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beszerzéséhez európai uniós, vagy állami támogatást
[továbbiakban: Támogatás] kíván igénybe venni (ide nem értve az
Európai Beruházási Alap [EIF] támogatását), úgy a Támogatás
iránt benyújtott pályázati anyag másolata, a befogadó nyilatkozat
másolata és az aláírt támogatási szerződés (amennyiben az már
megkötésre került), típusváltás esetén a típusváltozásra vonatkozó
kérelem benyújtásának, vagy a típusváltás tudomásulvételének
igazolása; valamint a projekt megvalósítás (fizikai) befejezésének
tervezett napjának módosítására vonatkozó kérelem benyújtásának,
vagy a módosítás tudomásulvételének igazolása.

A PEAC PÉNZÜGYI LÍZING ZRT.
ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK
PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEKRE VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTÉSE

I.

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I.1

A PEAC Üzletszabályzata. A PEAC pénzügyi szolgáltatásainak
nyújtásával kapcsolatos általános szerződési feltételeket az
Üzletszabályzat tartalmazza, míg a pénzügyi lízing ügyletekre
vonatkozó különös szabályokat annak jelen kiegészítése. Jelen
kiegészítés az Üzletszabályzat elválaszthatatlan részét képezi. Az
Üzletszabályzat rendelkezik egyebek mellett az alábbiakról: () a
PEAC cégadatai és engedélyei () az Üzletszabályzat és jelen
kiegészítésének módosítása () az ügyfelek, képviseletük () a
kapcsolattartás módja, a panaszkezelés () az ügyfeleket terhelő
együttműködési és tájékoztatási kötelezettség () a különböző
pénzmosási, adatvédelmi adatszolgáltatások () a biztosítékok
leírása () a pénzügyi fogalmak, a folyósítás, a futamidő, a kamat,
díj, költségek, azok kiszámítása, mértéke, módosítása,
esedékessége, az irányadó árfolyam meghatározása, elszámolási
sorrend () a folyósítás megtagadásának esetei () az Eszköz
beszerzése, Eladótól történő átvétele () az Eszköz használata,
biztosítása, védelme () a Finanszírozási Szerződés megszűnésének
módjai és feltételei, különös tekintettel a PEAC elállási és
felmondási jogára () az Eszköz visszaszolgáltatása, ha annak
feltételei fennállnak.
A jelen Üzletszabályzat kiegészítésben használt elnevezések,
fogalmak az Üzletszabályzat elnevezéseivel, fogalmaival azonosak,
hacsak attól jelen Üzletszabályzat kiegészítése vagy a
Finanszírozási Szerződés kifejezetten el nem tér.

I.2

()

Zálogkiengedő nyilatkozat. Amennyiben az Ügyfél tekintetében a
zálogjogi nyilvántartásban, vagy a hitelbiztosítéki nyilvántartásban
olyan zálogjog van bejegyezve körülírással, melyből az
következtethető ki, hogy a biztosítékul felajánlott eszköz, követelés
is a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak, követelések közé tartozik,
vagy tartozhat, úgy a bejegyzett zálogjog jogosultja írásbeli
nyilatkozatot tesz, hogy a zálogjoga nem kerül érvényesítésre a
biztosítékul felajánlott eszköz, követelés tekintetében.

()

Műszaki specifikáció. Az Eszköz végső kialakítását tartalmazó
műszaki specifikáció.

()
Jelen Üzletszabályzat kiegészítés is, akárcsak az Üzletszabályzat,
nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti. A PEAC az
Ügyféllel folytatott minden kapcsolat során úgy tekinti, hogy az
Ügyfél birtokában van a PEAC honlapjáról (www.peacfinance.hu)
letölthető, valamint a PEAC székhelyén az ügyfélforgalom
számára is hozzáférhető Üzletszabályzatnak és jelen
kiegészítésének, azt teljes egészében ismeri, és azt elfogadta. Ha az
Ügyfél akár az Üzletszabályzatban, akár jelen 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.

Az Eszközre vonatkozó adásvételi ügylet létrejöttének
igazolása. Az Eszközre vonatkozó adásvételi ügylet létrejötte
adásvételi szerződéssel, vagy azonos jogi hatást kiváltó egyéb
írásbeli megállapodással (pl. ajánlat elfogadás) vagy
jognyilatkozattal (pl. szerződésbe belépés, megrendelés
visszaigazolás) igazolt.

()

Eladói bizonylatok. Csatolni kell az Eladó által kiállított
bizonylatokat, amely tartalmazza az Eszköz pontos megjelölését,
típusát, gyári számát, gyártási évét, jármű Eszköz esetén a
felszereltségét, alvázszámát, motorszámát, használt Eszköz esetén
az aktuális üzemóra illetve jármű Eszköz esetén kilométerszámláló
műszer állását, ilyen tartalmú bizonylat hiányában a Eladó
nyilatkozatát is a bizonylatra hivatkozva a felsorolt adatokra
vonatkozóan.

A pénzügyi lízing ügylet alanyai, a Lízingbeadó és a
Lízingbevevő. A
pénzügyi lízing ügylet a PEAC mint
Lízingbeadó és az Ügyfél mint Lízingbevevő között jön létre a
Finanszírozási Szerződéssel mint Pénzügyi lízingszerződéssel.

()

A saját rész és ÁFA megfizetésének leigazolása. A PEAC felé
annak hitelt érdemlő igazolása, hogy az Ügyfél által a saját rész és
az ÁFA a Finanszírozási Szerződéssel összefüggésben
megfizetésre került.

()

Fizetési megállapodás. Amennyiben azt más dokumentum nem
rendezi, a PEAC által teljesítendő fizetések helyéről, címzettjéről
külön megállapodást kell kötni, vagy arra szabályszerű
jognyilatkozatot kell tenni.

()

Előátvételi, készrejelentési jegyzőkönyv. Az Eszköz fellelési
helyére történő leszállítás megkezdése előtt az Ügyfél és az Eladó
között létrejött jegyzőkönyv.

()

Szállítmánybiztosítás. Az Eszközt biztosítja az Eladónál történő
felpakolástól az Eszköz Ügyfélnél történő leadásáig, az esetleges
átpakolásokat is beleértve.

()

Vámhatározat. Az Eszköz vámeljárás alá vonását, a vám és egyéb
fizetési kötelezettsége kiszabását igazoló hatósági dokumentum.

()

CMR. A nemzetközi árufuvarozási okmány, fuvarlevél [ún. CMR International Consignment note] akkor fogadható el a PEAC
részéről, ha azt valamennyi fél (küldő, fuvarozó, Ügyfél) dátummal
és aláírással látta el.

II.

FOLYÓSÍTÁSI FELTÉTELEK

II.1

Folyósítási Feltételek. A PEAC azt követő 5 banki munkanapon
belül megkezdi az adásvételi szerződésben konkrétan rögzített
fizetési feltételek alapján a vételár, vagy annak egy részének
megfizetését, ha az Ügyfél átadott a PEAC részére valamennyi, a
Finanszírozási Szerződés alapján a PEAC-et terhelő fizetési
kötelezettségek (pl. adásvételi szerződés) teljesítése feltételeként
meghatározott, a PEAC számára elfogadható tartalmú és formájú
dokumentumot,
teljesített
valamennyi
kötelezettséget
[továbbiakban: Folyósítási Feltételek]. Jelen Üzletszabályzat
kiegészítés tartalmazza mindazon Folyósítási Feltételek tartalmát,
amelyet a PEAC a címével a Finanszírozási Szerződésben jelöl
meg.
A PEAC jogosult arra, hogy a pénzügyi lízing ügylet kockázataira,
az Ügyfélre vagy az Eszközre tekintettel egyedi Folyósítási
Feltételt is megszabjon, amelyet a Finanszírozási Szerződésben
rögzít.

()

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal („MVH”) által
támogatott ügyletek esetén az Ügyfél regisztrációs adatlapja, az
MVH által kiadott, az Ügyfél támogatási kérelmének helyt adó
határozata, az Ügyfél és a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója,
és a PEAC között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére
vonatkozó megállapodás nyilvántartásba vétele iránti kérelem,
valamint az MVH által kiállított hatósági bizonyítvány az Ügyfél
és a PEAC között létrejött megállapodás nyilvántartásba vételéről.

Támogatás dokumentációja. Amennyiben az Ügyfél az Eszköz
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()

()

()

szerződésszegésre tekintettel kártérítés fizetésére köteles, amely az
alábbi követeléseket foglalja magában:

Szállítólevél. Egy olyan bizonylat, sablon, nyomtatvány, ami
belföldi forgalomban az Eszköz helyváltoztatását igazolja, melyet
az Eladó akkor állít ki, ha az Eszközt az Ügyfélhez szállítja. A
szállítólevél akkor fogadható el a PEAC részéről, ha azt
valamennyi fél dátummal és aláírással látta el.




a felmondás napján már lejárt esedékességű tartozások
(lízingdíjak, kamatok, díjak, költségek stb.)
a felmondás napján már kiszámlázott, de még nem esedékes
költségek
hátralévő lízingdíjak diszkontált összege
nyílt végű pénzügyi lízing esetén az opciós vételár
diszkontált összege
a szerződésszegés miatt közvetlenül vagy közvetetten
keletkezett és keletkező károk, költségek, különös tekintettel
a követeléskezelési költségek

Az Eszköz átvételét igazoló jegyzőkönyv, nyilatkozat Az Eszköz
fizikai értelemben vett átvétele során felvett jegyzőkönyv,
nyilatkozat tartalmazza, hogy az Ügyfél meggyőződött arról, hogy
az Eszköz végleges kialakítása, valamennyi része, tartozéka a
műszaki specifikációban foglaltaknak megfelel, az Eszköz
hibátlan, rendeltetésszerű használatra alkalmas.




Az Eszköz személyes ellenőrzése. A PEAC vagy megbízása
alapján harmadik személy ellenőrzi az Eszköz létezését, azonosító
adatait és ez nyilatkozatban kerül rögzítésre.

A kártérítés összegébe beszámításra kerülnek az alábbi összegek:

()

Forgalmi engedély. Jármű Eszköz esetén az Eszköz forgalomban
való részvételét engedélyező okmány.

()

Eredetiségvizsgálat. Jármű Eszköz esetén, ha a tulajdonjog
átírásához szükséges, a hatósági bizonyítvány.

()

Tartozásmentesség. Amennyiben Ügyfélnek a PEAC Csoporttal
szemben bármilyen jogcímen lejárt tartozása áll fenn, köteles
azokat megfizetni.

()

Biztosító
kockázatvállalása
fennállásának
igazolása.
Amennyiben Ügyfélnek a PEAC-kel olyan Finanszírozási
Szerződése van hatályban, amelynek alapján a kárbiztosítás
fenntartásának kötelezettsége őt terheli, köteles leigazolni, hogy a
biztosító kockázatvállalása fennáll.

II.2

A folyósítás megtagadása. A PEAC az Üzletszabályzatban
meghatározott esetekben a Folyósítási Feltételek teljesülése esetén
is jogosult a folyósítást megtagadni, ha olyan körülmények
merülnek fel, vagy események következnek be, amelyekre
tekintettel a PEAC-től a pénzügyi szolgáltatás nyújtása nem
várható el. Ennek bekövetkezése esetén a PEAC jogosult a
Finanszírozási Szerződéstől elállni is.

III.

ELSZÁMOLÁSOK

III.1

Elszámolás felmondás esetén. Amennyiben PEAC
Finanszírozási
Szerződést
felmondja,
az
Ügyfél







harmadik személy (pl. készfizető kezes) által teljesített
fizetés
az Eszköz, vagy más zálogtárgy értékesítéséből befolyó, a
jogszabályok előírásai szerint elszámolt vételár
felhasznált óvadék összege

III.2

Diszkontálás. A diszkontálás vagy más szóval jelenérték (angolul
„present value”, rövidítve PV) számítás lényege: a jövőben
esedékes pénzösszegek jelenbeli értékének meghatározása. Ekkor
az kerül kiszámításra, hogy mekkora összeget kellene a jelenben
adott hozam mellett befektetni, hogy egy konkrét jövőbeli
időpontban az általunk kívánt összeg rendelkezésünkre álljon. A
diszkontálás a kamatszámítás fordított művelete. A PEAC-nek a
Finanszírozási Szerződés idő előtti megszüntetéséből adódó
költségmegtakarításai a diszkontálás által figyelmen kívül
maradnak.

IV.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

IV.1

Közzététel. Jelen Üzletszabályzat kiegészítés [002] verziója 2018.
július 1. napján került közzétételre.
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a
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