésben – melyben szerződő fél a Lízingbevevő is - rögzített feltételek mellett.  

 
5. THM: XX,XX %  
 

Az induló THM meghatározása a jelen szerződésben, forintban meghatározott lízingdíjak figyelembevételével 
történt. A THM az ügyleti kamaton és a jelen szerződésben megjelölt díjakon kívül az alábbi díjtételeket 
foglalja magában:   

 Szerződéskezelési díj 

 
A Lízingbevevőt a jelen lízingszerződés megkötésével és szerződésszerű teljesítésével terhelő egyéb, 
harmadik személynek fizetendő esetleges költségek - melyek a THM számítása során a Lízingbeadó nem vett 
figyelembe - a következők:  

 A Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba történő regisztráció – Azonossági Nyilatkozat – jogszabályban 
meghatározott költsége, amelyet a Lízingbevevő közvetlenül a közjegyzőnek köteles megfizetni  



5. Mértékadó devizanem: HUF  
 

6. Ügyleti kamat: XX,XX %  
 

Induló referencia kamat értéke (BUBOR): XX,XX% 

Kamatfelár: XX,XX %  

 
Kamatperiódus: X havi  
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8. Kamatfelár-változtatási mutató: az MNB honlapján közzétett 2015. január 07. napjától hatályos Forint 
kamatfelár-változtatási mutatóban megjelölt H0F kódú mutató.  

 
9. A Lízingbevevő a hitelminősítési díjat és az első lízingdíjat a Lízingbeadó megbízásából - a Lízingtárgy 

átvételét megelőzően – az Eladónak fizeti meg, amely összeget a Lízingbeadó a Lízingbevevőre kiszámlázott 
hitelminősítési díj és első lízingdíj teljesítéseként tud be. A Lízingbevevő által megfizetett első lízingdíjat - 
illetve ha ennek összege nem elegendő a további lízingdíjakat – a Lízingbeadó elsőként a finanszírozott 
eszközhöz kapcsolódó regisztrációs adóra és általános forgalmi adóra számolja el.  

 
10. A felek megállapodnak, hogy a Lízingbevevő az alábbiakban meghatározott fizetési kötelezettséget teljesíti a  

 
Lízingbeadó részére: 
Szerződéskötési díj: 0,-Ft  
Hitelminősítési díj: 0,-Ft 
Szerződéskezelési díj:   600,-Ft / hó 
 
A szerződéskötési díjat a Lízingbevevő a 
Lízingbeadó által kiállított számla alapján az 
abban meghatározott fizetési határidőben 
köteles teljesíteni. 

 
Tőketartozás: 
Áfa:  
Futamidő: (a törlesztőrészletek számától eltérhet) 
Maradványérték: NINCS 
 
A hitelminősítési díj és az első lízingdíj a szerződés 
aláírásától számított 5 napon belül esedékes.  
A szerződéskezelési díjat a Lízingbeadó 

háromhavonta terheli ki a Lízingbevevőre. 
 

 
S. Esedékesség Lízingdíj (Ft)  S. Esedékesség Lízingdíj (Ft)  S. Esedékesség Lízingdíj (Ft)  S. Esedékesség Lízingdíj (Ft) 
1.    7.    13.     19.   

2.    8.    14.     20.   

3.    9.    15.     21.   

4.    10.    16.     22.   

5.    11.    17.     23.   

6.    12.    18.        

 Összes lízingdíj:   ,-Ft, ebből összesen kamatrész: ,-Ft     
 

A fenti táblázatban meghatározott lízingdíjak a Finanszírozási kérelem Lízingbevevő általi aláírásának 
napjától tartalmazzák az ügyleti kamatot, a Lízingbeadó az ügyleti kamatot azonban kizárólag a finanszírozott 
összeg folyósításának napjától számítja fel. Ennek megfelelően az utolsó lízingdíj összege a folyósítást 
követően annak figyelembe vételével módosításra kerül, hogy a kamatszámítás kezdőnapja nem a 
finanszírozási kérelem aláírásának, hanem a tényleges folyósításnak a napja, amelyről a Lízingbevevő a 
Lízingbeadó által megküldésre kerülő Törlesztési értesítőben kerül tájékoztatásra. 

 
Amennyiben a Lízingbevevő a szerződést az 1-20. naptári napon írja alá, úgy a rendszeres lízingdíjak a 
szerződés aláírását követő első hónap 05. napjától kezdődően minden naptári hónap 05. napján esedékesek. 
Amennyiben a Lízingbevevő a szerződést a 21- 31. naptári napon írja alá, úgy a rendszeres lízingdíjak a 
szerződés aláírását követő második hónap 05. napjától kezdődően minden naptári hónap 05. napján 
esedékesek. 

 
11. A Lízingbevevő kizárólag abban az esetben jogosult a lízingdíj fizetési kötelezettségét szüneteltetni, ha a 

Lízingtárgyat a saját érdekkörén kívül felmerült okból nem tudja használni. A Lízingbevevő az ilyen ok 
bekövetkezését és megszűnését köteles haladéktalanul írásban bejelenteni a Lízingbeadónak az okot 
igazoló okirati bizonyítékok egyidejű megküldésével. A Lízingbevevő saját érdekkörében felmerült oknak 
minősül minden, a Lízingtárgy kiválasztásával, üzembehelyezésével, üzemeltetésével, birtoklásával, 
használatával (beleértve a harmadik személy részére történő átengedést is), hasznosításával kapcsolatos 
körülmény, beleértve a biztosítási eseményeket, valamint a szavatossági jogok gyakorlását is, továbbá azok 
az esetek, amelyeknél a kárveszély viselése a Lízingbevevőt terheli.  

 

12. Fizetési mód:  
 
13. A szerződésből eredő jogviták peren kívüli rendezésére nem áll rendelkezésre a Lízingbevevő számára 

olyan hatóság, amelynek a Lízingbeadó alávetette magát. A jogviták peren kívüli rendezésének 
eredménytelensége esetére a szerződő felek alávetik magukat a Lízingbeadó székhelye szerinti bíróság 
kizárólagos illetékességének.  
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Aláírás helye, időpontja Aláírás helye, időpontja 
 
 
 

__________________________________ __________________________________ 
Lízingbevevő Lízingbeadó 

 
Eladó neve: Lakcím: 
 
 
A finanszírozó által a gépjármű Eladótól történő átvételére Megbízott: 
 
Neve: Székhely: 
 
 
Alulírott Megbízott a jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a Lízingtárgyat kizárólag a 
Lízingbeadó írásos "Birtokbaadási engedélye" alapján vagyok jogosult és köteles a Lízingbevevő birtokába adni. 
 
A fentiekre tekintettel kötelezettséget vállalok arra, hogy azt követően, hogy a Lízingbeadó a Lízingtárgy 
tulajdonjogát megszerezte, a Lízingtárgyat telephelyemen a kárveszély viselése mellett ingyenesen tárolom és 
őrzöm mindaddig, amíg azt a Lízingbevevőnek át nem adom, amelyet a Lízingbevevő által aláírt átadás-átvételi 
jegyzőkönyvvel igazolok. 
 

 
_____________________________________ 

   Megbízott 

Tanú 1:  Tanú 2:  

Név: _______________________________________ Név: ___________________________________ 

Aláírás: _______________________________________ Aláírás: ___________________________________ 

Cím: _______________________________________ Cím: ___________________________________ 
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