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egyes pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó kiegészítésének,
azokat teljes egészében ismeri, és azokat elfogadta. Ha az Ügyfél
akár jelen Üzletszabályzatban, akár annak egyes pénzügyi
szolgáltatásokra vonatkozó kiegészítésében vagy valamely
szerződéstervezetben olyan rendelkezéseket észlel, amelyeket nem
ért, megfelelő magyarázatot igényelhet. Szükség esetén határidőt
kérhet az áttanulmányozáshoz, és adott esetben igénybe veheti
jogban jártas szakember közreműködését, kikérheti véleményét. A
PEAC nem felelős azokért a károkért, amelyek az Ügyfél
megítélése szerint abból keletkeznek, hogy az Ügyfél a PEAC
által kötött ügyletek kapcsán használt jogi, pénzügyi és egyéb
speciális szakismeretet igénylő szakkifejezéseket nem a
mindenkori szakmai szokásoknak és szokványoknak megfelelően
értelmezte, értette.

A PEAC PÉNZÜGYI LÍZING ZRT.
ÜZLETSZABÁLYZATA
I.

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I.1

PEAC Csoport. PEAC Csoport alatt a PEAC Holdings (Ireland)
Ltd. érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások, illetve a német
PEAC Holdings (Germany) GmbH Csoporthoz tartozó hazai és
külföldi vállalkozások és leányvállalatok (Magyarországon a
PEAC Pénzügyi Lízing Zrt. és a PEAC Bérlet Kft.) tagjai
tartoznak, amelyek felsorolása a www.peacfinance.com
weboldalon megtalálható.

I.2

PEAC Pénzügyi Lízing Zrt. A PEAC Pénzügyi Lízing
Zártkörűen Működő Részvénytársaság [székhelye: 1027 Budapest,
Kapás utca 6-12.] a Fővárosi Törvényszék által vezetett
cégjegyzékbe 01-10-044130 cégjegyzékszámon bejegyzett, 1999ben alapított, 2018. június 1. napjáig IKB Pénzügyi Lízing Zrt.
nevet viselő pénzügyi vállalkozás, amely az Állami Pénz- és
Tőkepiaci Felügyelet 1999. december 18-án kelt 2575/1999.
számú határozata alapján korlátozás nélkül jogosult pénzügyi
lízing pénzügyi szolgáltatási tevékenységet, valamint a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete 2007. július 3-án kelt E-I664/2007. számú határozata alapján kizárólag gazdálkodó
szervezetek részére hitel- és pénzkölcsön nyújtása pénzügyi
szolgáltatási tevékenységet végezni, beleértve a követelésvásárlást
is. A PEAC Pénzügyi Lízing Zrt-t a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal 2010. május 28. napján 1005002713
regisztrációs szám alatt regisztrálta, mint pénzügyi intézményt. A
PEAC Pénzügyi Lízing Zrt. Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság
Hatóság
által
adott
adatkezelési
nyilvántartási számai: NAIH-50961/2012., NAIH-50962/2012.,
NAIH-51035/2012.

I.7

PEAC Bérlet Kft. A PEAC Bérlet Korlátolt Felelősségű Társaság
[székhelye: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.] a Fővárosi
Törvényszék által vezetett cégjegyzékbe a 01-09-680741
cégjegyzékszámon bejegyzett, 2018. június 1. napjáig IKB
Leasing Kft. nevet viselő, szintén 1999-ben alapított, de pénzügyi
vállalkozásnak nem minősülő gazdasági társaság, amelynek
főtevékenysége gép, tárgyi eszköz kölcsönzése operatív
lízingszerződések megkötése útján. A PEAC Bérlet Kft. Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által adott
adatkezelési nyilvántartási számai: NAIH-50959/2012., NAIH50960/2012., NAIH-51034/2012.

Díjtáblázat. Ügyfél a PEAC szolgáltatásaiért, intézkedéseiért
kamatot, jutalékot, díjat, költséget fizet. A kamatok, jutalékok,
díjak, költségek százalékban vagy fix összegben vannak
meghatározva, és vagy a Finanszírozási Szerződés, vagy a jelen
Üzletszabályzat és az egyes pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó
kiegészítése, vagy a Díjtáblázat tartalmazza. Az ezekben fel nem
tüntetett, vagy a szokásostól eltérő eljárást igénylő, vagy eltérő
kockázatot, szerződéses kapcsolatot jelentő szolgáltatások
esetében a PEAC jogosult egyedi kamatot, jutalékot, díjat, és
költséget felszámítani, vagy valamely feltüntetett kamat, jutalék,
díj, és költség felszámításától eltekinteni, amelyet az Ügyféllel
előzetesen írásban közöl. Amennyiben Ügyfél az ily módon
meghatározott díj ellen 8 napon belül kifogást nem emel (hallgat),
akkor a hallgatása az igényelt szolgáltatás díja elfogadására
irányuló jognyilatkozatnak tekintendő.

I.8

Hirdetmény. A PEAC az Ügyfelek széles körének szóló
értesítési, tájékoztatási kötelezettségének hirdetmény útján tesz
eleget, így különösen, de nem kizárólagosan hirdetményben teszi
közzé a jelen Üzletszabályzat és az egyes pénzügyi
szolgáltatásokra vonatkozó kiegészítését vagy a Díjtáblázat
módosítását. A Hirdetmény nyilvános és bárki számára
megismerhető, és a PEAC honlapján, valamint a PEAC
ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben rendelkezésre
áll, illetőleg kérésre PEAC rendelkezésre bocsátja.

I.9

Kiegészítés és módosítás. A PEAC jogosult arra, hogy új, vagy
bővített szolgáltatás bevezetésekor a jelen Üzletszabályzat és
annak az egyes pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó kiegészítése
rendelkezéseit kiegészítse, továbbá, hogy a tevékenységére,
működési
feltételeire
vonatkozó
vagy
azt
érintő
jogszabályváltozásra, vagy a PEAC-re kötelező egyéb
szabályozók változására, a PEAC eljárási, működési
folyamataiban történt változásra, valamint a szolgáltatásra, vagy
az Ügyfélre vonatkozó kockázat megváltozására tekintettel, ahhoz
igazodva egyoldalúan módosítsa. A kiegészítés és módosítás a
hatályba lépésének időpontjától kezdve vonatkozik a már
megkötött szerződésekre is. Az Ügyfél számára nem kedvezőtlen
változást jelentő módosításokról a PEAC az Ügyfelet legkésőbb a
hatálybalépés
napját
megelőző
munkanapon
értesíti
Hirdetményben.

I.3

I.4

A PEAC jogainak késedelmes gyakorlása vagy azok
gyakorlásának elmulasztása nem jelenti az azokról való
lemondást, továbbá valamely jog vagy jogorvoslat egyszeri vagy
részleges gyakorlása nem akadályozhatja meg annak további vagy
újbóli gyakorlását, vagy más jog vagy jogorvoslat gyakorlását. A
PEAC-et megillető jogok és jogorvoslatok együttesen is
gyakorolhatóak és nem érintik a jogszabály által biztosított
jogokat vagy jogorvoslatokat.

A PEAC FINANCE honlapja. A PEAC FINANCE nemzetközi
márkanév, magyar nyelvű honlapja: www.peacfinance.hu.
Jelen Üzletszabályzatban „PEAC” elnevezés alatt a PEAC
Pénzügyi Lízing Zrt. értendő.

I.5

A PEAC mint pénzügyi szolgáltatást nyújtó. Kölcsönügylet
esetén a PEAC elnevezése lehet Hitelező is, míg lízingügylet
esetén Lízingbeadó is.

I.6

Üzletszabályzat, Finanszírozási Szerződés kapcsolata. A PEAC
és az Ügyfél közötti jogviszony tartalmát, általános szerződési
feltételeit a jelen Üzletszabályzat, annak az egyes pénzügyi
szolgáltatásokra vonatkozó kiegészítése tartalmazzák, egységet
képezve az Ügyféllel megkötött Finanszírozási Szerződéssel,
biztosítéki szerződésekkel, jognyilatkozatokkal, kiegészülve a
PEAC nyilvános szabályzataival és tájékoztatóival (pl.
Pénzmosási Tájékoztató, KHR Tájékoztató, Adatvédelmi
Tájékoztató, Panaszkezelési Szabályzat).
Jelen Üzletszabályzat és az egyes pénzügyi szolgáltatásokra
vonatkozó kiegészítése nyilvános, azt bárki megtekintheti és
megismerheti. A PEAC az Ügyféllel folytatott minden kapcsolat
során úgy tekinti, hogy az Ügyfél birtokában van a jelen, a PEAC
honlapjáról letölthető, valamint a PEAC székhelyén az
ügyfélforgalom számára is hozzáférhető Üzletszabályzatnak és az

A PEAC kamatot, jutalékot, díjat, költséget vagy egyéb szerződési
feltételt csak akkor módosíthat egyoldalúan az Ügyfél számára
kedvezőtlenül, ha azt jelen Üzletszabályzat és annak az egyes
pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó kiegészítése vagy a
Finanszírozási Szerződés a PEAC számára lehetővé teszi, vagy
arra jogszabály kötelezi. A kamatot, díjat érintő - az Ügyfél
számára kedvezőtlen - módosítást a módosítás hatálybalépését 15
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nappal megelőzően a PEAC Hirdetményben teszi közzé.
Amennyiben Ügyfél a módosítás ellen a módosítás hatályba
lépéséig írásban kifogást nem emel (hallgat), akkor a hallgatása a
módosítás elfogadására irányuló jognyilatkozatnak tekintendő.
Amennyiben az Ügyfél az Üzletszabályzat és annak az egyes
pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó kiegészítése megváltoztatása
következtében nem kívánja a PEAC szolgáltatásait igénybe venni
- a Finanszírozási Szerződés, vagy jogszabály ellenkező
rendelkezéseinek hiányában - jogosult a Finanszírozási Szerződést
a módosulás hatálybalépés napjáig felmondani, és a teljes
tartozását előtörleszteni.
I.10

Nyelvhasználat. A PEAC-nek mindenkor jogában áll a magyar
nyelven kívül bármely más nyelven is közzétenni a jelen
Üzletszabályzatot és annak az egyes pénzügyi szolgáltatásokra
vonatkozó kiegészítését, azonban a szöveg értelmezésével
kapcsolatban felmerülő minden vitás esetben a magyar nyelvű
változat az irányadó. Ugyanígy, amennyiben a PEAC és az Ügyfél
közötti szerződés vagy értesítés magyar és idegen nyelven
egyaránt megtörtént, bármely értelmezési eltérés esetén a magyar
nyelvű változat az irányadó.

II.

ÜGYFELEK, PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK

II.1

Közvetlen ügyfelek (pénzügyi szolgáltatást igénybe vevők –
Adós, Lízingbevevő). A PEAC fogyasztónak pénzügyi
szolgáltatást nem nyújt. Fogyasztó az önálló foglalkozásán és
gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró
természetes személy. Nem minősül fogyasztónak az érvényes
mezőgazdasági
őstermelői
igazolvánnyal
rendelkező
magánszemély, valamint a földművelésügyi hivatalba bejegyezett
családi gazdálkodó, ha a pénzügyi szolgáltatást őstermelőként,
családi gazdálkodóként ezen tevékenységére tekintettel veszi
igénybe. A PEAC pénzügyi szolgáltatást vállalkozásoknak nyújt,
azaz gazdasági tevékenységet folytató és egyéb jogi személynek,
egyéni cégnek, egyéni vállalkozónak, ideértve a mezőgazdasági
őstermelőt is. Kölcsönügylet esetén az közvetlen Ügyfél
elnevezése lehet Adós is, míg lízingügylet esetén Lízingbevevő is.

elválaszthatatlan mellékletét képezi. A műszaki specifikáció az
Eladó által készített, az Eszköz tulajdonságainak, a
rendeltetésszerű használatra vonatkozó jellemzőinek részletes
leírása, így tartalmazza például a gyártmány megnevezését,
típusát, jármű Eszköz esetén a felszereltségét, a modell számát, az
Eszköz műszaki paramétereit, teljesítményre, technológiai
funkciókra vonatkozó információkat, a szükséges tartozékokat.
II.5

Finanszírozási ügyletek. Finanszírozási ügyletek alatt értendők:
(a) kölcsön (b) pénzügyi lízing, amelyek nyújtására a PEAC
kölcsönszerződést illetve pénzügyi lízingszerződést köt, és melyek
együttes elnevezése jelen Üzletszabályzatban: Finanszírozási
Szerződés.

II.6

Kölcsön. A PEAC az Eszköz Ügyfél általi megvásárlása céljából
éven belüli vagy éven túli lejáratú, végtörlesztéses, annuitásos
vagy lineáris törlesztésű kölcsönt nyújt, amelynek minimális
összege 1.000.000 forint (vagy annak megfelelő deviza),
maximális összege 20.000.000 euro. A kölcsön konkrét pénzügyi
feltételeit a Finanszírozási Szerződés tartalmazza.




II.2

Közvetett ügyfelek. Közvetett ügyfelek azok, akik a pénzügyi
szolgáltatást igénybevevő közvetlen ügyfél Finanszírozási
Szerződéséhez járulékosan kapcsolódnak, így például az Eszköz
eladója, biztosítéki szerződés esetén az ott külön megnevezett
szerződő fél, például a zálogkötelezett, készfizető kezes, vevő,
vételi kötelezettséget vállaló, üzembentartó, használó stb.
Közvetett ügyfél továbbá az érdeklődő személy, aki pénzügyi
szolgáltatás igénybevétele, vagy más ügylet céljából lép
kapcsolatba a PEAC-kel, de a pénzügyi szolgáltatást végül nem
veszi igénybe.



II.7

Pénzügyi lízing. Pénzügyi lízingszerződés alapján a PEAC a
tulajdonában álló, Ügyfél által kiválasztott Eszköz birtokának
átruházására és határozott időre történő használatba adására, az
Ügyfél az Eszköz átvételére és lízingdíj fizetésére köteles, amely
tőke és ügyleti kamatrészből áll. Az Eszköz Eladótól történő
átvételének napjától az Ügyfél viseli a kárveszély átszállásából
származó kockázatot, az Eszköz PEAC általi birtokának
átruházásától jogosulttá válik a hasznok szedésére és viseli a
közvetlen terheket (ideértve a fenntartási és amortizációs
költségeket is). A PEAC az Eszköz jogi értelemben vett, az
Ügyfél a gazdasági értelemben vett tulajdonosa. Az Ügyfél ennek
megfelelően jogosult az Eszközt a saját mérlegében kimutatni,
értékcsökkenést elszámolni és az esetleges támogatásokat igénybe
venni.

II.8

Zártvégű pénzügyi lízing. Zártvégű pénzügyi lízing esetében az
Eszköz tulajdonjoga az összes lízingdíj és az esetleges egyéb teljes
tartozás megfizetését követően minden további külön
jogcselekmény nélkül átszáll az Ügyfélre. Zártvégű pénzügyi
lízing esetében amennyiben az általános forgalmi adóról szóló
törvény [továbbiakban: „ÁFA törvény”] alapján a lízingügylet
adóköteles, az Eszköz értékesítésének ellenértéke mint adóalap
alapján számított teljes adót az Ügyfél köteles megfizetni a
Finanszírozási Szerződésben megállapodott határidőig és módon.

II.9

Nyíltvégű pénzügyi lízing. Nyíltvégű pénzügyi lízing esetében az
Ügyfél vagy az általa írásban megjelölt harmadik személy jogosult
az Eszköz tulajdonjogát megszerezni, feltéve, hogy a vételi jog
gyakorlásának megnyíltakor a PEAC Csoporttal szemben
tartozása nem áll fenn. Nyíltvégű pénzügyi lízing esetében,
amennyiben az ÁFA törvény értelmében a lízingügylet
adóköteles, az adót Ügyfél részletekben, az esedékes lízingdíj
részeként köteles megfizetni. Az adó alapja a lízingdíj tőkerésze.

Jelen Üzletszabályzat Ügyfélre vonatkozó rendelkezései a
közvetett ügyfélre értelemszerűen irányadóak, amennyiben a
velük keletkező, fennálló, illetve megszűnő jogviszonyra
vonatkozó tájékoztató, szerződés, jognyilatkozat valamely kérdést
nem, vagy nem teljes részletességgel szabályoz.
II.3

II.4

Finanszírozott Összeg. Finanszírozott Összeg alatt a
Finanszírozási Szerződés devizanemében kifejezett, kölcsönügylet
esetén a kölcsön tőkeösszege, pénzügyi lízing esetén az Eszköz
vételárának az Ügyfél által megfizetett saját résszel csökkentett
része értendő. Saját rész a pénzügyi lízingszerződésben
meghatározott nettó induló díj. A saját résznek nem eleme a
fizetendő általános forgalmi adó összege.
Finanszírozott Eszköz. Eszköz a Finanszírozási Szerződésben
meghatározott vagyontárgy (pl. gép, jármű), vagy jog, amelyet
kölcsönügylet esetén az Ügyfél a kölcsön felhasználásával maga
vásárol meg, míg lízingügylet esetén a PEAC az Ügyfélnek
lízingbeadás céljából megvásárolja, de azt az Ügyfél saját
kockázatára és felelősségére maga választotta ki.
Az Eszköz műszaki specifikációja a Finanszírozási Szerződés

Végtörlesztéses kölcsön esetében a futamidő alatt az Ügyfél
csak a kölcsöntőke kamatait fizeti, a kölcsöntőke
visszafizetése a futamidő végén egy összegben történik.
Annuitásos törlesztésű kölcsön esetén a futamidő alatt az
Ügyfél változatlan összegű átalány-törlesztő részleteket
fizet, amelyből a törlesztés előrehaladtával egyre kevesebb
fordítódik a kamatfizetésre és egyre nagyobb hányad kerül
elszámolásra a kölcsöntőke törlesztésére.
Lineáris törlesztésű kölcsönök esetében az Ügyfél
változatlan összegű tőketörlesztő részletet és az aktuális,
még kintlévő tőke után kamatot fizet.

Ügyfél vételi jogáról az utolsó lízingdíj esedékességét megelőző
15. napig írásbeli nyilatkozattal lemondhat, vagy ugyanezen időn
belül az Ügyfél vagy az általa kijelölt harmadik személy a vételi
jogot gyakorolhatja. Amennyiben az Ügyfél él a vételi jogával, a
PEAC kiállítja részére az opciós vételárra vonatkozó bizonylatot.
Amennyiben Ügyfél a vételi jog gyakorlására harmadik személyt
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jelölt ki, úgy azzal a PEAC adásvételi szerződést is köt.
III.4
Az Eszköz tulajdonjoga a bizonylatban meghatározott fizetési
kötelezettség teljesítésével, mint jogi ténnyel száll át az Ügyfélre.
Ha az Ügyfél a vételi jogáról lemond, azzal nem él, nem jelöl ki
annak gyakorlására harmadik személyt, vagy az opciós vételár
határidőre, illetve a tulajdon átruházásával felmerülő egyéb
költségek nem kerülnek megfizetésre, úgy az Eszköz tulajdonjoga
a PEAC-é marad, és az Ügyfélnek az Eszközt vissza kell
szolgáltatnia saját költségére. A visszaszolgáltatási felhívás az
Eszköz birtokának az Ügyfélről a PEAC-re átruházását is jelenti
egyben.

Közlési (kézbesítési) időpontok. A PEAC az Ügyfél részére
szóló nyilatkozatokat (a jogszabályban foglalt eseteket ide nem
értve), nem köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. A
nem személyes (igazolt) átadás útján tett nyilatkozatok ellenkező
bizonyításig az alábbi időpontokban válnak hatályossá:
(a)

(b)

(c)
II.10

II.11

Visszlízing. A visszlízing a pénzügyi lízingnek azon speciális
változata, amikor az Ügyfél eladja a PEAC-nek a saját
tulajdonában álló eszközt azzal a kikötéssel, hogy azt nyomban
vissza is lízingeli, így ebben az esetben az Ügyfél egyben az
Eszköz Eladója is (ún. „sale and lease back” = add el és lízingeld
vissza).
Az Eszköz gazdasági élettartama. Az az időszak, amely alatt az
Eszköz egy vagy több használó számára várhatóan gazdaságilag
használható; vagy azoknak a termelési vagy hasonló
teljesítményegységeknek a száma, amelyek az Eszköz révén egy
vagy több használó által várhatóan kinyerhetőek.

III.

KÉPVISELET, KAPCSOLATTARTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS

III.1

Ügyfél képviselete. Az Ügyfél nevében és képviseletében csak
olyan személy járhat el, akit az Ügyfél erre szabályszerűen, teljes
bizonyító erejű magánokiratban a PEAC-hez címzetten
felhatalmazott, illetőleg aki jogszabály alapján képviseleti joggal
rendelkezik, erre való tekintettel a PEAC a látszaton alapuló
képviselőt nem tekinti képviselőnek.
A megkötött szerződések körében az Ügyfelet képviselni jogosult
személy képviseleti jogosultságát a PEAC mindaddig fennállónak
tekinti, ameddig a képviseleti jogának megszűnéséről az Ügyfél
írásban nem értesítette.

III.2

III.3

(d)

Jogi képviselő igénybevétele. Jogi képviselővel eljáró Ügyfél
esetén csatolni kell a jogi képviselő meghatalmazásának eredeti
példányát. Ennek hiányában a jogi képviselő által benyújtott
megkeresés érdemben nem megválaszolható, és azt a PEAC a
szabályszerű meghatalmazás kézhezvételéig nem is kezdi meg. A
PEAC nem felelős semmilyen olyan kárért, ami azért következik
be, mert a jogi képviselő nem igazolja le képviseleti jogát a jelen
pontban foglaltak szerint. Ügyfél köteles a meghatalmazásban
nyilatkozni arról, ha a képviselet terjedelmét korlátozni kívánja,
ennek elmaradása esetén a PEAC a képviselőt úgy tekinti, mint
aki teljes körűen jogosult az Ügyfelet megillető valamennyi
információt – beleértve a banktitkot is – megszerezni, és az Ügyfél
nevében akár kötelezettségvállaló jognyilatkozatot is tenni.
Kapcsolattartás módja. A PEAC az Ügyféllel különböző
módokon keresztül tart kapcsolatot, melyek jelenleg a következők:
írásbeli-, személyes-, telefonos-, faxos-, elektronikus (e-mail)
kapcsolat.
A PEAC az Ügyfél kérésére, annak megfelelő azonosítása után
telefonon is adhat tájékoztatást olyan kérdésekben, amelyek a
másik félnek a szerződése teljesítéséhez szükségesek. Az Ügyfél
tudomással bír azonban arról, hogy telefon használata esetén a
telefonhálózat működése során a telefonon továbbított adatok
jogosulatlan harmadik személyek számára esetlegesen ismertté
válhatnak, ezért a PEAC nem felelős a telefonvonalak, valamint az
Ügyfél által igénybe vett telefonkészülék használatából eredő
károkért.
A PEAC nem tesz e-mail útján kötelezettségvállalást tartalmazó
jognyilatkozatot, hacsak kifejezetten az Ügyfélnek címezve ettől
eltérően nem nyilatkozik.

(e)

a munkanapon 17.00 óráig elküldött e-mail a dátum
rovatában feltüntetett időpontban, ellenkező esetben a
következő munkanapon;
a faxon küldött küldemény a fax készülék által nyomtatott
sikeres továbbítást igazoló jelentésében megjelölt
időpontban;
a tértivevénnyel feladott küldemény a tértivevényen
feltüntetett napon, ha a küldeményt átvették,
a jelzéssel visszaérkező postai küldemények akkor is, ha az
a címzettől „átvételt megtagadta”, „nem kereste” jelzéssel
érkezik vissza a jelzéssel történő ellátás napján, akárcsak
ezen a napon, ha „cím nem azonosítható”, vagy „címzett
ismeretlen”, vagy „kézbesítés akadályozott” jelzéssel
érkezik vissza, ha a címzés a postára adás napján a
cégnyilvántartásba bejegyzett, vagy a címzett által a PEACnek megadott címadatokkal megegyezik,
normál vagy ajánlott postai küldemény belföldi cím esetén a
postára adást követő 5., európai cím esetén a postára adást
követő 10., Európán kívüli cím esetén a postára adást
követő 20. naptári nap elteltével.

III.5

Kapcsolatfelvétel. A PEAC nem kötelezhető arra, hogy bármely
hozzáforduló személy részére nyújtsa szolgáltatásait, vagy már
meglévő Ügyfelei részére további szolgáltatásokat nyújtson. A
PEAC a szerződéskötést belső eljárási rendje, belső szabályzatai
alapján, az adott ügylet vagy Ügyfél sajátosságait, körülményeit
mérlegelve, csak és kizárólag a saját, elsősorban kockázatvállalási
szempontokat figyelembe vevő mérlegelési szempontjai szerint
indoklás nélkül megtagadhatja, s ezen megtagadás miatt
kártérítésre nem kötelezhető.

III.6

Ügyfél tájékoztatáskérése a finanszírozási lehetőségekről.
Ügyfél annak érdekében, hogy a PEAC tudja őt a finanszírozási
lehetőségekről tájékoztatni, közli a PEAC-kel legalább az Eszköz
megnevezését és az Eszközre vonatkozó alapvető műszaki
specifikációt, jogi információkat, az Eladó árajánlatát, a tervezett
finanszírozás típusát, összegét, a vállalható saját rész mértékét,
tervezett futamidő hosszát, a finanszírozás devizanemét, esetleg a
felkínált biztosítékokat.

III.7

A PEAC finanszírozási tájékoztatója. A PEAC az Ügyfél
kérésére,
az
Ügyfél
által
megadott
információk
figyelembevételével finanszírozási tájékoztatót küld az Ügyfélnek.
A hitelbírálat eredményének közlését megelőzően a PEAC által
tett, akár szóbeli, akár írásbeli tájékoztatók, nyilatkozatok, illetve
magatartások, sem közvetlen, sem közvetett formában nem
tekinthetők
ajánlatnak,
vagy
szerződéskötésre
való
kötelezettségvállalásra utaló magatartásnak.

III.8

Mandátumlevél. A PEAC finanszírozási tájékoztatójában foglalt
feltételrendszer teljes mértékű elfogadása jeléül az Ügyfél
Mandátumlevelet ad át a PEAC-nek, amelyben kizárólagosan
megbízza a PEAC-et az adott Eszközre vonatkozóan konkrét
finanszírozási ügyletre vonatkozó hitelbírálat lefolytatására. A
Mandátumlevélhez Ügyfél köteles mellékelni valamennyi, a
hitelbírálathoz szükséges dokumentumot.

III.9

Hitelbírálat. A PEAC az Ügyfél által benyújtott dokumentumokat
tételesen, tartalmi és formai szempontból átvizsgálja. A
dokumentumok benyújtása, valamint az azok vizsgálata során a
PEAC és az Ügyfél között folytatott megbeszélések, további
okiratok benyújtásának kérése sem keletkeztetnek ajánlati,
szerződéskötési kötelezettséget a PEAC részéről. A finanszírozás
elutasítása (a Finanszírozási Szerződés létrejöttének elmaradása)
esetén a PEAC-et kártérítési kötelezettség nem terheli.

PEAC Pénzügyi Lízing Zrt. | 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. | PEAC Finance Continental Europe
Telefon: (+36) (1) 393-55-00 | Telefax: (+36) (1) 393-55-30 | info@peacfinance.hu | www.peacfinance.hu | 11879318#cegkapu
Igazgatóság: Peter Hartmann, Thilo Sertel, Thomas Weißmann
Székhely: Budapest | Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-044130 | Közösségi adószám: HU 11879318 | Adószám: 11879318-2-41
3/17

2018.07.01. PEAC Pénzügyi Lízing Zrt. [003]

III.10

Ügyfélminősítés. A hitelbírálat során az ügyfélminősítés alapját
az Ügyfél jogi és vagyoni helyzetét, fizetőképességét és
fizetőkészségét tükröző hiteles információk képezik. Ilyenek pl. a
számviteli előírásoknak megfelelő különböző típusú beszámolók
és egyéb információk, az Ügyféltől független információk.
A PEAC jogosult az Ügyfél teljesítési képességének
meghatározása céljából a személyi, hitel és kockázati adataira
vonatkozó tájékoztató és ilyen információkat tartalmazó
dokumentumokat akár elektronikus úton, akár telefonon bekérni,
és azok valódiságát ellenőrizni és tárolni. A szolgáltatott
dokumentumoknak (ha attól a PEAC el nem tekint) eredetinek,
közjegyző által hitelesítettnek, e-hitelesnek kell lenniük.
Amennyiben az Ügyfél harmadik személyt érintő dokumentumot,
igazolást nyújt be, az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy az
adatkiadáshoz a harmadik személy megfelelő hozzájárulását
beszerezze.

III.11

Fedezetértékelés. A hitelbírálat során az fedezetértékelés alapját
az Ügyfél által a hitelbírálat lefolytatása érdekében átadott, az
általa kiválasztott Eszközre vonatkozó műszaki specifikáció, az
egyéb biztosítékok értékelésére alkalmas dokumentumok, és
adatok képezik. A PEAC a fedezetértékelést a vonatkozó
szabályzata alapján végzi el.

III.12

Finanszírozást kizáró okok. A PEAC kizárhatja a
finanszírozásból az Ügyfelet, ha tudomására jut, hogy az Ügyfél,
annak tagja, vagy az Ügyfél érdekeltségi körébe tartozó valamely
vállalkozás
(a)

(b)
(c)

(d)

III.13

III.14

ellen felszámolási-, csőd,- vagy végrehajtási eljárás indult,
vagy a közeljövőben valamely ilyen, vagy végelszámolási
eljárás megindítása várható,
vagy képviselője ellen büntetőeljárás folyik, vagy ilyen
eljárást kezdeményeztek, vagy
a PEAC Csoport bármely tagja felé tartozik, és annak
megfizetése iránt bírósági, közjegyzői, végrehajtási eljárás
van folyamatban,
valótlan adatokat közölt, vagy a PEAC olyan jellegű
információ birtokába jutott, amelynek ismeretében az
Ügyfél finanszírozása nem áll érdekében (érdekmúlás).

Ügyfél ajánlata. Amennyiben a hitelbírálat eredményeként a
PEAC a finanszírozás mellett dönt, erről a Finanszírozási
Szerződés tervezetének, és a PEAC által hivatkozott
mellékleteinek a megküldésével, vagy internetes elérhetőségével
értesíti az Ügyfelet, és egyben lehetőséget biztosít az Ügyfélnek,
hogy az a jelen Üzletszabályzat, és annak az egyes pénzügyi
szolgáltatásokra vonatkozó kiegészítése, vagy a Finanszírozási
Szerződés tervezetének rendelkezései tekintetében kérdéseit
feltegye. A Finanszírozási Szerződés Ügyfél általi egyoldalú
aláírása az Ügyfél ajánlatának minősül. Ügyfél az ajánlatához a
PEAC általi kézhezvételtől számított 4 hétig kötve van.
Szerződéskötés. A PEAC nem tesz kötelezettségvállalást
tartalmazó nyilatkozatot aláírás nélkül, kivéve, ha a PEAC maga
másként nem rendelkezik. A PEAC kifejezett szándéka hiányában
nem köt olyan szerződést, amelynek tervezetét nem maga
készítette. Bármely szerződés valamennyi szerződő fél aláírásával
jön létre. A szerződéskötés helye eltérő megállapodás hiányában a
PEAC mindenkori székhelye.
A szerződéskötés feltétele, hogy a PEAC rendelkezésére álljon az
Ügyfél hatályos létesítő okirata (pl. társasági szerződés,
alapszabály, alapító okirat), 30 napnál nem régebbi e-hiteles vagy
közokirati cégkivonata, az Ügyfél képviseletében eljáró személyek
meghatalmazása, törvényes képviselet esetén aláírási címpéldánya
eredetiben, közjegyző által hitelesített másolatban, vagy mindezek
e-hiteles formátumban.

III.15

Általános együttműködési kötelezettség. A PEAC és az Ügyfél
üzleti kapcsolatuk fennállása során egymás jogos érdekei
figyelembevételével, kölcsönösen együttműködve kötelesek

eljárni, és a jelen Üzletszabályzatban és annak az egyes pénzügyi
szolgáltatásokra vonatkozó kiegészítéseiben vagy a Finanszírozási
Szerződésben konkrétan meghatározott, értesítési kötelezettséget
kiváltó eseteken túl is kötelesek egymást saját költségükre a lehető
legkorábbi időpontban tájékoztatni minden, a szerződésük
teljesítése szempontjából jelentős tényről, adatról, körülményről
és azok megváltozásáról.
III.16

Együttműködés pénzmosás megelőzésében. Ügyfél köteles
együttműködni a PEAC-kel a pénzmosás megelőzésére és
megakadályozására irányadó jogszabályok betartása érdekében.
Ennek keretében a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az
Ügyfél köteles a PEAC-et a tudomásszerzéstől számított 8 napon
belül értesíteni az üzleti kapcsolat létesítésekor elvégzett ügyfélátvilágítás során megadott adataiban, illetve a tényleges tulajdonos
személyét érintően bekövetkezett változásról. Ügyfél tudomással
bír arról, hogy a PEAC bármikor jogosult ismételt
nyilatkozattételre az Ügyfelet felszólítani, aki ha annak a
felszólításban megjelölt határidőre nem tesz eleget, a PEAC
jogosult a Ügyféllel kötött szerződést felmondani, vagy a
szerződéskötést megtagadni. Az üzleti kapcsolat létesítése előtti
ügyfél-átvilágítás során rögzítendő adatokat, a rögzítés módját, a
rögzítéshez szükséges dokumentumok felsorolását, és az eljárás
részleteit a Pénzmosási Tájékoztató tartalmazza.

III.17

Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség. A PEAC-et
jogszabály, tulajdonosi utasítás kötelezi arra, hogy a kihelyezései
és kötelezettségvállalásai megalapozottságát, áttekinthetőségét, a
vállalt kockázatok nagyságát, a nyújtott biztosítékokat, az Eszközt
időről időre ellenőrizze. Ennek elősegítése érdekében is az
Ügyfelet együttműködési és tájékoztatási kötelezettség terheli.
Az Ügyfél köteles a tudomásszerzést követően haladéktalanul, de
legkésőbb 3 munkanapon belül tájékoztatni a PEAC-et








minden cégjogi változásról az e-hiteles végzés, cégadat
kivonat vagy jogi képviselő által aláírt dokumentum vagy eakta megküldésével
minden olyan eseményről, körülményről, amely lényeges
mértékben hátrányosan érinti (vagy érintheti) a vele kötött
szerződésből eredő kötelezettségei teljesítését. Ennek
keretében az Ügyfél köteles a PEAC-et értesíteni, ha
bármely más személlyel szemben fennálló fizetési
kötelezettségének, különösen köztartozásainak, határidőben
nem tett eleget (cross default). Ugyanezen értesítési
kötelezettség terheli az Ügyfelet abban az esetben is, ha
tudomással bír arról, hogy a fenti események valamely
biztosítékot nyújtó harmadik személy vonatkozásában
merültek fel.
minden olyan körülmény beálltáról, amely vele szemben,
vagy valamely biztosítékot nyújtó harmadik személlyel
szemben csőd- vagy felszámolási eljárás megindítására
szolgáltathat okot. Amennyiben az Ügyfél maga dönt
csődeljárás, végelszámolás indításáról vagy jogutóddal való
megszűnés elhatározásáról, köteles azt a PEAC-nek a
döntés napján írásban bejelenteni.
bármely tevékenységi körével kapcsolatos hatósági tiltás,
korlátozás vagy intézkedés (pl. az Eszköz működtetésére
vonatkozó engedély megvonása, stb.) kerül foganatosításra.

Amennyiben a PEAC az Ügyfelet arra felszólítja, Ügyfél köteles a
PEAC-nek átadni az általa kért, a jogszabályi előírásoknak
megfelelő formában és határidőre elkészített, (könyvvizsgáló
közreműködése esetén) a könyvvizsgáló által auditált éves
beszámolóját továbbá köteles a PEAC-nek ésszerű határidőn belül
megadni mindazon pénzügyi és egyéb információt - különösen,
de nem kizárólag a termékszerkezetre, esetleges vevő- és
szállítóoldali függőségre (rendelésállomány összetétele), piaci
részesedésre és várható alakulására, konkurenciahelyzetre,
jövőbeni kilátásokra, a tervezés minőségére vonatkozó
információk - amelyet a PEAC az ésszerűség határain belül kér.
Amennyiben a PEAC az Ügyfelet arra felszólítja, az Ügyfél
köteles a főkönyvi, illetve naplófőkönyvi kivonatának másolatát,
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illetve a köztartozás mentességét igazoló hatósági nyilatkozatokat
a PEAC által megjelölt időpontban a PEAC rendelkezésére
bocsátani. Az Ügyfél a vonatkozó jogszabályokban az adott
vállalkozási, illetve cégformára előírt bejelentési kötelezettsége
teljesítésével egyidejűleg valamennyi, a Finanszírozás Szerződés
szempontjából releváns bejelentés másolatát megküldi a PEAC
részére is.

lehet felhasználni, és arról, hogy mely adatai, milyen feltételekkel
kerülhetnek be a KHR-be.
IV.3

Közreműködők igénybevétele. A PEAC harmadik személy
közreműködését igénybe veheti a szolgáltatások teljesítéséhez, ha
azt legjobb megítélése szerint szükségesnek tartja. A PEAC felé
pénzügyi szolgáltatást közvetítők lekérdezhetők a Magyar
Nemzeti Bank honlapján (www.mnb.hu). A pénzügyi szolgáltatást
közvetítők mellett a PEAC jogosult igénybe venni olyan
vállalkozások közreműködését, amelyek a PEAC részére, annak
üzemszerű működésével kapcsolatos járulékos tevékenységet
végeznek (kiszervezés). A PEAC által kiszervezett tevékenységek
köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása jelen
Üzletszabályzat mellékleteként megtekinthető a PEAC honlapján.

IV.4

Adatvédelem. A PEAC az Ügyfélről tudomására jutott adatokat a
közte és az Ügyfél közötti üzleti kapcsolat fennállása alatt,
valamint az üzleti kapcsolat megszűnésének napjától számítva a
jogok és követelések érvényesíthetőségének elévüléséig [ahol a
vélelmezett elévülési idő egy elévülést megszakító cselekményt
feltételezve maximum 10 évet jelent], a pénzügyi és kapcsolódó
szolgáltatáshoz szükséges adatokat jogosult rögzíteni, feldolgozni,
belső munkafolyamatai során saját szervezeti egységein belül
kezelni, tárolni és felhasználni. Üzleti kapcsolaton jelen pont
értelmezése során a PEAC és az Ügyfél közötti bármilyen
szerződés vagy teljes egészében nem rendezett elszámolási
jogviszony értendő. Ha az adatkezelés célja esetleges panasz
elbírálása, törvény eltérő rendelkezése hiányában az adatkezelés
időtartama 1 év.

Ügyfél a PEAC előzetes írásbeli beleegyezése nélkül nem
vállalhat hitel- vagy kölcsönügyletből eredő illetve más hasonló
jellegű pénzügyi kötelezettséget (beleértve a lízingügyletet és
kezességvállalást is) más hitelezővel szemben – ide nem értve a
szokásos üzletmenet körébe eső áruszállítási vagy szolgáltatási
jogviszonyra tekintettel 90 naptári napot meg nem haladó
időtartamra igénybevett előleget vagy halasztott fizetést.
A PEAC jogosult az Ügyfél könyveibe való betekintésre akár
közvetlenül akár tanácsadói, jogi képviselői által. A PEAC
bármikor jogosult az Ügyfél gazdálkodásáról további
adatszolgáltatást kérni, és annak valódiságát szakértők útján
ellenőriztetni. A PEAC bizalmasan kezeli ezeket a
dokumentumokat, de joga van arra, hogy az információkat és
okmányokat az őt finanszírozó pénzügyi intézmény ill. azok
tanácsadói számára hozzáférhetővé tegye.
IV.

BANKTITOK ,

KHR,

KÖZREMŰKÖDŐK ,

ADATVÉDELEM,

PANASZKEZELÉS

IV.1

Banktitok. Banktitok minden olyan, az Ügyfélről a PEAC
rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely
az Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti
tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira,
valamint a PEAC-kel kötött szerződéseire vonatkozik.
Az Ügyfél közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt felhatalmazása hiányában a PEAC harmadik személy
részére banktitkot a jelen Üzletszabályzatban és annak az egyes
pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó kiegészítésében és a
Finanszírozási Szerződésben foglaltakon kívül kizárólag
jogszabályban meghatározott esetben ad ki.
A PEAC a finanszírozási kapcsolat létesítésével egyidejűleg
kérheti, hogy az Ügyfél teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy
közokiratba foglalt nyilatkozattal jogosítsa fel a PEAC-et arra,
hogy az Ügyfél más pénzügyi, pénzforgalmi, elektronikuspénzkibocsátó intézménynél vezetett számláiról és nyilvántartott
tartozásairól, a vagyoni helyzetét érintő – és egyébként
banktitoknak, fizetési titoknak, vagy üzleti titoknak minősülő –
adatokról és tényekről felvilágosítást kérjen.

IV.2

Központi
Hitelinformációs
Rendszer.
A
Központi
Hitelinformációs Rendszert [a továbbiakban: „KHR”] – korábbi
elnevezéssel Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer
[„BAR”] – a BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. [honlapja:
www.bisz.hu] működteti. Működésének célja a hitelreferencia
szolgáltatás, az, hogy a hitelszerződések teljesítésére vonatkozó
adatok átvételén, összegyűjtésén és kiadásán keresztül lehetővé
tegye a hitelképesség differenciáltabb megítélését, csökkentse a
hitelezési kockázatot, valamint megkönnyítse a megbízható, a
hiteleiket pontosan törlesztő ügyfelek további hitelfelvételeit. A
KHR hazai pénzügyi intézmények által közösen működtetett zárt
rendszerű adatbázis, amely a pénzügyi intézmények (a
referenciaadat-szolgáltatók) által átadott referenciaadatokat kezeli.
A hitelreferencia szolgáltatás pozitív és negatív információt is
adhat az ügyfelek hitelmúltjáról.
A pénzügyi szolgáltatást igénybevevő Ügyfél a Finanszírozási
Szerződés aláírásával elismeri, hogy a Finanszírozási Szerződés
előkészítése során a PEAC a Finanszírozási Szerződés részét is
képező, ahhoz mellékelt, Részletes Tájékoztatóval írásban
tájékoztatta a KHR-re irányadó szabályokról, a nyilvántartás
céljáról, a nyilvántartott személyt megillető jogokról, arról, hogy a
KHR által kezelt adatokat csak a törvényben meghatározott célra

Jogszabály alapján köteles kezelni a PEAC az adatokat a
pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése és
megakadályozása
érdekében,
az
állami
támogatás
igénybevételéhez szükséges adatátadás érdekében a Magyar
Államkincstár részére, a panaszkezelés érdekében. Az
adatkezelést előíró jogszabályok különösen: () az Európai
Parlament és Tanács általános adatvédelmi rendelete [„GDPR”], a
2016. április 27-i (EU) 2016/679 számú, a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, () 2017. évi LIII.
törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról, () 2011. évi CXII. törvény
az
információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról, () a 2013. évi CCXXXVII. törvény a
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról, () 2005. évi
CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenység szabályairól.
A pénzügyi és kapcsolódó szolgáltatás érdekében, az érintett
hozzájárulása alapján végzett adatkezelési cél magában foglalja
() az Ügyfél azonosítását, () a pénzügyi és működési kockázat
mérését, kezelését, () az informatikai biztonsági ellenőrzést, () a
belső ellenőrzést, () a szolgáltatások nyújtását, () a
szolgáltatásnyújtásból
eredő
jogok
és
kötelezettségek
elszámolását, igazolását, () az Ügyféllel való kommunikációt és
kapcsolattartást, () a PEAC követeléseinek érvényesítését.
Az adatkezelés jogalapja () jogi kötelezettség teljesítése, ()
érintett önkéntes hozzájárulása, () az Ügyféllel kötött
szerződéskötéshez, vagy szerződéses jogviszonyhoz szükséges
adatkezelés, () a PEAC Csoport, az Ügyfél, vagy harmadik
személy jogos érdeke. Amennyiben az Ügyfél által közölt adatok
között harmadik személyt érintő adat is szerepel, az Ügyfél
köteles a harmadik személy hozzájárulását az adatkezeléshez
beszerezni.
Ügyfél a szerződése aláírásával hozzájárulását megadva
tudomásul veszi, hogy a PEAC a szolgáltatás igénybevételéhez, a
szerződés megkötéséhez, illetve a pénzmosás megelőzése és
megakadályozása érdekében szükséges dokumentumokról
digitális- vagy fénymásolatot készít, és kockázatkezelés, bűnügyi
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prevenciós, valamint személyi adatok egyezőségének ellenőrzése
céljából felhasználja, és azt az Adatvédelmi Tájékoztatóban
foglaltak szerint tárolja. PEAC az adatkezelés időtartamának
elteltével zárolja az adatokat, ha a zárolás törvényes feltételei és a
technikai adottságok azt lehetővé teszik.

A biztosítékok nyújtásával, fenntartásával, kezelésével,
érvényesítésével, törlésével kapcsolatos valamennyi költség,
kiadás az Ügyfelet vagy a biztosítékot nyújtót terheli.
V.4

PEAC jogosult továbbá az Ügyfélről tudomására jutott adatokat
(beleértve az Ügyfél személyes és pénzügyi adatait, valamint a
kötelezettségeinek teljesítésére, fizetőkészségére vonatkozó
információkat is), a refinanszírozója, valamint a PEAC
Csoporthoz tartozó vállalkozások részére kockázatelemzési és
marketing célokból átadni. A PEAC jogosult a tudomására jutott,
valamint a PEAC Csoport tagjai által e célból részére átadott
ügyféladatok felhasználásával ügyfeleit - a PEAC Csoporton belül
történő felhasználás céljából - kockázati szempontból értékelni, az
értékelés alapján kockázati kategóriákba sorolni és azokat
kockázatkezelési célból felhasználni. A PEAC, illetve a PEAC
Csoport bármely tagja időről időre hirdetési célokból levélben
(direct mail), telefonon vagy egyéb, elektronikus és más formájú
kommunikációs eszközön keresztül értesítheti az Ügyfelet a
termékeiről. Az Ügyfél bármikor kizárhatja, illetőleg
visszavonhatja az ilyen közvetlen értesítés küldését.
IV.5

Panaszkezelés. A PEAC szolgáltatásával kapcsolatos panaszokat
az Ügyfél a PEAC-nél jelentheti be. A panasz benyújtásának
módját, kivizsgálásának, kezelésének folyamatát és részletes
szabályait a PEAC Panaszkezelési Szabályzata tartalmazza, amely
a honlapon is elérhető.

V.

BIZTOSÍTÉKOK

V.1

Ügyletminősítés. A PEAC az Ügyfél részére csak abban az
esetben nyújt finanszírozást, ha az Ügyfél – vagy a PEAC által
elfogadott harmadik személy – megfelelő biztosítékot nyújt. Az
Ügyféltől megkövetelt biztosítékokat a PEAC a mindenkor
érvényes ügyfél- és partnerminősítési szabályzata szerint elvégzett
ügyfélminősítés eredményének, valamint a kockázatvállalási
szabályzatában foglalt feltételek szerint meghatározott ügyleti
fedezettség alapján határozza meg.

V.2

Az Eszköz mint elsődleges biztosíték. A PEAC
finanszírozásából eredő követeléseit elsősorban az Eszköz
biztosítja, kölcsön esetén az arra a PEAC javára alapított zálogjog,
pénzügyi lízing esetén a PEAC-et megillető tulajdonjog útján.

V.3*

Biztosíték típusai. A PEAC általában az alábbi biztosítékokat
igényelheti:


Hitelbiztosítéki regisztráció és hitelbiztosítéki nyilatkozat

kötelezettségvállalás közokiratba foglalása

felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás (inkasszó)

zálogjog alapítása,

óvadék

elidegenítési és terhelési tilalom kikötése

készfizető kezesség

vételi vagy visszavásárlási kötelezettségvállalás (eladási
jog)

fedezetigazolás kárbiztosításról

hitelbiztosítéki záradék

használói nyilatkozat harmadik személytől

letét

garancia

támogatói nyilatkozat

egyenrangúság követelménye

teheralapítási tilalom
A PEAC fenntartja annak jogát, hogy egyéni elbírálás alapján a
jelen
Üzletszabályzatban
és
annak
egyes
pénzügyi
szolgáltatásokra
vonatkozó
kiegészítésében
körülírt
biztosítékoktól eltérő biztosítékokat is elfogadjon. A PEAC által
ténylegesen megkövetelt biztosítékot a Finanszírozási Szerződés
tartalmazza.

Biztosíték egyenértékűsége. A biztosítékok egyenértékűnek
minősülnek
azzal,
hogy
azokat
elsősorban
azok
érvényesíthetősége és a biztosított követelés várható
megtérülésének valószínűsége alapján rangsorolja a PEAC.
Amennyiben a Finanszírozási Szerződésben illetve a biztosítéki
szerződésben foglalt feltételek bekövetkeznek, a PEAC jogosult
érvényesíteni bármely biztosítékból eredő jogát a jogszabályi
előírásoknak és a vonatkozó szerződésnek megfelelő módon úgy,
ahogy az a követelések kielégítését a legeredményesebben
szolgálja. Ennek érdekében a biztosítékok érvényesíthetősége, a
biztosított követelés várható megtérülésének valószínűsége és a
saját belátása alapján a PEAC dönthet úgy, hogy végrehajtható
okirat alapján végrehajtást kezdeményez, fizetési meghagyás
kibocsátását kérelmezi, polgári peres eljárást indít, vagy
fizetésképtelenségi helyzet esetén felszámolási kérelmet nyújt be
az Ügyfél, vagy a biztosítékot nyújtó ellen.

V.5

Hitelbiztosítéki regisztráció és hitelbiztosítéki nyilatkozat. A
nem lajstromozott vagyontárgyon (dolgon, jogon) és
követeléseken alapított zálogjogot, a lízingbeadás, valamint a
tulajdonjog fenntartással történő eladás tényét be kell jegyeztetni a
hitelbiztosítéki nyilvántartásba. A hitelbiztosítéki nyilatkozat
megtételének előfeltétele, hogy a felek a hitelbiztosítéki
rendszerben regisztrált felhasználóként nyilvántartásba legyenek
véve. A PEAC jogosult mindaddig megtagadni a finanszírozással
összefüggő bármely kötelezettségének teljesítését, amíg Ügyfél
nem igazolta le, hogy regisztrált, és milyen adatokkal regisztrált,
illetve nem teszi meg a jogszabály alapján őt terhelő
hitelbiztosítéki nyilatkozatot (ideértve a hozzájárulást, módosítást,
törlést is) az arra való felhívás közlését követő 3 munkanapon
belül. A hitelbiztosítéki nyilvántartásba bárki, azonosítás nélkül
betekinthet a hitelbiztosítéki rendszer erre szolgáló felületén.

V.6

Kötelezettségvállalás közokiratba foglalása. A közjegyző
végrehajtási záradékkal látja el a közjegyzői okiratot, ha az
tartalmazza az alábbi kötelező tartalmi elemeket:
(a)
(b)
(c)
(d)

a szolgáltatásra és ellenszolgáltatásra irányuló vagy
egyoldalú kötelezettségvállalást;
a jogosult és a kötelezett nevét;
a kötelezettség tárgyát, mennyiségét (összegét) és
jogcímét;
a teljesítés módját és határidejét.

A közjegyzői okiratba az előzőeken túlmenően más nyilatkozat is
tehető.
A végrehajtási záradékkal ellátott közjegyzői okirat alapján
bírósági végrehajtásnak van helye. Amennyiben a PEAC valamely
szerződés vagy nyilatkozat közokiratba foglalását írja elő, úgy az
okiratba foglalás költségeit a PEAC-kel szerződő fél, vagy
nyilatkozattevő viseli. Ameddig a közokirat hiteles kiadmányának
legalább egy eredeti példánya nincs a PEAC birtokában, a PEAC
jogosult a Finanszírozási Szerződésből eredő kötelezettségeinek
teljesítését megtagadni.
V.7

Inkasszó. Ügyfél nyilatkozni köteles a fizetési számlái
számlavezetőjéről, számáról, devizaneméről, esetleg a számla
jellegéről (pl. ha elkülönített, vagy technikai). Amennyiben azt a
PEAC igényli, Ügyfél felhatalmazza a PEAC-et arra, hogy ha
tartozását esedékességkor nem fizeti meg, a pénzforgalomról
szóló mindenkor hatályos jogszabályokban illetve jegybanki
rendeletekben meghatározott, előnyösen rangsorolt fizetési
megbízások teljesítésének sorrendjét követően, de minden más
fizetési megbízást megelőzően, az esedékes tartozás összegével,
beszedési megbízás alkalmazásával az Ügyfél fizetési számláját
megterhelje. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a PEAC-
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nek a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás
benyújtására
irányuló
jogosultságát
a
pénzforgalmi
szolgáltatójához – a pénzforgalmi szolgáltató által megkívánt és a
PEAC által is elfogadott formában – haladéktalanul bejelenti, és a
felhatalmazásnak a pénzforgalmi szolgáltató általi nyilvántartásba
vételéről szóló visszaigazolást a PEAC-nek eredeti példányban
megküldi. Ügyfél a pénzforgalmi szolgáltatóhoz intézett
felhatalmazó levélben is feltétlen kötelezettséget vállal arra, hogy
ezen felhatalmazást kizárólag a PEAC-kel együttesen vonja
vissza. A PEAC jogosult arra, hogy mindaddig megtagadja a
Finanszírozási Szerződésből, vagy ahhoz tartozó egyéb
szerződésből (pl. adásvételi szerződésből) eredő bármely fizetési
kötelezettségének teljesítését, amíg kézhez nem vette a
pénzforgalmi szolgáltató visszaigazolását. Ügyfél kötelezettséget
vállal, hogy a felhatalmazást azon új fizetési számlák
vonatkozásában is megadja a számlanyitással egyidejűleg,
amelyeket akkor nyit, amikor a PEAC-kel szemben még tartozása
áll fenn. A pénzforgalmi szolgáltató visszaigazolását Ügyfél 3
munkanapon belül köteles a PEAC-nek átadni. Nem a
Finanszírozási Szerződés devizanemében vezetett fizetési számla
megterhelésekor a PEAC az átváltáskor a banki deviza átváltási
szabályoknak megfelelően a Finanszírozási Szerződésben
megjelölt pénzügyi intézmény mindenkor érvényes deviza vételi
illetve eladási árfolyamát alkalmazza.
V.8

Zálogjog alapítása vagyontárgyra, követelésre, ingatlanra. Az
Ügyfélnek a PEAC-kel szemben fennálló vagy jövőben keletkező
valamennyi tartozása vagy annak meghatározott részének erejéig
az Eszközre, az Ügyfél vagy valamely személy (a zálogjogi
rendelkezések
tekintetében
együttesen:
Zálogkötelezett)
tulajdonában álló meghatározott vagyontárgyra (dologra, jogra),
követelésre, illetve ingatlanra zálogjog alapítható.
A PEAC a zálogjoga biztosítására egyidejűleg elidegenítési és
terhelési tilalmat is alapít.

készfizető kezességet vállal, úgy a készfizető kezes köteles a
PEAC neki címzett fizetési felszólításában megjelölt összeget az
Ügyfél és a PEAC jogviszonyának vizsgálata nélkül a PEAC-nek
megfizetni.
A PEAC-nek jogszabályban meghatározott esetekben a kezes felé
adatszolgáltatási és dokumentációátadási kötelezettsége van. A
PEAC ennek a jogszabályi kötelezettsége teljesítéséhez szükséges
mértékben és a kezességvállalási szerződésben foglalt feltételek
szerint a banktitkot (ideértve különösen a tartozás összegét, a
fizetési késedelem és szerződésszegés tényét, a kezes teljesítése
esetén pedig a kezes követelése érvényesítéséhez szükséges
okiratokat és adatokat) a kezesnek kiadja.
V.12

Fedezetigazolás kárbiztosításról. Biztosítási fedezetet igazoló
dokumentum az Eszközre és a biztosítékul felajánlott más
vagyontárgyakra kötött kárbiztosításokról, jármű Eszköz esetén
CASCO biztosításról, meghatározott esetben a PEAC
társbiztosítottkénti feltüntetésével.

V.13

Hitelbiztosítéki záradék. Amennyiben a PEAC nem
kárbiztosított, a biztosításon hitelbiztosítéki záradékban kell a
PEAC zálogjogosulti minőségét, és ebből eredő jogosultságait
feltüntetni.

V.14

Használói nyilatkozat harmadik személytől. Ha az Ügyfél az
Eszközt a PEAC hozzájárulásával harmadik személy
(Üzembentartó, Használó) birtokába, használatába adhatja, a
harmadik személynek nyilatkoznia kell a PEAC felé, hogy az
Eszköz használatára vonatkozó szabályokat ismeri, és a PEAC
Finanszírozási Szerződésben meghatározott jogairól (pl.
ellenőrzési jog) tudomása van, azokat magára nézve kötelezőnek
ismeri el.

V.15

Vételi vagy visszavásárlási kötelezettségvállalás (eladási jog).
Amennyiben az Eszközre harmadik személy Kötelezett vételi
kötelezettséget vállal, úgy amennyiben a PEAC eladási jogával
élve írásban arról értesíti őt, hogy teljesültek a külön
megszövegezett vételi szerződésben meghatározott feltételek, úgy
a Kötelezett vételár jogcímén megfizeti a PEAC-nek a vételi
szerződésben meghatározott vételárat. A vételár megfizetését
követően a PEAC a Vevőre ruházza át az Eszköz kiadása iránti
igényét a fellelési helyről. A PEAC értesítése és a vételi szerződés
együttesen, minden további nyilatkozat nélkül létrehozza a
Kötelezett és a PEAC közötti adásvételi szerződést, amely
azonban bármely fél kérésére külön okiratba is foglalható.

V.16

Letét. Ha az Eszköz jármű, akkor kölcsön esetén az Ügyfél
köteles a törzskönyvet a PEAC-nél letétbe helyezni, amivel a
PEAC mindaddig, amíg az Ügyfélnek a PEAC felé tartozása áll
fenn, jogszerűen jogosult rendelkezni.

V.17

Garancia. A PEAC által elfogadott tartalmú garancia esetén a
garantőr kötelezettséget vállal arra, hogy bizonyos feltételek
bekövetkezése esetében és határidőn belül a PEAC-nek a
megállapított összeghatárig fizetést fog teljesíteni oly módon,
hogy a PEAC jogosulttá válik a garantőrtől közvetlenül lehívni a
részére járó összeget, de a garantőr és az Ügyfél egymással a
köztük fennálló szerződés alapján számolnak el.

V.18

Támogató nyilatkozat (Patronatserklärung, Comfort letter). A
nyilatkozatot tevő vállalkozás (pl.anyacég) kötelezettséget vállal
arra vonatkozóan, hogy a Finanszírozási Szerződésből eredő
teljes tartozás megfizetéséig az Ügyfél pénzügyi helyzetét úgy
alakítja, hogy az a PEAC felé fennálló kötelezettségeinek
maradéktalanul eleget tudjon tenni, esetleg azt is vállalja, hogy az
Ügyfélben lévő tulajdoni hányadát, az Ügyfél alaptőkéjét,
törzstőkéjét nem csökkenti.

V.19

Pari passu (egyenrangúság elve). Amennyiben azt a PEAC
megköveteli, az Ügyfél köteles nyilatkozatot tenni, hogy a PEAC
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az általa más pénzügyi
intézménytől igénybe vett finanszírozás biztosítékai a

A zálogjog alapításához írásbeli zálogszerződés megkötésére és a
zálogjognak a megfelelő nyilvántartásba való bejegyzésére
(jelzálogjog) vagy birtokátruházásra (kézizálogjog) van szükség.
Az ingatlant terhelő jelzálogjog, mint biztosíték akkor áll a PEAC
rendelkezésére – kivéve, ha ettől PEAC saját belátása alapján
eltekint -, ha a jelzálogjog bejegyzése iránti kérelem az ingatlanra
vonatkozó tulajdoni lapon legalább széljegyként feltüntetésre
került.
V.9

V.10

V.11

Óvadék. Óvadék alapítható zálogszerződéssel kézizálogjogként
pénzen, illetve értékpapíron vagy fizetési számlakövetelésen. Az
óvadékot nyújtó a zálogkötelezett. Amennyiben az óvadék tárgya
pénz vagy értékpapír, akkor a pénzt a zálogkötelezett a PEAC
fizetési számlájára köteles befizetni vagy átutalni, az értékpapírt
köteles átadni, amelyekkel a pénzóvadék, értékpapír óvadék
birtokátruházása megtörténik. Ha a zálogszerződés fizetési
számlakövetelésre köttetik, úgy az óvadék alapításához az is
szükséges, hogy a PEAC, a zálogkötelezett számlavezetője, és a
zálogkötelezett között írásbeli megállapodás jöjjön létre, mely
szerint a zálogkötelezett számlavezetője a PEAC rendelkezéseit a
zálogkötelezett jóváhagyása nélkül köteles teljesíteni.
Elidegenítési, terhelési tilalom. Amennyiben a PEAC az
Eszközre vonatkozó tulajdonjogának, vagy zálogjogának
biztosítása érdekében külön szerződésben valamely személy a
tulajdonában álló dologra, ingatlanra elidegenítési és terhelési
tilalmat vagy elidegenítési tilalmat alapít, úgy a dolog, ingatlan
tulajdonjogának az átruházására illetve megterhelésére hatályosan
csak a PEAC hozzájárulása esetén van mód. Az elidegenítési és
terhelési tilalom vagy elidegenítési tilalom a dologra, ingatlanra
vonatkozó nyilvántartásba, lajstromba, illetve a hitelbiztosítéki
nyilvántartásba bejegyzésre kerül.
Készfizető kezesség. Amennyiben az Ügyfélnek a teljes tartozása
vagy annak meghatározott részének erejéig külön készfizető
kezességi szerződésben valamely személy feltétel nélkül
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Finanszírozási Szerződés hatálya alatt folyamatosan nem
nyújtanak kedvezőbb pénzügyi illetve jogi helyzetet ezen más
pénzügyi intézményeknek, mint amit a PEAC javára jelentenek.
Az Ügyfél köteles továbbá arra, hogy amennyiben – a PEAC
előzetes írásbeli hozzájárulásával – más pénzügyi intézménynek
kedvezőbb biztosítékot nyújt, ezen kedvezőbb biztosítékot a
PEAC számára is azonnal felajánlja.
V.20

V.21

Negative pledge (teheralapítási tilalom). Amennyiben azt a
PEAC megköveteli a Finanszírozási Szerződés hatálya alatt az
Ügyfél a PEAC előzetes hozzájárulása nélkül egész vagyona
illetve bármely vagyontárgya tekintetében nem engedhet vagy
alapíthat zálogjogot, elidegenítési és terhelési tilalmat vagy
bármilyen egyéb természetű terhelést.

átutalja, pénzügyi lízing esetén vételár jogcímén Ügyfélnek vagy
az Eladónak megfizeti. Folyósításnak a PEAC fizetési
számlájának megterhelése minősül.
A Finanszírozási Szerződéssel, pénzügyi lízing esetén az
adásvételi szerződéssel együtt rögzítésre kerül valamennyi, a
folyósítás feltételeként meghatározott kötelezettség, a PEAC
számára elfogadható tartalmú és formájú dokumentum
(„Folyósítási Feltétel”), amelyeknek a PEAC felé történő
teljesítése, átadása esetén a PEAC a folyósítást 5 banki
munkanapon belül elvégzi.
VI.2

Biztosítékok felülvizsgálata, pótfedezet. Az üzleti kapcsolat
fennállása alatt a PEAC jogosult megfelelő biztosítékok nyújtását
vagy a már adott biztosítékok kiegészítését, helyreállítását,
pótlását kérni az Ügyféltől olyan mértékben, amilyen mértékben
az a követelései megtérülésének biztosításához szükséges, még
akkor is, ha azok nem esedékesek.
A PEAC felhívására az Ügyfél köteles a felhívásban megszabott
megfelelő határidő alatt a biztosítékot az eredeti értékre
kiegészíteni vagy pótolni, ha
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
(f)

V.22

a biztosíték megsemmisült, elveszett vagy megrongálódott;
ideértve azt is, ha megszűnik az a fizetési számla, amelyre a
PEAC-nek beszedési megbízás benyújtására felhatalmazása
volt;
a biztosíték értékében rendkívüli értékcsökkenés következik
be, különösen, ha a biztosítéknak a PEAC által
újraértékeléssel megállapított aktuális értéke a mindenkori
piaci érték 80%-ára, vagy az alá csökken;
a fennálló tartozás összege és a biztosíték értéke közötti
fedezettségi mutató a Finanszírozási Szerződés megkötést
követően rendkívüli okból a fennálló tartozás hátrányára 20
százalékpontot meghaladó mértékben nő;
az Eszköz, vagy a biztosítékként szolgáló más ingó- és
ingatlan vagyontárgyak biztosítását bármely ok miatt a
megkeresett biztosító társaságok mindegyike megtagadja,
vagy annak feltételeit megváltoztatja és így a Finanszírozási
Szerződés fenntartása a PEAC számára többletkockázattal
járna;
az Eszköz szavatosság keretében kicserélésre kerül, és a
csereeszköz értéke az eredeti Eszköz értékénél alacsonyabb;
az Ügyfél gazdálkodásában vagy pénzügyi helyzetében
jelentős romlás következett be vagy fenyeget.

Előfinanszírozás. Előfinanszírozás valósul meg, ha a
Finanszírozott Összegből a futamidő kezdő napja előtt
(rész)folyósítás történik. Előfinanszírozás esetén a PEAC jogosult
előfinanszírozási kamatot felszámítani, amelynek mértékét és
esetleges előfeltételeit a Finanszírozási Szerződés tartalmazza.
Előfinanszírozási kamatot az Ügyfél a PEAC fizetési számlájának
a megterhelése napjától a futamidő kezdőnapjáig, vagy a
Finanszírozási Szerződés ezen időpont előtti megszűnésének
napjáig köteles fizetni. Az előfinanszírozási kamat kiszámításának
alapja a PEAC által folyósított összeg.
A PEAC jogosult az előfinanszírozási kamatot a futamidő
kezdőnapjáig, naptári hónaponként felszámítani.
Teljes előfinanszírozás esetén a PEAC az Eszköz átvételét
megelőzően teljes egészében elvégzi a folyósítást. Teljes
előfinanszírozás esetén a PEAC jogosult az előfinanszírozási
kamatot a birtokátruházási megállapodás kézhezvételének napjáig
felszámítani.

VI.3

Futamidő. A futamidő kezdőnapja





kölcsön esetén a teljes Finanszírozott Összeg folyósítása;
pénzügyi lízing esetén, ha az Eszköz beszerzése nem teljes
előfinanszírozással valósul meg, akkor az a nap, amelyen a
PEAC az Eszköz teljes vételárának utolsó részletét megfizette;
pénzügyi lízing esetén, ha az Eszköz beszerzése teljes
előfinanszírozással valósult meg, akkor a birtokátruházási
megállapodás Ügyfél és PEAC általi aláírásának napja.

A futamidő a Finanszírozási Szerződésben
meghatározott időtartam elteltével jár le.

hónapokban

Pénzügyi lízing esetén a Finanszírozási Szerződésben megjelölt
Eszköz jogi egységet képez, ezért a futamidő az utolsó Eszköz
teljes vételárának megfizetésével, illetve teljes előfinanszírozás
esetén az utolsó Eszköz átvételét követően megkötött
birtokátruházási megállapodás aláírásának napján kezdődik.

Amennyiben az Ügyfél a pótfedezet-nyújtási kötelezettségének
nem kíván eleget tenni, a tartozását teljes egészében
előtörlesztheti. Amennyiben az Ügyfél a pótfedezet-nyújtási
kötelezettségének nem tesz eleget a PEAC jogosult a
Finanszírozási Szerződést felmondani.

VI.4

Amennyiben a jelen Üzletszabályzat és az egyes pénzügyi
szolgáltatásokra vonatkozó kiegészítése az őt érintő, kedvezőtlen
módosítását valamely biztosítéki szerződés kötelezettje nem
fogadja el, ennek PEAC-kel történt közlésétől számított 15 napon
belül az Ügyfél köteles egyenrangú más biztosítékot adni. Az
egyenrangúság megítélésére a PEAC egyoldalúan jogosult.

Törlesztő részlet (lízingdíj). A Finanszírozott Összeget az Ügyfél
kölcsönügylet esetén törlesztő részletekben, pénzügyi lízing esetén
lízingdíjakkal fizeti vissza, amelyek tőke és kamatrészből állnak.
Jelen Üzletszabályzat értelmezése során Törlesztő Részlet alatt a
lízingdíjat kell érteni, ha az ügylet pénzügyi lízing.

VI.5

Kamatperiódus. A Finanszírozási Szerződésben hónapokban
vagy években meghatározott időszak, amely alatt az ügyleti kamat
nem változik. Változó kamatozás esetén a referencia kamatlábhoz
kötött kamat esetén a kamat mértéke a referencia kamatláb
változása következtében, azzal azonos irányba módosulhat.

Biztosíték kiengedése. A PEAC az Ügyfél kérésére írásbeli
jognyilatkozattal lemond azokról a biztosítékokról, amelyek
megítélése szerint már nem szükségesek követelései
biztosításához.

VI.6

Ügyleti kamat. Az ügyleti kamat a referencia kamatláb és a
kamatfelár együttes mértéke.

VI.

PÉNZÜGYI FOGALMAK, KAMAT, DÍJ, KÖLTSÉG

VI.1

Folyósítás. Folyósítás alatt az a nap értendő, amely napon a
PEAC a Finanszírozott Összeget részben vagy teljes egészében az
Ügyfél rendelkezésére bocsátja, kölcsönügylet esetén az
Ügyfélnek vagy az Ügyfél felhatalmazása alapján az Eladónak

Kamatot az Ügyfél a Finanszírozott Összeg kintlévő tőkeösszege
után köteles fizetni, minden egyes kamatperiódusra számítva, az
adott kamatperiódus első napjától az utolsó napjáig (mind az első,
mind az utolsó napot beleszámítva), a Finanszírozási Szerződésből
eredő teljes tartozás megfizetéséig.
VI.7

Referencia kamatláb. A referencia kamatláb a Finanszírozási
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Szerződés devizanemének függvényében BUBOR, EURIBOR
vagy EURO hozam.

Részletek módosítása az adott kamatláb periódusának (1 havi, 3
havi, stb.) megfelelően az alábbiak szerint történik: amennyiben a
bizonylat kiállításának napján érvényes kamatláb (aktuális
kamatláb) (mely nulla vagy negatív érték esetén 0 (nulla) értéken
kerül figyelembevételre) az adott kamatperiódus kamatlábához
képest legalább 0,1 százalékpont mértékben változik, a még nem
esedékes Törlesztő Részletek az aktuális kamatláb (nulla vagy
negatív érték esetén tehát nulla érték) alapul vételével kerülnek
megállapításra.

BUBOR. Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb, vagyis az az
éves százalékban kifejezett kamatláb, amelyet budapesti idő
szerint 11.00 órakor vagy akörül két munkanappal az adott
kamatperiódust megelőzően az adott kamatperiódussal megegyező
futamidőre nyújtott bankközi forinthitelekre a BUBOR
Szabályzatnak megfelelően a Magyar Nemzeti Bank állapít meg
és tesz közzé a Reuters’ Monitor BUBOR oldalán.
VI.9
EURIBOR. Euró Bankközi Hitelkamatláb, vagyis az az éves
százalékban kifejezett kamatláb, amelyet a Reuters’ Monitor
EURIBOR oldalán két TARGET nappal az adott kamatperiódust
megelőzően brüsszeli idő szerint délelőtt 11 órakor jegyeznek az
adott kamatperiódussal megegyező futamidőre nyújtott bankközi
euróhitelekre.
TARGET nap. Az a nap, amelyen az euróban történő fizetések
elszámolásra kerülnek a Trans-European Automated Real-time
Gross Settlement Express Transfer Systemen keresztül.
EURO hozam (EURO-Rendite). A német Handelsblatt
napilapban naponta közölt, éves százalékban kifejezett
hosszúlejáratú kamatláb, amelynek futamidőnek megfelelő
referencia értéke a Finanszírozási Szerződésben kerül rögzítésre.

Bizonylatnak minősül minden, a PEAC által kibocsátott, az
Ügyfél fizetési kötelezettségét tartalmazó okirat, ami lehet:
számla, bekérő, fizetési felszólítás, fizetési értesítő.
A nyilvánvaló tévedés esetét kivéve, a PEAC által, a saját
nyilvántartása alapján a Finanszírozási Szerződés szerint fizetendő
összegek tekintetében végzett számításai kötelező erejűek,
azonban az Ügyfél kérésére a PEAC a számításait köteles
rendelkezésre bocsátani. Az Ügyfelet megilleti a jog, hogy az
adott számítást hitelt érdemlő bizonyítékkal alátámasztva
megkifogásolja.

Amennyiben a Finanszírozási Szerződésben megjelölt referencia
kamatláb megszűnik vagy közzététele átmenetileg szünetel, a
referencia kamatláb mértékét a PEAC egyoldalúan jogosult
meghatározni. Ennek során lehetőség szerint törekednie kell azon
szempontok figyelembevételére, amelyek alapján a felek irányadó
kamatlábként a megszűnt vagy szünetelő referencia kamatlábat
választották a Finanszírozási Szerződésükben.
VI.10
VI.8

Kamatozás típusa, fix vagy változó kamatozás. Az ügyleti
kamat lehet fix vagy változó.
Fix kamatozásnál a Finanszírozási Szerződés devizanemének és
futamidejének megfelelő EURO hozam értéke kerül a
Finanszírozási Szerződésben rögzítésre. Az EURO hozam
indexálása a futamidő kezdő napjáig beálló pénz- és tőkepiaci
változások hatásának mérésére szolgál és képezi a Törlesztő
Részlet kamatkiigazításának alapját. Amennyiben a futamidő
kezdő napján érvényes EURO hozam 0,1 százalékpontot
meghaladó mértékben eltér a Finanszírozási Szerződésben
meghatározott EURO hozam értékétől, úgy a PEAC jogosult a
Törlesztő Részleteket a megváltozott pénz- és tőkepiaci
kamatokhoz igazítani. Ezt követően a Finanszírozási Szerződés
devizanemében kifejezett Törlesztő Részlet a futamidő alatt
változatlan marad.

Változó kamatozásnál ezt követően a futamidő alatt a Törlesztő

Esedékesség. Az Ügyfél köteles minden fizetési kötelezettséget a
PEAC által küldött bizonylaton feltüntetett határidőre a PEAC
által megjelölt fizetési számlára megfizetni.
Függetlenül a fizetési kötelezettség devizanemétől, a teljesítés
módjától (pl. átutalás, befizetés fizetési számlára), egy összeg
akkor tekintendő megfizetettnek, ha az a PEAC fizetési számláján
jóváírásra került.
Devizában történő fizetés esetén az Ügyfél köteles minden fizetési
kötelezettségét „Minden fél a saját költségét viseli” típusú,
közvetlen, levelező bank kihagyásával történő banki átutalással a
PEAC által megjelölt IBAN számú fizetési számlára megfizetni.
Valamennyi olyan fizetés, amelynek esedékessége
munkanapra esik, a következő munkanapon teljesítendő.

VI.11
Változó
kamatozásnál
a
Finanszírozási
Szerződés
devizanemének megfelelő különböző futamidejű kamatláb
(EURIBOR/BUBOR) irányadó értéke kerül a Finanszírozási
Szerződésben rögzítésre. A PEAC a futamidő alatt az esedékes
Törlesztő Részleteket a megváltozott pénz- és tőkepiaci
kamatokhoz igazíthatja. A Finanszírozási Szerződésben a PEAC
az első kamatperiódusra irányadó kamatláb-értéket tünteti fel,
melytől a ténylegesen felszámításra kerülő kamatláb-érték
eltérhet. Amennyiben a futamidő kezdő napján érvényes kamatláb
(mely nulla vagy negatív érték esetén 0 (nulla) értéken kerül
figyelembevételre) 0,1 százalékpontot meghaladó mértékben eltér
a Finanszírozási Szerződésben feltüntetett kamatláb értékétől, úgy
a Törlesztő Részletek ezen kamatláb alapul vételével kerülnek újra
meghatározásra. Abban az esetben, ha a PEAC a futamidő
kezdőnapjáig az informatikai rendszerében már végrehajtotta az
adott kamatperiódusra vonatkozó kamatláb-érték felülvizsgálatot,
akkor a fent leírtak szerint megállapított kamatláb alapul vételével
meghatározott Törlesztő Részletek a következő kamatláb-érték
felülvizsgálatig nem kerülnek módosításra.

Törlesztőterv, bizonylat. A törlesztőterv a Törlesztő Részlet
kalkulált összegeit és azok várható esedékességét tartalmazza a
kiállítása időpontjában tájékoztató jelleggel. Az Ügyfél ezen
törlesztőterv alapján akkor is köteles a PEAC felé fizetést
teljesíteni, ha esetlegesen nem kapja meg időben az aktuális
bizonylatot, ezért az Ügyfél a fizetési késedelmének
következményei alóli mentesülésként nem hivatkozhat arra, hogy
bizonylat hiányában nem tudta, hogy mikor és mekkora összeget
kell fizetnie. Ügyfél felelőssége, hogy a bizonylat elmaradásáról a
PEAC-et legkésőbb az esedékesség napjáig írásban értesítse. Az
értesítés elmulasztásából eredő károkért az Ügyfél felel.

nem

Irányadó árfolyamok a futamidő kezdetéig. Annak a pénzügyi
intézménynek a neve, amelynek az érvényes árfolyamait a PEAC
alkalmazza, a Finanszírozási Szerződésben kerül meghatározásra.
Abban az esetben, ha az Eszköz vételárára vonatkozó eladói
számla forintban kerül kiállításra, de a Finanszírozási Szerződés
devizaneme nem forint, úgy a Finanszírozási Szerződés
devizanemére történő átváltás a (rész)folyósítás napján érvényes
deviza vételi árfolyamon történik.
Ha az Eszköz vételárára vonatkozó eladói számla nem forintban
kerül kiállításra, de a Finanszírozási Szerződés devizaneme forint,
úgy a Finanszírozási Szerződés devizanemére történő átváltás a
(rész)folyósítás napján érvényes deviza eladási árfolyamon
történik.
Amennyiben sem az Eszköz vételárára vonatkozó eladói számla,
sem pedig a Finanszírozási Szerződés devizaneme nem forint, de
nem is egyező devizanem, úgy az eladói számla összege előbb a
(rész)folyósítás napján érvényes deviza eladási árfolyam szerint
forintban meghatározásra kerül, majd ez a forintösszeg képezi az
alapját a (rész)folyósítás napján érvényes deviza vételi árfolyamán
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számított kölcsön összegnek, pénzügyi lízing esetén beszerzési
árnak.
Az egyes díjak, jutalékok, költségek átváltására irányadó rendet a
Díjtáblázat tartalmazza.
VI.12

Irányadó árfolyamok a futamidő kezdete után. Deviza alapú
szerződések esetén a Törlesztő Részletek devizában kerülnek
meghatározásra,
és
a
Finanszírozási
Szerződésben
meghatározottak szerint az adott devizában vagy forintban
teljesítendők.
A devizában meghatározott Törlesztő Részlet forint ellenértékét
mindig az esedékességkor érvényes deviza-forint eladási árfolyam
határozza meg. Amennyiben a bizonylat kiállításának
időpontjában érvényes deviza-forint eladási árfolyam eltér az
esedékességkor érvényes deviza-forint eladási árfolyamtól, úgy az
eltérést a PEAC a következő Törlesztő Részlet fizetési
kötelezettség alkalmával, azzal együtt érvényesíti. Az utolsó
Törlesztő Részletnek (az előtörlesztés esetét ide nem értve) nincs
árfolyam korrekciója.
Az Ügyfél által viselendő, vagy megtérítendő, de a PEAC által
megfizetett költségeket, díjakat, jutalékokat a PEAC a fizetési
számlája
megterhelése
napján
érvényes
árfolyamok
figyelembevételével számolja el, a jelen Üzletszabályzatban az
eladói számla árfolyamánál rögzített metódus szerint, ha ezen
fizetési kötelezettségek devizaneme eltér a Finanszírozási
Szerződésben meghatározott fizetési devizanemtől.

VI.17

Szerződéskötési díj. A Finanszírozási Szerződés megkötésekor,
arra tekintettel fizetendő egyszeri díj, pontos mértékét és
esedékességét a Finanszírozási Szerződés tartalmazza.

VI.18

Folyósítási jutalék. Folyósításonként fizetendő díj, pontos
mértékét és esedékességét a Finanszírozási Szerződés tartalmazza.

VI.19

Beszerzési költségek pénzügyi lízing esetén. Minden olyan
költség vagy ráfordítás, amely az Eszköz megszerzésével,
létesítésével,
üzembehelyezésével
kapcsolatban
felmerül,
különösen, de nem kizárólagosan pl. bankköltség, vámoltatás és
vám, fuvarozással összefüggő költség, szállítmánybiztosítás, futár,
posta, környezetvédelmi termékdíj, forgalomba helyezési
költségek, tulajdonjog, zálogjog, üzembentartói jog bejegyzésével,
módosításával
kapcsolatos
díjak,
illetékek,
költségek,
eredetiségvizsgálat díja.

VI.20

Bankköltségek. A PEAC azon banki költségeit, amelyek felé
folyósításra tekintettel felszámításra kerülnek, az Ügyfél köteles
megtéríteni.

VI.21

Közterhek. Az Ügyfél visel minden, az Eszközzel járó terhet,
költséget, ide értve az illetékeket, az engedélyeket,
hozzájárulásokat, adókat (pl. iparűzési adót), bírságokat és egyéb
díjakat, amelyek az Eszköz használatával vagy birtoklásával
kapcsolatban merülnek fel.

VI.22

Hitelbiztosítéki költségek és biztosíték fenntartási díj. Ügyfél
viseli a hitelbiztosítéki nyilvántartásba vételi kötelezettséggel
felmerülő valamennyi költséget, pl. a regisztráció, nyilatkozattétel,
bejegyzés, módosítás, törlés költségét. Amennyiben Ügyfél úgy
kezdeményezi valamely bejegyzés törlését, hogy a PEAC-kel
szemben áll még fenn tartozása, úgy minden kezdeményezett
törlés után a Díjtáblázatban meghatározott összegű biztosíték
fenntartási díjat köteles fizetni a PEAC-nek.

VI.23

Kezelési költség. A Finanszírozási Szerződés hatálya alatt
rendszeresen fizetendő díj, melynek mértékét és esedékességét a
Finanszírozási Szerződés tartalmazza.

VI.24

Szerződésmódosítási díj. A Finanszírozási Szerződés aláírása
után, az Ügyfél írásbeli kérelmére végrehajtott minden módosítás
esetén a Díjtáblázatban meghatározott mértékű és esedékességű
díj, amely a szerződésmódosítással kapcsolatban felmerült
adminisztrációs, kockázatelemzési stb. költségek fedezésére
szolgál.

VI.25

Követeléskezelési költség. Amennyiben a PEAC-nek a lejárt
tartozások beszedésével, egyéb biztosítékának érvényesítésével, az
Eszköz, egyéb biztosítékok ellenőrzésével, érvényesítésével
kapcsolatban vagy egyéb okból költségei merülnek fel, az Ügyfél
köteles azokat a PEAC írásbeli felszólítására haladéktalanul
megtéríteni. A követeléskezeléssel összefüggésben keletkező
költségek különösen, de nem kizárólagosan az alábbi eljárásokkal
kapcsolatos költségek: (a) személyes megkeresés (b) az Eszköz
felkutatása, ellenőrzése (c) lejárt esedékességű követelések
beszedésével kapcsolatos díjak, költségek - ideértve a postai, futár
díjakat, valamint egyéb hatósági nyilvántartásokból történő
adatszerzés díjait is (d) az Eszköz üzemen kívül helyezésével,
birtokbavételével,
elszállításával,
őrzésével-tárolásával,
biztosításával, esetleges állagmegóvó javításával, kárenyhítéssel
kapcsolatos költségek, esetleges dekoráció, cégjelzések
eltávolításának a díja (e) az állapotfelmérésnek, szakértő
szakvéleményének díja, (f) az Eszköz hasznosításával,
értékesítésével kapcsolatos díjak és költségek, (g) jogi képviselő
munkadíja és költségei, a jogi (peres és nemperes, bírósági,
közjegyzői) eljárások díjai (pl. eljárási illeték); (h) hitelbiztosítéki
költségek.

VI.26

Behajtási költségátalány. Az Ügyfél köteles a PEAC-nek a
követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére a
jogszabályban meghatározott összegű behajtási költségátalány
megfizetésére, amely kötelezettség teljesítése nem mentesít a

Teljes előtörlesztés esetén a PEAC a tőkeszámla kiállításának
napján érvényes deviza eladási árfolyamokat veszi alapul.
VI.13

Késedelmi kamat. Ügyfél bármely fizetési kötelezettségének
késedelmes teljesítése esetén a PEAC jogosult késedelmi kamatot
felszámítani. A késedelmi kamat mértéke megegyezik a polgári
törvénykönyv vállalkozások közötti szerződések esetén
felszámítható késedelemi kamat mértékével.
A késedelmi kamat felszámításának kezdő időpontja a bizonylaton
feltüntetett fizetési esedékességet követő nap, utolsó napja pedig a
tartozás megfizetésének napja. A késedelmi kamat alapja az ÁFAval növelt teljes elmaradt összeg. A PEAC a késedelmi kamatról
késedelmi kamat összesítőt is kiállíthat, amely tartalmazza a
késedelmi kamat összegét, kiszámításának módját, a hivatkozást a
késedelmi kamat jogalapjára.

VI.14

Kamatszámítás. Mind az ügyleti, mind a késedelmi kamat
számításakor egy év 360 napnak tekintendő.

VI.15

Hitelbírálati díj. A Mandátumlevél aláírása utáni és a
Finanszírozási Szerződés megkötése közötti időszakban végzett
hitelbírálatért az Ügyfél hitelbírálati díjat köteles fizetni.
A Hitelbírálati díj mértékét a Finanszírozási Tájékoztató
tartalmazza, és azt nemcsak a Finanszírozási Szerződés létrejötte
esetén, hanem abban az esetben is meg kell fizetni, ha a
finanszírozást a PEAC elutasítja.
Amennyiben azonban a Mandátumlevél aláírása után a
Finanszírozási Szerződés az Ügyfél érdekkörében felmerült okból
nem jön létre vagy nem lép hatályba, a hitelbírálati díj mértéke az
elmaradt, tervezett Finanszírozott Összeg 2 %-a, amelyet az
Ügyfél a PEAC által kibocsátott bizonylat alapján köteles
megfizetni.

VI.16

Közvetített szolgáltatások továbbszámlázása. A PEAC jogosult
a saját nevében vásárolt, a jelen Üzletszabályzatban, annak
kiegészítésében meghatározott szolgáltatásokat az Ügyfél részére
változatlan formában részben vagy egészben továbbértékesíteni
(pl.: vámügyintézés, biztosítás, mikropontos eszközjelölés,
bankköltség).
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késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítés
követeléskezelési költségeibe azonban a behajtási költségátalány
összege beszámít.
VI.27

(o)

Kamat, díj, költség módosítása. A Törlesztő Részlet összege a
szerződéskötés időpontjában hatályos adózási, számviteli és
közteherviselési jogszabályokra figyelemmel lett meghatározva.
Amennyiben a fenti jogszabályok vagy a fentiekkel kapcsolatos
jogalkalmazási gyakorlat a futamidő alatt megváltozik, a PEAC
egyoldalúan jogosult a Törlesztő Részlet összegét a változásokhoz
hozzáigazítani.

(p)

(q)

Pénzügyi lízing esetén az Eszköz beszerzési árának a futamidő
kezdő napja előtti megváltozása (pl. a műszaki specifikáció
módosítása) arányosan megváltoztatja a Törlesztő Részleteket is.
PEAC ez esetben jogosult a Törlesztő Részleteket a változásoknak
megfelelően egyoldalúan módosítani.
A PEAC kamatot, díjat és költséget az alábbiakban meghatározott,
a módosítandó kamat-, díj- vagy költségelemre kihatással bíró okokozati feltételek megváltozása esetén egyoldalúan jogosult
megváltoztatni:
a PEAC forrásszerzési, refinanszírozási költségeinek
emelkedése;
(b) Magyarország politikai-gazdasági helyzetét tükröző
országkockázat növekedése, a magyar szuverén adósság
CDS (credit default swap) felárának kedvezőtlen változása;
(c) a jegybanki alapkamat emelkedése;
(d) tőke- és pénzpiaci kamatlábak emelkedése;
(e) a bankközi hitelkamatok emelkedése;
(f) az állampapírok hozamának emelkedése;
(g) a PEAC hitelezési és működési kockázati költségeinek
emelkedése, a PEAC működési költségeinek – a PEAC
érdekkörén kívül álló okból keletkező – növekedése;
(h) a fennálló kötelezettség teljesítését biztosító biztosíték
értékének csökkenése;
(i) bármely jogszabály, közigazgatási szabály, bírósági
határozat, jegybanki, felügyeleti vagy bármely egyéb
hatósági rendelkezés vagy ezen szabályok értelmezésének
és alkalmazásának változása, mely a PEAC számára
többletköltséget vagy bevétel csökkenést jelent;
(j) a PEAC közteher (pl. adó) fizetési kötelezettségének
növekedése;
(k) az adott szolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolódó, a
PEAC által más szolgáltató számára megfizetett
költségelemek díjának emelkedése, a más szolgáltató általi
új díjtétel bevezetése, valamint a más szolgáltató
üzletszabályzatában és hirdetményében bekövetkező
módosítás, mely a PEAC számára többletköltséget vagy
bevétel csökkenést jelent;
(l) az Ügyfél kockázati megítélésének megváltozása, az
Ügyfél, illetve a finanszírozási ügylet más kockázati
kategóriába történő átsorolása a PEAC vonatkozó
jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési
szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata alapján
– különös tekintettel az ügyfél pénzügyi helyzetében és
fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra –,
ha azt az új kockázati kategóriába történő átsorolás az
értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár
mértékének változtatását teszi indokolttá;
(m) az Eszköz értékében bekövetkezett legalább 20 %-os
hátrányos változás, feltéve, hogy ez a változás az Ügyfél
Finanszírozási
Szerződésből
eredő
kötelezettségei
teljesítését
jelentős
mértékben
veszélyezteti
(pl.
megrendelések teljesítését befolyásolja), és Ügyfél a
biztosítéki kiegészítési, pótlása kötelezettségének a PEAC
felszólítása ellenére sem tett eleget;
(n) az Ügyfél és a PEAC közötti jogviszony létesítéséhez,
fenntartásához, megszüntetéséhez kapcsolódó költségek (ide
értve pl. a közjegyző, nyilvántartást vehető hatóság,
szolgáltató, kamara díját, az igényérvényesítés során
felmerülő
illeték,
jogi
és
egyéb
költségeket)

megnövekednek;
az európai uniós, nemzeti, vagy egyéb forrásból származó
állami, vagy intézményi támogatási rendszer, a szabályozott
támogatás mértéke megváltozik, illetve megszűnik,
alkalmazását felfüggesztik;
a PEAC által az Ügyfél érdekében megkötött járulékos
szolgáltatások (pl. biztosítás) fenntartási költségei, díjai
megnövekednek;
a PEAC informatikai rendszerei, belső folyamatai, eljárási,
működési és kockázatvállalási szabályzatai módosulnak, a
PEAC új szolgáltatást vezet be.

A fentiekben megjelölt bármely ok fennállása önmagában nem
feltétlenül eredményezi a Finanszírozási Szerződés kamat-, díjvagy költségelemének módosítását. A PEAC bármikor dönthet
úgy, hogy a fentiektől eltérően, az Ügyfél számára akár kedvezőbb
kamatot, díjat, költséget alkalmaz.
VI.28

Elszámolás több jogcímű tartozás esetén. Ha az Ügyfél
tartozásai teljesítéseként fizetett összeg az egész tartozás
kiegyenlítésére nem elegendő, azt a PEAC elsősorban a késedelmi
kamatra, költségekre, az ügyleti kamatra és végül a tőkére
számolja el. Az azonos jogcímű tartozásokon belül a régebben
lejárt tartozás kerül elszámolásra.

VII.

AZ ESZKÖZ BESZERZÉSE, ÁTVÉTELE AZ ELADÓTÓL,

(a)

BIRTOKÁNAK ÁTRUHÁZÁSA ÉS HASZNÁLATA

VII.1

Az Eladó. Az a természetes személy, vállalkozás vagy egyéb
szervezet, akit a PEAC közreműködése nélkül az Ügyfél kizárólag
maga választott ki, és akivel kölcsön esetén az Ügyfél köti az
adásvételi szerződést, pénzügyi lízing esetén a PEAC az Ügyféllel
együtt. Az adásvételi ügylet létrejöhet szerződéssel, de egyoldalú
jognyilatkozattal is (pl. ajánlat elfogadásával, szerződésbe
belépéssel,
megrendelés
visszaigazolással).
A
jelen
Üzletszabályzat és az egyes pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó
kiegészítése és a Finanszírozási Szerződés értelmezése során
bármely módon és elnevezéssel létrejött adásvételi ügylet
adásvételi szerződésnek tekintendő.
Ügyfél az Eszköz és az Eladó kiválasztásával az Eladó személyét,
teljesítő képességét és készségét, személyében rejlő kockázatot
elfogadja, és tudomásul veszi, hogy e tekintetben a PEAC-et
semminemű felelősség nem terheli. Ugyancsak nem terheli
semmilyen felelősség, kellékszavatosság a PEAC-et az Eszköz
származásáért,
műszaki
állapotáért,
hiányosságaiért,
rendeltetésszerű használatra való alkalmasságában rejlő, vagy
bármely más hibájáért. Nem képezi tárgyát továbbá a
Finanszírozási Szerződésnek az Eladó egyéb, az Eszközre
vonatkozó szolgáltatása. Az Eladó vagy valamely harmadik
személy és az Ügyfél megállapodása a PEAC-et nem köti.
Mindezekre tekintettel Ügyfél lemond arról, hogy az adásvételi
szerződést feltűnő értékaránytalanság jogcímén megtámadja.

VII.2

Az adásvételi szerződésből eredő szavatossági jogok és
kötelezettségek részleges átruházása pénzügyi lízing esetén.
Pénzügyi lízing esetén a PEAC az Ügyfélre ruházza át - a
tulajdonjog illetve a tulajdonjog részjogosultságának, a
rendelkezési jognak (ami az Eszköz birtokának, használatának,
hasznok szedésének joga másnak történő átengedését, az Eszköz
biztosítékául adását vagy más módon történő megterhelését,
továbbá a tulajdonjog másra történő átruházását vagy azzal való
felhagyást jelenti), és az elállási jognak kivételével - az Eladóval
kötött adásvételi szerződés alapján a PEAC-et megillető minden
egyéb jogot, így különösen az Eszköz átvételének jogát az
Eladótól, az adásvételi szerződésből eredő szavatossági és jótállási
jogait (kivéve a szerződéstől való elállás jogát); az Eszköz
birtoklásának és használatának jogát (ami jelenti a használat,
hasznok szedésének jogát, az Eszközzel kapcsolatos terhek
viselését, valamint azon kár viselését, amelynek megtérítésére
senkit nem lehet kötelezni), az Eszköz birtoklásával és
használatával összefüggő valamennyi kötelezettséget, kivéve a
vételár kifizetését. Az Ügyfél szükség esetén haladéktalanul
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köteles az átruházott jogokkal saját költségére élni, az ennek
elmulasztásából eredő károk megtérítése az Ügyfelet terhelik.

esetleges módosításokat is) Ügyfél a Díjtáblázatban meghatározott
összegű egyszeri ügyintézési díjat köteles a PEAC-nek fizetni.

A PEAC által át nem ruházott jogokat az Ügyfél a PEAC előzetes
írásbeli hozzájárulásával a PEAC nevében gyakorolhatja. Elállás
esetén az elálláshoz szükséges hozzájárulással egyidejűleg kell a
PEAC-nek és az Ügyfélnek az elszámolás tekintetében
megállapodniuk. PEAC semmilyen felelősséget nem vállal az
adásvételi szerződésből eredő átruházott jogok és kötelezettségek
fennállásáért,
helyességéért,
érvényesíthetőségéért
vagy
behajthatóságáért.

A bejelentett és a valós adatok közötti eltérés esetén, ha akár a
fuvarozott Eszköz, akár annak egy része esetében nem teljesül
megfelelően a bejelentési kötelezettség (egyáltalán nem, csak
részben, illetve hibás, hiányos, valótlan adattartalommal), akkor a
hibával, mulasztással érintett szállítmány(rész) igazolatlan
eredetűnek minősül, és az értékének 40 százalékáig terjedő
mulasztási bírság szabható ki a PEAC, mint bejelentésre kötelezett
terhére.

Ha az Eszköz használt, pénzügyi lízing esetén az Eszköz állapota
és az Eszköz dokumentációjának teljesessége tekintetében a
PEAC minden szavatossági kötelezettségét kifejezetten kizárja. A
PEAC használt Eszköz esetén a gyártóval, illetve az Eladóval
szemben őt esetlegesen még megillető szavatossági jogait, mint
kifejezetten bizonytalan követelést ruházza át az Ügyfélre. E
jogok fennállása, terjedelme, érvényesíthetősége tárgyában a
PEAC az Ügyfél számára tájékoztatást adni nem tud.

Tekintettel arra, hogy a PEAC az Eszközt kizárólag abból a célból
szerzi be, hogy azt az Ügyfélnek lízingbe adja, és az Eszköz
beszerzése érdekében az Ügyfél tárgyalja le a szállítás feltételeit
is, az Ügyfél felelős azért, hogy () az Eszköz egyedi és ne
gyűjtőfuvarként kerüljön Magyarországra szállításra ()
valamennyi szükséges adat a PEAC részére haladéktalanul
bejelentésre kerüljön () a bejelentett adatok és a valós, illetve a
CMR-en vagy a jármű-tömegbizonylaton feltüntetett adatok
egyezzenek, tekintettel arra, hogy ellenőrzés esetén az ellenőrző
hatóság nem veszi azt figyelembe, hogy a közúti fuvarozást a
terméket értékesítő, a terméket beszerző, az egyéb célú behozatalt
megvalósító személy maga, vagy más megbízásából végzi.

Amennyiben az Eladó ellen bármilyen jogcímen indokolttá válna
az adásvételi ügylet alapján a perindítás, úgy a jogátruházásra
tekintettel az Ügyfél köteles az Eladóval szembeni közvetlen
perbeli fellépésre, és az Ügyfél viseli a perrel kapcsolatos összes
költséget. Amennyiben az Eladó indítana pert a PEAC ellen, úgy
az Ügyfél a köteles a per vitelében részt venni, egyúttal annak
költségeit és következményeit viselni, illetve az alól a PEAC-et
mentesíteni. Elmarasztaló ítélet esetén az Ügyfél köteles a
marasztalás összegének megfizetésére, illetve, ha a marasztalás
összegét a PEAC-n hajtják be, úgy a PEAC teljes kártalanítására.
VII.3

Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben egy
ellenőrzés eredményeként az állami adóhatóság a PEAC terhére
adóhiányt állapít meg, vagy emiatt az IKB elveszíti a minősített
adózói státuszát, a PEAC terhére kirótt adóhiányt, mulasztási
bírságot és valamennyi, a PEAC-nek emiatt keletkezett kárát az
PEAC-nek megtéríti.

Az Eszköz átvétele. Tekintettel arra, hogy a Finanszírozási
Szerződés elsődleges biztosítékát az Eszköz képezi, Ügyfél
különös körültekintéssel köteles eljárni az Eszköz Eladótól történő
átvétele során kölcsön esetén a saját nevében, pénzügyi lízing
esetén a PEAC által az adásvételi szerződésben rá ruházott
jogosultságok gyakorlása során. Ezen utóbbi esetben Ügyfél
köteles a PEAC mint vevő érdekeit képviselni kizárólag az Eszköz
átvétele során, egyebekben azonban a PEAC nevében
jognyilatkozatot nem tehet, jogról nem mondhat le, kötelezettséget
nem vállalhat.

Ügyfél köteles az Eszköz dokumentációját beszerezni és gondosan
megőrizni. Az Eszköz dokumentációját különösen, de nem
kizárólagosan az alábbi okmányok, igazolások, iratok képezik: ()
garancialevél, illetve jótállási jegy () minőségvizsgálati, illetve
minőségtanúsító jegyzőkönyvek és bizonylatok () üzembe
helyezési és üzemben tartási (használati) útmutatók ()
szakhatósági engedélyek () szervizelést, karbantartást igazoló
könyvek, munkalapok, bizonylatok.
Ha az Eszköz használt jármű, a PEAC kizárólag abban az esetben
teljesíti a Finanszírozási Szerződésből eredő kötelezettségeit, ha
rendelkezésre áll a használt jármű eredeti törzskönyve, forgalmi
engedélye, szervizkönyve, valamennyi gyári kulcsa, a tulajdonjog
változásának átvezetéséhez szükséges eredetiségvizsgálati
hatósági bizonyítványa.

Ügyfél tudomással bír arról, hogy az Eszköznek az Európai Unió
más tagállamából Magyarország területére történő közúti
szállítása kizárólag érvényes, az Elektronikus Közúti Áruforgalom
Ellenőrző Rendszer (továbbiakban: EKAER) által képzett egyedi
EKAER számmal lehetséges. Az EKAER szám azon
termékegységet azonosítja, amelyet egy feladótól egy címzett
részére, egy gépjárművel fuvaroznak a gépjármű adott útvonalon
történő egyszeri mozgása során.
Pénzügyi lízing esetén az EKAER-be bejelentésre a PEAC, mint
az Eszköz beszerzője jogosult és köteles. A legkésőbb az Eszköz
belföldi útszakaszon történő fuvarozásának megkezdéséig megtett
bejelentésnek tartalmaznia kell egyebek mellett () a feladó
adatait [név, adóazonosító szám] () a felrakodás címét () a
címzett adatait [név, adóazonosító szám] () a kirakodás (átvétel)
címét, () a Eszköz tételenkénti megnevezését, vámtarifaszámát,
az egyes tételekhez tartozó bruttó tömeget kg-ban, veszélyes
Eszköz fuvarozása esetén a veszélyes áru azonosító számot (UN
szám), esetleg a címzett cikkszámát () az Eszköz közúti
fuvarozásának indokát [termékbeszerzés] () a fuvarozásához
használt gépjármű forgalmi rendszámát, az Európai Unió más
tagállamából belföldre irányuló fuvarozás esetén legalább azon
gépjármű(vek) forgalmi rendszáma(i)t, amellyel a belföldi
útszakaszon történik a fuvarozás () a kirakodási (átvételi) címre
érkezésének időpontját. Az adatokban bekövetkező módosítást az
arra okot adó körülmény (pl. átpakolás) bekövetkezését követően
haladéktalanul be kell jelenteni. Az EKAER szám alatt az aktuális,
valós adatoknak kell mindenkor szerepelniük, mert az állami adóés vámhatóság által lefolytatott – akár közúti – ellenőrzés során
azokat veszik figyelembe. Az EKAER bejelentésért (beleértve az

Az Eszköz fizikai értelemben vett átvétele során az Ügyfél köteles
meggyőződni arról, hogy az Eszköz végleges kialakítása,
valamennyi része, tartozéka a műszaki specifikációban
foglaltaknak megfelel, az Eszköz hibátlan, rendeltetésszerű
használatra alkalmas. Az Ügyfél köteles írásban rögzíteni az
esetleges hiányosságokat és intézkedni az Eladó felé azok
pótlásáról, a hibák kijavításáról, egyeztetni annak határidejéről.
Az átvétel jelen pont szerinti megtörténtét Ügyfél a PEAC felé
írásban igazolni köteles akként, hogy az Eszköz átvételét követő
munkanapon a PEAC-nek megküldi az azt igazoló
dokumentumot.
Az Ügyfél felel mindazokért a károkért, amelyek a nem megfelelő
átvételből erednek, beleértve a szavatossági igények esetleges
elvesztését is.
A kárveszélyt az Ügyfél az Eszköz átvételének napjától viseli,
amennyiben a Felek írásban másként nem állapodnak meg.
VII.4

Birtokátruházás nem teljes előfinanszírozású pénzügyi lízing
esetén. Az Eszköz átvételét követően az Eszköz jogi értelemben
vett birtokának a PEAC-ről az Ügyfélre történő átruházásának
időpontja az adásvételi szerződésben meghatározott teljes vételár
megfizetésének napja.
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VII.5

Birtokátruházás teljes előfinanszírozású pénzügyi lízing
esetén. Ügyfél az Eszköz átvételét igazoló dokumentummal
együtt a PEAC-nek megküldeni köteles a külön megszövegezett
birtokátruházási megállapodást eredetiben, általa aláírva,
ledátumozva. Amennyiben a PEAC az előzőek szerinti tartalmú
birtokátruházási megállapodást az azon feltüntettet napot követő
hónap 5. napja után kapja kézhez, jogosult a birtokátruházási
megállapodás aláírását megtagadni, és új dátumú birtokátruházási
megállapodás megküldését az Ügyféltől megkövetelni.

VII.6

Az Eszköz fellelési helye. Az Eszköz fellelési helye az az
ingatlan, amelyen, vagy amelyben az Eszköz használatára sor
kerül, mobil Eszköz esetén az Eszköz szokásos őrzési, tárolási
helye, amikor az Eszköz nincs használatban. Az Eszköz fellelési
helyét a Finanszírozási Szerződés tartalmazza, amely helyszín a
PEAC előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem változtatható
meg.
Amennyiben Ügyfél akként nyilatkozik, hogy az Eszközt a
futamidő alatt nem az ő tulajdonában álló fellelési helyen kívánja
üzemeltetni, köteles az ingatlan tulajdoni lappal igazolt
tulajdonosának - és amennyiben az Eszköz által elfoglalt terület
felett bérlő rendelkezik, az esetben az ingatlan bérlőjének – teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatának egy-egy
eredeti példányát saját nyilatkozata mellékleteként átadni a PEACnek annak igazolására, hogy amennyiben az Eszköz
visszaszolgáltatási kötelezettségeinek nem tesz eleget (holott arra
köteles), abban az esetben az ingatlan tulajdonosa, illetve az
Eszköz által elfoglalt terület bérlője az Eszköz és annak
valamennyi tartozéka leszereléséhez, elszállításához szükséges
minden feltételt biztosít a PEAC-nek illetve a megbízottainak. Az
Ügyfél és a bérbeadója közötti bérleti szerződésnek azt is
tartalmaznia kell, hogy az ingatlan tulajdonosa és az ingatlan
bérlője kifejezetten lemond a birtokvédelem szabályainak
érvényesítéséről. Ügyfél kötelezettséget vállal arra, ha az ingatlan
tulajdonosának személyében avagy az Eszköz által elfoglalt terület
bérlőjének személyében változás áll be, az esetben az új
tulajdonos, illetve az új bérlő fenti tartalmú nyilatkozatait
haladéktalanul átadja a PEAC-nek. A jelen pontban foglalt
nyilatkozat bármely okból történő hiánya nem mentesíti az
Ügyfelet az alól, hogy az ingatlan tulajdonosának és bérlőjének a
birtokbavétel miatt keletkezett kárait megtérítse.

VII.7

Az Eszköz állagát és értékét befolyásoló módosítások. Ügyfél
az Eszközön olyan módosítást, amely a szokásos használat körén
túlmegy és amely az Eszköz állagában, értékében a normál kopást
meghaladó értékváltozást okoz (pl. részegység eltávolítása,
fődarab csere stb.) kizárólag a PEAC előzetes írásbeli
hozzájárulásával végezhet. Ugyancsak szükség van a PEAC
előzetes írásbeli hozzájárulására az Eszköz átalakításához, abba
más dolog beépítéséhez, vagy annak más dologgal egyesítéséhez.
Valamennyi, az Eszközzel ily módon egyesített dolog - ide értve
az engedély nélkül beépített dolgot is – az Eszköz alkotórészének
minősül, így pénzügyi lízing esetén kártalanítás nélkül a PEAC
tulajdonába megy át.
Ügyfél kizárólag a PEAC előzetes írásbeli hozzájárulásával
helyezhet csak el bárminemű dekorációt, matricát, fóliát, feliratot,
egyéb, elsősorban marketing célú táblát, tetőterhet (továbbiakban
együttesen: Dekoráció) az Eszközön akár ingyenesen akár díjazás
ellenében, akár saját érdekében, akár más érdekében. Abban az
esetben is azonban, ha a PEAC hozzájárulását adja a Dekoráció
elhelyezéséhez, Ügyfél köteles annak valamennyi költségét
(beleértve az eltávolítás költségét is) állni.

VII.8

Az Eszköz használatával kapcsolatos kötelezettségek. Ügyfél
az Eszközt saját költségére és kockázatára üzemelteti, ennek
keretében (a) beszerzi és szükség esetén meghosszabbítja az
Eszköz üzemeltetéséhez szükséges engedélyeket (b) biztosítja az
Eszköz őrzését (c) fizeti az üzemeltetéssel, karbantartással és
fenntartással járó valamennyi járulékos költséget (d) felel a
biztonságos
működésért,
az
Eszközzel
kapcsolatos
környezetvédelmi,
egészségvédelmi,
tűzrendészeti
és

munkavédelmi előírások betartásáért (e) gondoskodik az
állagmegóvásról, a kezelési utasításban, gépkönyvekben foglaltak
betartásáról, a szak- és kezelőszemélyzetről (f) elvégezteti a
műszaki dokumentációkban és jogszabályokban előírt, a jótállás
megőrzéséhez szükséges műszaki vizsgákat, felülvizsgálatokat,
javításokat márkaszervizben, valamint a mindennapi szokásoknak
megfelelően az előzőeken túlmenően szükséges karbantartási
munkálatokat szakszervizben (g) eleget tesz az Eszköz
üzemeltetésével kapcsolatos hatósági statisztikai adatszolgáltatási
előírásoknak (h) viseli az Eszköz használata során elkövetett
szabálysértés következményeit (i) mentesíti a PEAC-et harmadik
személyek olyan igényeivel szemben, melyek az Eszköz
üzembehelyezésével ill. üzemeltetésével kapcsolatban - beleértve
a szellemi alkotásokkal kapcsolatos kötelezettségeket is –
keletkezhetnek, egyúttal megtéríti a PEAC harmadik személy
eljárásával kapcsolatban felmerült összes költségét és kiadását.
Amennyiben az Eszköz jármű, úgy Ügyfél a közúti közlekedési
nyilvántartásról szóló jogszabályokban meghatározott határidőn
belül – a PEAC egyidejű értesítése mellett - köteles bejelenteni a
forgalmi engedély, a rendszámtábla, címke eltűnését,
megrongálódását, valamint a járműazonosító adatokban (pl.
motorszám, alvázszám), a pénzügyi lízingszerződésben foglalt
feltételek teljesülése esetén az Eszköz tulajdonjogában,
üzembentartójában bekövetkezett változást a közlekedési
igazgatási hatóságnak. Ügyfél teljes polgári jogi felelősséggel
tartozik a PEAC felé a jelen pontban foglalt értesítési
kötelezettségének elmulasztása miatt.
VII.9

Az Eszköz használatának vagy birtokának átengedése. Ügyfél
az Eszközt harmadik személy (Üzembentartó, Használó)
birtokába, használatába csak akkor adhatja, ha ahhoz a PEAC
előzetesen hozzájárul. A PEAC előzetes hozzájárulására van
szükség ahhoz is, ha a birtokátruházásra a szavatossági igények
érvényesítése érdekében van szükség. A harmadik személy
magatartásáért az Ügyfél úgy felel, mintha az Eszközt maga
használta volna, és változatlan feltételekkel köteles teljesíteni a
Finanszírozási Szerződésből eredő kötelezettségeit.

VII.10

Harmadik személyek tájékoztatása a PEAC Eszközre
vonatkozó jogairól. Az Ügyfél köteles bármilyen, az Eszközt
érintő büntetőeljárási cselekményről (pl. zár alá vételről,
elkobzásról), végrehajtási cselekményről (pl. lefoglalásról), csődés felszámolási eljárásról haladéktalanul írásban tájékoztatni a
PEAC-et, egyúttal az eljáró személyeknek jelezni, hogy az
Eszközt kölcsönügylet esetén a PEAC zálogjoga terheli, pénzügyi
lízing esetén pedig az Eszköz tulajdonjoga a PEAC-é.

VII.11

Akadályozott használat. Az Eszköz működőképesség
csökkenése vagy megszűnése, az esetleges hiányosságok, utólagos
javítások, hibás teljesítésből eredő szavatossági igények
érvényesítése nem mentesítik az Ügyfelet a Finanszírozási
Szerződésből eredő kötelezettségei alól, így nem mentesül az
Ügyfél különösen a Törlesztő Részlet fizetési kötelezettségei
teljesítése alól, csökkentett mértékben sem, vagy átmeneti ideig.
Az
Eszköz
birtokával,
használatával,
biztosításával,
hasznosításával,
szavatossági
igények
érvényesítésével
kapcsolatos valamennyi körülmény az Ügyfél saját érdekkörébe
tartozik.
Az Ügyfél köteles a PEAC-et haladéktalanul értesíteni minden
szavatossági igény érvényesítésre jogosító esetről és köteles
mindent megtenni annak érdekében, hogy – különösen az Eszköz
értékének csökkenése miatt – a PEAC-nek ne keletkezzen kára.
Pénzügyi lízing esetén az Ügyfélnek gondoskodnia kell továbbá
arról is, hogy az esetleges vételár csökkentésből vagy
visszafizetésből ill. a szavatossági jogok vagy egyéb igények
érvényesítéséből származó bármely egyéb kifizetést az Eladó a
PEAC részére teljesítse.
Amennyiben a szavatossági igény keretében az Eszközt ki kell
cserélni, úgy a Finanszírozási Szerződés hatályban marad,
pénzügyi lízing esetén a cseretárgy a PEAC tulajdonába kerül,
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azonban a PEAC minden esetben jogosult fedezetértékelést
végezni. Amennyiben a csereeszköz értéke az eredeti Eszköz
értékénél alacsonyabb, a PEAC jogosult pótfedezet nyújtását
megkövetelni. Amennyiben a csere csak magasabb értékű
eszközzel hajtható végre, úgy pénzügyi lízing esetén az új
Törlesztő Részletekről az Ügyfél és a PEAC szerződésmódosítást
kötnek. Kölcsönügylet esetén a PEAC nem köteles az
értékkülönbözetre finanszírozást nyújtani. Ügyfél köteles az
Eszköz cseréje előtt tájékoztatni a PEAC-et a cseretárgy
átvételének tervezett időpontjáról. A csereeszköz átvételét írásban
kell rögzíteni, amit az átvételt követő munkanapon a PEAC-nek
meg kell küldeni. Ügyfél a saját költségére köteles az Eszközre
vonatkozó valamennyi, a Finanszírozási Szerződésben rögzített
kötelezettségének (pl. zálogjog alapítása, hitelbiztosítéki
nyilatkozat, biztosítás) a PEAC által megjelölt határidőn belül
eleget tenni.
VII.12

A PEAC Eszköz ellenőrzési joga. A PEAC jogosult az Eszközt,
annak adatait, dokumentációját az Ügyfélnél
bármikor
ellenőrizni, műszaki állapotáról és az üzemeltetésről a helyszínen
tájékozódni. Az ellenőrzés feltételeit az Ügyfél biztosítja. Ügyfél
köteles az Eszközzel vagy annak birtoklásával kapcsolatban a
PEAC illetve bármely hatóság, bíróság, felügyeleti szerv kérésére
ill. felszólítására adatokat szolgáltatni.

VIII.

AZ ESZKÖZ BIZTOSÍTÁSA

VIII.1

Kárbiztosítás, a PEAC mint társbiztosított. Ügyfél köteles az
Eszközzel
végzett
tevékenységhez
kapcsolódó
felelősségbiztosítást kötni. A PEAC pénzügyi szolgáltatás
nyújtásának feltétele, hogy az Eszközre illetve a biztosítékként
szolgáló más ingó- és ingatlan vagyontárgyakra legalább az újkori
beszerzési értékre minden kockázatra („all risk“) kiterjedően, de
különösen tűz-, víz-, betörés-, lopás- és géptörés biztosítás, jármű
Eszköz esetén CASCO biztosítás álljon fenn mindaddig, amíg az
Ügyfélnek a PEAC-kel szemben a Finanszírozási Szerződésből
eredően tartozása áll fenn. Amennyiben a biztosítási szerződést az
Ügyfél vagy a biztosítékot nyújtó köti meg, köteles a biztosítási
fedezetet igazoló dokumentum másolatát annak kézhezvételétől
számított 3 munkanapon belül a PEAC-nek megküldeni.
Amennyiben a PEAC társbiztosítottként kerül a fedezetigazoláson
feltüntetésre, úgy a PEAC-et illeti az Eszközt ért káresemények
által okozott értékcsökkenésekre esedékessé vált 100.000 Ft-ot
meghaladó mértékű szolgáltatási összeg, egyébként a biztosítási
szerződésből eredő kötelezettségeket az Ügyfél, illetve a
fedezetigazolásban feltüntetett biztosított köteles teljesíteni.
A biztosítás díját az Ügyfél köteles viselni. Amennyiben a PEAC
a futamidő alatt olyan információ birtokába jut, hogy az Ügyfél
nem
tett
eleget
bejelentési,
biztosítási
díjfizetési
kötelezettségének, vagy a biztosítása megszűnt, úgy a PEAC
jogosult az Ügyfél biztosító felé fennálló tartozását a biztosító felé
kiegyenlíteni, illetve a biztosító kockázatviselését helyreállíttatni,
és az Ügyféltől az ezzel kapcsolatban felmerült valamennyi
költségét követelni.

VIII.2

Hitelbiztosítéki záradék a PEAC javára. Amennyiben
kölcsönügylet esetén a biztosítást a PEAC által meghatározott
feltételek szerint az Ügyfél köti meg, úgy a PEAC a
Finanszírozási Szerződésben megkövetelheti, hogy javára az
Ügyfél a biztosítási szerződésen hitelbiztosítéki záradékot
jegyeztessen be. Ügyfél a zálogkötelezetti nyilatkozatában köteles
felhatalmazni a biztosítót, hogy az Eszközt ért káresemények által
okozott értékcsökkenésekre esedékessé vált 100.000 Ft-ot
meghaladó mértékű szolgáltatási összeg tekintetében, a biztosító
értesítse a PEAC-et, kifizetést kizárólag csak a PEAC kifejezett
hozzájárulásával teljesítsen az Ügyfél részére, kivéve az Eszköz
megsemmisülését, vagy a teljes biztosítási összeg kimerülését
eredményező káresemény bekövetkezése esetén, a valós
körülmények figyelembevételével megállapított - legfeljebb a
biztosítás biztosítási összegének mértékéig terjedő - szolgáltatási
összeget, amelyet a biztosító közvetlenül a PEAC részére kell,

hogy teljesítse. A felhatalmazásnak arra is ki kell térnie, hogy a
hitelbiztosítéki záradék a PEAC hozzájárulása nélkül nem
törölhető.
A zálogkötelezetti nyilatkozatban arra is fel kell hatalmaznia a
biztosítót az Ügyfélnek, hogy az aktuális díjrendezettségi státuszát
a PEAC megkeresésére kiadja, a biztosítási díj elmaradásáról, a
biztosítási szerződés bármely okú megszűnéséről a PEAC-et az
esedékességet követő 8 napon belül tájékoztassa.
Ügyfél a hitelbiztosítéki záradék bejegyzését a biztosító által
kiállított fedezetigazolással, vagy más okirattal köteles igazolni a
PEAC felé.
VIII.3

Integrált biztosítás. Integrált biztosítás esetén az Eszközre a
biztosítást az Ügyféllel történt előzetes megállapodás alapján a
PEAC köti meg, és a biztosítás összegéről vagy külön bizonylatot
állít ki, vagy a biztosítás díját a Törlesztő Részletbe foglaltan
szedi be az Ügyféltől, erre való tekintettel az Ügyfélnek nem lehet
igénye a biztosítás megszüntetésére. A Finanszírozási Szerződés
idő előtti megszűnése esetén Ügyfél köteles a PEAC által a
biztosítónak már megfizetett, és a biztosító által vissza nem
térített, biztosítási díjat is megfizetni. Az integrált biztosításra
vonatkozó tényt a Finanszírozás Szerződés tartalmazza. Ügyfél
tudomással bír arról, hogy mindaddig, amíg a Törlesztő Részlet
fizetési kötelezettsége meg nem kezdődik, a kárveszélyt ő viseli,
ezért addig a napig maga köteles saját költségére teljes körű
biztosítást kötni.

VIII.4

Káresemény bekövetkezése. Káresemény bekövetkeztekor az
Ügyfél köteles késedelem nélkül a biztosítónál kárbejelentést
tenni, valamint a PEAC-et és a biztosítási alkuszát haladéktalanul,
de legkésőbb 2 munkanapon belül írásban értesíteni és a
biztosítással kapcsolatos kárügyintézési eljárást intézni. Ügyfél
köteles továbbá a kárfelvételi jegyzőkönyv - és amennyiben
büntetőeljárás kezdeményezésére irányuló feljelentést tett - a
rendőrségi feljelentés másolatát is haladéktalanul megküldeni
PEAC számára. Káresemény bekövetkezése esetén az Ügyfelet
nem mentesíti a Finanszírozási Szerződésből eredő fizetési
kötelezettségei alól a biztosítóval szembeni igényérvényesítése.

VIII.5

Helyreállítás. A biztosítás összege az Eszközben bekövetkezett
kár helyreállítására fordítandó. Amennyiben a biztosító bármilyen
okból mentesül biztosítási összeg kifizetése alól, úgy a
helyreállítás felelőssége és költsége az Ügyfelet terheli. A
helyreállítás megtörténtét az Ügyfél hitelt érdemlő módon köteles
igazolni. A helyreállítást követően a PEAC jogosult ismételten
fedezetértékelést végezni, és annak eredményétől függően az
Ügyféltől a biztosítékok kiegészítését vagy pótlását megkövetelni.
Helyre nem állítható kár (totálkár, lopás) esetén a PEAC a
Finanszírozási Szerződést felmondja.

VIII.6

Felmentés biztosítási titok megtartásának kötelezettsége alól.
Ügyfél a biztosítás megkötése során köteles olyan nyilatkozatot
tenni a biztosító irányába, hogy a biztosítót felhatalmazza, hogy az
Ügyfélnek a biztosítással kapcsolatos bármely adatát (ideértve
különösen a biztosítás fennállására, a biztosítási díjak
megfizetésére, a biztosítási összegre vonatkozó adatokat) a PEACnek a biztosító kiadja.

IX.

A FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

IX.1

A Finanszírozási Szerződés megszűnésének
Finanszírozási Szerződés megszűnhet:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

IX.2

módjai.

A

közös megegyezéssel
elállással
teljesítéssel
előtörlesztéssel
felmondással

Közös megegyezés. A PEAC jogosult arra, hogy a Finanszírozási
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Szerződést az Ügyféllel közös megegyezéssel szüntesse meg.

megszűnik, Felek az eredeti állapotot helyreállítják, és Ügyfél
köteles visszafizetni a PEAC-nek mindazon összegeket, amelyeket
a PEAC már folyósított, az esetlegesen felmerült előfinanszírozási
kamatot, továbbá az eredeti állapot helyreállításával, a meghiúsult
finanszírozási ügylettel kapcsolatban keletkezett valamennyi kárát
az Eszköz Finanszírozott Összeg 3 %-ának megfelelő, bíróság
által nem mérsékelhető átalány kártérítésként. A PEAC jelen pont
szerinti jogszerű elállása esetén az Ügyfél, vagy az Ügyfél
Finanszírozási Szerződéséből eredő tartozásainak megfizetéséért
biztosítékot nyújtó harmadik személy (pl. készfizető kezes,
zálogkötelezett) semmilyen kártérítést nem követelhet, semmilyen
jogcímen nem támaszthat polgári jogi igényt a PEAC-kel
szemben.

Pénzügyi lízing esetén, ha az Eladó által vállalt szavatosság
hatálya alatt az Eszköz sem javítással, sem a csere után nem éri el
az Ügyfél és az Eladó között, az Eszköz kiválasztásakor
megállapodott műszaki paramétereket, az Ügyfél a PEAC előzetes
írásbeli hozzájárulásával kezdeményezheti az adásvételi
szerződéstől való elállást. Az adásvételi szerződés felbontása
esetén a Finanszírozási Szerződést a PEAC és az Ügyfél közös
megegyezéssel megszüntetik, de az Ügyfél köteles előtörlesztési
díjat fizetni.
IX.3*

Elállás. A PEAC jogosult a hitelbírálatot követően, de még a
futamidő kezdő napja előtt a Finanszírozott Összeg még nem
folyósított részének folyósítását megtagadni, és a Finanszírozási
Szerződéstől elállni, ha
(a)

(b)

(c)
(d)
(e)

(f)

(g)
(h)

(i)

(j)

(k)

(l)

tudomására jut, hogy az Ügyfél az Eszköz vételárát saját
maga teljes egészében az Eladónak kifizetette, s így
kölcsönügylet esetén a kölcsön célja meghiúsult, pénzügyi
lízingügylet esetén az Ügyfél az Eszköz tulajdonjogát
megszerezte, de a Finanszírozási Szerződés nem
visszlízing ügylet;
az Ügyfél kölcsönügylet esetén a kölcsön vagy annak egy
része átvételét megtagadja, pénzügyi lízingügylet esetén a
PEAC-et arra utasítja, hogy az Eladó felé a vételárat ne
fizesse ki;
az Eszközre a PEAC-n kívül álló okból az adásvételi
szerződés nem jön létre;
az Eszköz leszállítása bármely okból elmarad, vagy csak
jelentős késedelemmel, esetleg hiányosan szállítható le;
az PEAC tudomására jut, hogy a műszaki specifikációban
meghatározott Eszköz az Eladó által leszállított Eszközzel
nem egyezik;
nem teljesül valamely Folyósítási Feltétel, vagy olyan
esemény következik be, amely alapján a PEAC jogosulttá
válik a folyósítás megtagadására;
bekövetkezik valamely, a Finanszírozási Szerződés
felmondására is okot adó eset;
az Ügyfél, vagy annak tagja, képviselője ellen csőd,
felszámolási,
végrehajtási,
kényszertörlési
illetve
büntetőeljárás van folyamatban, illetve végelszámolása
indul meg;
felmerül a gyanú, hogy az Ügyfél vagy az Eladó, vagy
bármelyik biztosítékot nyújtó harmadik személy hamis
adatokat szolgáltattak a PEAC-nek, vagy támogatott
ügylet esetén a támogatás elbírálójának, lebonyolítójának;
vagy a PEAC olyan jellegű információ birtokába jutott,
amelynek ismeretében a Finanszírozási Szerződés
teljesítése többé már tőle el nem várható, vagy az Eladóra
vonatkozóan olyan információk állnak a rendelkezésre,
amelyek az Eladó adásvételi szerződésből eredő
kötelezettségei teljesítését veszélyeztetik (érdekmúlás).
az Ügyfél nem küldi meg az Eszköz átvételét igazoló
dokumentumokat, a megkívánt tartalmú birtokátruházási
megállapodást vagy más módon akadályozza, vagy
meghiúsítja a beruházás befejezésének könyvelését (az
„aktiválást”).
az Ügyfél nem tesz eleget hitelbiztosítéki regisztrációs
vagy nyilatkozattételi kötelezettségének, vagy az
Eszközre más hitelező hitelbiztosítéki nyilatkozatot tett.
ha az Ügyfél, illetve a képviselő vagy meghatalmazott a
jogszabályban
meghatározott
személyi
azonosító
okmányokat nem mutatja be, vagy az okiratokat
szerződéskötéskor nem bocsátja a PEAC rendelkezésére,
illetve az azonosítást más módon megakadályozza vagy
nem tesz a tényleges tulajdonosra vonatkozóan
nyilatkozatot, vagy a PEAC felhívására ismételt
tulajdonosi nyilatkozatot, valamint az adatszolgáltatással
indokolatlanul késlekedik, vagy bizonyíthatóan valótlan
adatot szolgáltat;

Amennyiben a Finanszírozási Szerződés a PEAC elállása folytán

IX.4

Teljesítés. Megszűnik a Finanszírozási Szerződés, ha mindkét fél
teljesítette az abból eredő valamennyi kötelezettségét, és a
feleknek egymással szemben a Finanszírozási Szerződés alapján
további kötelezettsége már nem is keletkezhet.
Zárt végű pénzügyi lízingszerződés teljesítése esetén az Eszköz
tulajdonjoga átszáll az Ügyfélre.
Nyílt végű pénzügyi lízingszerződés esetén, amennyiben az
Ügyfél él vételi vagy vevőkijelölési jogával, és az opciós vételár
megfizetésre kerül, az, aki az opciós vételárat megfizette, az
Eszközön tulajdonjogot szerez, és az ehhez szükséges összes
nyilatkozatot a PEAC az Ügyfélnek vagy harmadik szerző félnek
– lehetőség szerint – 15 napon belül köteles kiadni. Amennyiben
az Ügyfél vételi jogáról lemondott, vételi vagy vevőkijelölési
jogával nem él, úgy az Eszköz visszaszolgáltatásáról
haladéktalanul köteles gondoskodni.

IX.5

Előtörlesztés. Ügyfél a futamidő kezdő napját követően, de a
Finanszírozási Szerződésben rögzített futamidő lejárata előtt is
visszafizetheti a Finanszírozott Összeget teljesen vagy annak a
legalább 5%-át elérő részben. Az Ügyfél előtörlesztési szándékát
annak a Törlesztő Részletnek az esedékességét megelőző legalább
15. napig szabályszerűen aláírt nyilatkozatban köteles jelezni a
PEAC felé, amely esedékességi napon az előtörlesztést végre
kívánja hajtani. Amennyiben az Ügyfélnek a PEAC-kel, vagy a
PEAC Csoportba tartozó társasággal több hatályos szerződése is
van, az Ügyfél az előtörlesztésre csak akkor jogosult, ha a PEAC
megítélése szerint az előtörlesztés nem veszélyezteti a többi,
hatályban lévő szerződéseiben foglalt fizetési kötelezettségei
teljesítését. Az előtörlesztési nyilatkozatnak tartalmaznia kell az
előtörlesztés tervezett, a Finanszírozási Szerződés devizanemében
meghatározott összegét.
Előtörlesztés esetén az Ügyfél az előtörlesztési díjat és
előtörlesztett tőkeösszegként



teljes előtörlesztés esetén az aktuálisan fennálló
tőketartozását
részleges előtörlesztés esetén a meghatározott összegű tőkét
fizeti meg.

Az előtörlesztési díj az előtörlesztés következtében a PEAC-nél
felmerült többletköltségek fedezésére szolgál, alapja az
előtörlesztett tőkeösszeg, mértéke pedig az alábbiak szerinti:




amennyiben az előtörlesztés időpontjában a futamidő 1/3-a,
vagy annál kevesebb telt el: 5 %;
amennyiben az előtörlesztés időpontjában a futamidő
kevesebb, mint 2/3-a, de több mint az 1/3-a telt el: 4 %;
amennyiben az előtörlesztés időpontja a futamidő utolsó
harmadában történik: 3 %.

Részleges előtörlesztés esetén - Felek ellenkező tartalmú írásbeli
szerződésmódosítása hiányában - a futamidő arányosan, de az
ügyleti kamat mértéke nem csökken. A módosult futamidőre
tekintettel a módosított törlesztőtervet a PEAC az Ügyfél
rendelkezésére bocsátja.
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IX.6

IX.7*

Az Ügyfél felmondási joga. Ügyfél felmondhatja a Finanszírozási
Szerződést a jelen Üzletszabályzatban meghatározott esetben és
módon, ha a számára kedvezőtlen egyoldalú szerződésmódosítást
nem fogadja el. Az Ügyfél felmondása esetén köteles a teljes
tartozását előtörleszteni.

(k)

A PEAC felmondási joga. A Finanszírozási Szerződést a PEAC
– a jogszabályban biztosított eseteken kívül – a futamidő kezdő
napja után felmondással megszüntetheti, ha az Ügyfél vagy adott
esetben tulajdonosa, biztosítékot nyújtó harmadik személy:
(a)
(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

bármely fizetési kötelezettsége teljesítésével 30 napot
meghaladó késedelembe esik;
nem tesz eleget biztosításra vonatkozó záradékoltási,
fizetési és egyéb kötelezettségének, vagy olyan káresemény
következik be, amely nem helyreállítható;
az Eszköz beszerzése során nem tesz határidőre eleget az
Eladóval szembeni bármely kötelezettségének, nem küldi
meg a PEAC-nek az Eszköz átvételét igazoló
dokumentumot, vagy bármikor felmerül a gyanú, hogy az
Eszköz beszerzési ára jelentősen eltért a szokásos piaci
ártól;
megszegi
az
Eszköz
használatával
összefüggő
kötelezettségeit, így különösen, de nem kizárólagosan
veszélyezteti az Eszköz állagát, az Eszközt jogosulatlanul
átalakítja, vagy a PEAC előzetes írásbeli hozzájárulása
nélkül harmadik személy birtokába adja, fellelési helyét
megváltoztatja, elmulasztja érvényesíteni az Eszközzel
kapcsolatos szavatossági igényeket vagy karbantartási és
javítási kötelezettségét;
nem teszi lehetővé, hogy a PEAC éljen ellenőrzési jogaival,
nem
teljesíti
az
együttműködési,
tájékoztatási
kötelezettségét, vagy adatszolgáltatási kötelezettségének
hiányosan, félrevezetően tesz eleget, rosszhiszeműen jár el,
vagy magatartásával a PEAC jó hírnevét csorbítja;
a biztosíték nyújtására, kiegészítésére vagy pótlására
vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, vagy nem tud
eleget tenni; vagy valamely biztosítéki szerződést a bíróság
bármilyen okból utólagosan érvénytelenné nyilvánít, vagy
az abban foglalt kötelezettségvállalások érvényesíthetősége,
kikényszeríthetősége csökken, megszűnik vagy azokat nem
teljesítik, vagy nem tesz eleget hitelbiztosítéki regisztrációs
vagy nyilatkozattételi kötelezettségének, vagy az Eszközre
más hitelező hitelbiztosítéki nyilatkozatot tett;
az Eszközt jogellenesen eladja, zálogba adja vagy bármely
más módon megterheli; vagy a vagyontárgyaira vagy
valamely biztosítékra indított végrehajtási eljárásban az
Eszközt vagy a biztosítékot lefoglalják vagy azt másik, a
biztosítékkal rendelkező hitelező birtokba veszi, és a PEAC
megalapozott véleménye szerint ez veszélyezteti az Ügyfél
kötelezettségeinek teljesítését;
olyan fizetési kötelezettséget vállal, amely a vagyoni
helyzetének romlásához vezet, és ezzel veszélyezteti a
PEAC-kel szembeni kötelezettségei teljesítését, vagy
valótlan adatokat közöl vagyoni helyzetéről, vagy a PEAC
megítélése szerint vagyoni helyzetének lényeges romlása
jelentősen
veszélyezteti
a
PEAC-kel
szembeni
kötelezettségei teljesítését; különösen, ha végelszámolását
határozza el; vagy jogi helyzete jelentősen megváltozik, pl.
székhelyét külföldre helyezi, vagy vagyonát (annak jelentős
részét) elidegeníti, megterheli;
az Ügyfél, vagy annak tagja, képviselője ellen csőd,
felszámolási,
végrehajtási,
kényszertörlési
illetve
büntetőeljárás van folyamatban, illetve végelszámolása
indul meg;
felmerül a gyanú, hogy az Ügyfél vagy az Eladó, vagy
bármelyik biztosítékot nyújtó harmadik személy hamis
adatokat szolgáltattak a PEAC-nek, vagy támogatott ügylet
esetén a támogatás elbírálójának, lebonyolítójának; vagy a
PEAC olyan jellegű információ birtokába jutott, amelynek
ismeretében a Finanszírozási Szerződés teljesítése többé
már tőle el nem várható, vagy az Eladóra vonatkozóan
olyan információk állnak a rendelkezésre, amelyek az Eladó

(l)

adásvételi szerződésből eredő kötelezettségei teljesítését
veszélyeztetik (érdekmúlás).
megszegi a PEAC Csoportba tartozó társasággal fennálló
szerződését, tekintettel arra, hogy az Ügyfél valamennyi, a
PEAC Csoportba tartozó társasággal már fennálló vagy
jövőben
megkötendő
szerződése
egyidejűleg
a
Finanszírozási Szerződés biztosítékát is képezi oly módon,
hogy a PEAC Csoportba tartozó társaság jogosult az
Ügyféllel megkötött bármely szerződésének a felmondására,
és követelésének behajtására akkor is, ha az adott szerződést
az Ügyfél nem szegte meg [„keresztfelelősség”]. A
keresztfelelősség alapján a PEAC Csoportba tartozó
társaság követelését bármely, az Ügyféllel kötött
szerződésből kielégítheti, a szerződések ily módon
egymásért felelősek.
ha bármely, már elállásra is okot adó körülmény, esemény
áll elő a futamidő kezdő napja után

IX.8

A
Finanszírozási
Szerződés
megszűnésének
jogkövetkezményei. A Finanszírozási Szerződés megszűnése
esetén irányadó elszámolás módját Finanszírozási Szerződésre
irányadó Üzletszabályzat kiegészítés tartalmazza.

X.

AZ ESZKÖZ VISSZASZOLGÁLTATÁSA

X.1

Az Eszköz visszaszolgáltatásának esetei. Ügyfél köteles az
Eszközt a jelen fejezetben foglaltak szerint a PEAC-nek
visszaszolgáltatni
(a)
(b)
(c)

kölcsönügylet esetén, ha az Eszközre alapított zálogjogból
történő kielégítési jog megnyílik;
pénzügyi lízing esetén, ha a PEAC a Finanszírozási
Szerződést felmondja;
nyílt végű pénzügyi lízing esetén, ha az Ügyfél lemond
vételi jogáról, vagy nem él sem a vételi, sem a
vevőkijelölési jogával.

X.2

Az Eszköz birtoklási, üzembetartói jogának megszűnése. A
visszaszolgáltatásra okot adó bármely eset bekövetkezésével az
Ügyfél Eszközre vonatkozó birtoklási, használati, hasznosítási,
jármű Eszköz esetén az Ügyfél üzembentartói joga megszűnik, és
a PEAC jogosulttá válik egyoldalú nyilatkozattal az üzembentartói
jog megszűnését az illetékes hatóságnak bejelenteni, és akár a
járművet is ideiglenesen a forgalomból is kivonatni.

X.3

Az Eszköz visszaszolgáltatásának módja. Az Ügyfél az Eszközt
saját költségére és kockázatára sértetlen, rendeltetésének és
korának megfelelő, jó műszaki állapotban, a karbantartási, javítási
és pótlási kötelezettségeinek a teljesítésével, kitakarított,
szeméttől, veszélyes hulladéktól megtisztított állapotban, a teljes
műszaki és jogi dokumentációjával együtt a PEAC által megadott
címre köteles leszállítani és PEAC megbízottja részére átadni a
felszólításban megjelölt határidőn belül.
Az Ügyfél arról köteles gondoskodni, hogy az adott Eszköz
gyártója által előírt rendszeres, időszakhoz, üzemórához, vagy
más jellemzőhöz kötött karbantartási periódusnak legalább a fele
még hátra legyen, jármű Eszköz esetén arról, hogy az Eszköz
PEAC részére történő visszaszolgáltatásakor a jármű érvényes
forgalmi engedélyébe bejegyzett műszaki érvényességi idő
legalább az átadást követő 6 [hat] hónapig még érvényes legyen.
Ennek elmulasztása esetén a PEAC jogosult a jármű műszaki
vizsgáztatását, illetve az Eszköz karbantartását elvégeztetni, és az
azzal felmerülő valamennyi költségét az Ügyféltől követelni.
A visszaszolgáltatáskor az Eszközzel együtt az Eszköz
dokumentációját és valamennyi tartozékot át kell adni. A
visszaszolgáltatás időpontjának és az Eszköz birtoka átruházása
napjának a visszavételi jegyzőkönyv aláírásának napja minősül.

X.4*

Visszaszolgáltatási kötelezettség elmulasztása. Mindaddig, amíg
az Eszköz nem kerül a PEAC birtokába vissza, az Ügyfél a
visszaszolgáltatási kötelezettség elmulasztásának napjától jogalap
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nélküli birtokosnak minősül, és függetlenül attól, hogy az Eszközt
ténylegesen használja-e vagy sem, használati díjat köteles fizetni.
A használati díj induló nettó havi összege az Eszköz nettó
beszerzési ára 2,5 %-nak megfelelő összeg. A használati díj a
PEAC külön értesítése nélkül havonta a nettó beszerzési ár 0,25%ával megemelkedik. A használati díj fizetése nem mentesíti az
Ügyfelet az Eszköz visszaadása alól, az üzemeltetési költségek
(pl. biztosítás, kötelező szerviz) viselése, és az okozott károk
megtérítésére vonatkozó kötelezettsége alól, viszont az Eszköz
használatával összefüggő kötelezettségek továbbra is terhelik.
X.5

Az Eszköz birtokbavétele a PEAC által. Ha az Ügyfél az
Eszközt önkéntesen nem szolgáltatja vissza, úgy a PEAC jogosult
azt saját maga birtokba venni, vagy az Eszközre vonatkozó kiadási
igényét harmadik személyre átruházni, akik az Eszköz fellelési
helyére jogosultak belépni, és azt attól függetlenül elvinni, hogy
azt termelés, munkavégzés céljára használják-e. Az Ügyfél e
vonatkozásban kifejezetten lemond a birtokvédelem szabályainak
érvényesítéséről, és viseli a PEAC birtokvédelmi eljárás során
keletkezett összes költségét és kiadását, miként felel a PEAC vagy
a kiadási igény alapján birtokot szerző harmadik személy jogszerű
eljárása során más harmadik személynek esetlegesen okozott
indokolt és arányos mértékű károkozásért (belépés, leszerelés,
stb.).

X.6

Javítási költségek megtérítése. Ügyfél köteles a rendeltetésszerű
használaton túlmenő értékcsökkenés illetve a működőképesség
helyreállításához szükséges javítás költségeit a PEAC-nek
megtéríteni. Működőképes állapotnak számít a forgalmi- és
üzembiztonság, valamint az üzemkész állapot és hibamentesség.
Vitás esetben a PEAC egy független minőségvizsgáló szerv
(KERMI, igazságügyi szakértő) szakértői véleményét kérheti. A
szakértőt a PEAC jelöli ki és kéri fel a véleményadásra. A
szakértői véleményezés költségeit a szakértői véleménnyel
eredetileg ellentéteset állító fél köteles fizetni.

X.7

Az Eszköz hasznosítása. A visszaszolgáltatott Eszközt pénzügyi
lízing esetén az Ügyfél hozzájárulása nélkül jogosult a PEAC
értékesíteni, harmadik személynek lízingbe adni, bérbeadni, illetve
egyéb módon hasznosítani.

X.8

Értékesítés. Az Ügyfél köteles együttműködni a PEAC-kel annak
érdekében, hogy az Eszköz értékesítése az elérhető legmagasabb
áron a lehető legrövidebb időn belül megtörténjék. Amennyiben
az Ügyfél az együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget,
lemond arról, hogy a későbbiekben az Eszköz vételárának
összegét kifogásolja. Amennyiben az Ügyfél az Eszköz
megvásárlására a PEAC által meghatározott vételáron harmadik
személyt megnevez, a PEAC annak a személynek adja el az
Eszközt, feltéve, hogy az adásvételi szerződés megkötésére és a
vételár megfizetésére a vevő megnevezésétől számított 8
munkanapon sor kerül.

X.9

Az Eszköz megsemmisítése. Amennyiben az kerülne
megállapításra, hogy az Eszköz gazdaságosan tovább nem
hasznosítható, akkor a PEAC – határidő tűzésével – felhívja az
Ügyfelet, hogy gondoskodjon az Eszköznek a környezetvédelmi
előírásoknak megfelelő megsemmisítéséről, ártalmatlanításáról.
Amennyiben ennek az Ügyfél nem tesz eleget, a PEAC jogosult
annak elvégeztetésére. A megsemmisítés, ártalmatlanítás
valamennyi költségét az Ügyfél viseli.

XI.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XI.1

A teljesítés helye. A PEAC által kötött szerződésekből eredő
kötelezettségek teljesítésének (ideértve a pénztartozás teljesítését
is) helye a PEAC mindenkori székhelye.

XI.2

A PEAC jogainak és követeléseinek átruházása. A PEAC
jogosult az Ügyfél hozzájárulása nélkül a Finanszírozási
Szerződésből fakadó jogait és követeléseit, illetve azok egy részét
is harmadik személyre átruházni.

XI.3

Irányadó jog. A PEAC és az Ügyfél közötti jogviszonyokra a
magyar jog rendelkezései az irányadók.

XI.4*

Közzététel. Jelen Üzletszabályzat [003] verziója 2018.július 1.
napján került közzétételre.
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