
K Ö Z L E M É N Y

A Lombard Lízing Zrt. ezúton tájékoz-
tatja ügyfeleit, hogy a Kúria a Szegedi 
Ítélőtábla Pf. II.20961/2014/8 számú kie-
gészítő Ítéletében szereplő közleményt 
az alábbi ÁSZF rendelkezésekkel egészíti 
ki, mivel azok tisztességtelenségét Gfv.
VII.30.112/2015/5. sz., 2015. július 7.-én 
kelt ítéletével megállapította.

HIT/2006. 05. 31. számú  
üzleTszabályzaT
IX.2. a) és b) pont: A kölcsönszerződés 
felmondása totál-, illetve lopáskár esetén:
a) A hitelező jogosult a kölcsönszerző-

dést azonnali hatállyal felmondani, 
amennyiben a gépjárművet -- mint 
elsődleges biztosítékot -- ellopják, 
vagy az totálkáros lesz.

b) A kölcsönbevevő a kölcsönszerződés 
megszűnésének napjáig esedékessé 
vált fizetési kötelezettségein felül 
az alábbi fizetési kötelezettségeket 
köteles teljesíteni:

A kölcsönszerződés megszűnésének 
napján fennálló tőke- és kamattartozást 
- a kölcsönszerződés megszűnésének 
napjáig meg nem fizetett valamennyi 
kamatváltozás Il-t és az arra felszámított 
kamatot, az alábbi képlettel számított 
kamatváltozás III-t: a kölcsönszerződés 
megszűnésének napján fennálló tőke és 
kamattartozás összege x {(a kölcsönszer-
ződés megszűnésének napján aktuális 
deviza eladási árfolyam/mértékadó 
árfolyam) - 1}.

HIT/2006. 05. 31. üzleTszabályzaT
XI.4.: Rendkívüli árfolyam esemény 
bekövetkezte esetén a hitelező jogosult 
az esedékessé vált törlesztő részletekre 
jutó kamatváltozás II-t a rendkívüli árfo-
lyamesemény bekövetkeztét követően a 
kölcsönszerződés futamidejének lejártát 
megelőzően kiterhelni.

Pla3/2008. 11. 01. üzleTszabályzaT
III.5. pont: A lízingbevevő a lízingszerző-
dést nem mondhatja fel.

Pla3/2008. 11. 01. üzleTszabályzaT
VI.4.d) és e) pontok: A lízingbeadó jogo-
sult a lízingszerződést azonnali hatállyal 
felmondani, amennyiben a lízingbevevő 
a szerződésben foglalt kötelezettségeit 
megszegi, így különösen:
d) A lízingbevevő ellen végrehajtási 

eljárást, illetve felszámolási eljárást 
kezdeményeznek, vagy a lízingbe-
vevő saját maga ellen csődeljárást 
kezdeményez, illetve végelszámolást 
indít.

e) A lízingbeadó tudomására jut, hogy a 
lízingbevevő harmadik személyekkel 
szemben kifizetéseit megszünteti 
(fizetési kötelezettségének az esedé-
kességtől számított 15 napig nem tesz 
eleget), vagy a vagyonára vezetett 
végrehajtás sikertelen marad.

Pla3/2008. 11. 01. üzleTszabályzaT
VII.1.b.pont második mondat: Amennyi-
ben a lízingbevevőnek a lízingbeadóval 
vagy a lízingbeadó érdekeltségi körébe 
tartozó társággal egyidejűleg több ha-
tályos szerződése is van, a lízingbevevő 
előtörlesztésre csak akkor jogosult, ha 
a lízingbeadó megítélése szerint az 
előterjesztés nem veszélyezteti a további 
hatályban levő szerződéseiben foglalt 
fizetési kötelezettségei teljesítését.

HIT/20060531/IFI üzleTszabályzaT
VII.1. j) és k) pontok: A hitelező jogosult a 
kölcsönszerződést azonnali hatállyal fel-
mondani, amennyiben a kölcsönbevevő a 
kölcsönszerződésben foglalt kötelezettsé-
geit megszegi, így különösen:
j) A kölcsönbevevő ellen felszámolási, 

vagy végrehajtási eljárás, vagy végel-
számolás indul.

k) A kölcsönbevevő saját maga ellen 
csődeljárást kezdeményez.


