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A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 

 

I  Bevezető rendelkezések 

1.1 A CASPER Consumer Finance Zrt. (továbbiakban: Finanszírozó) kijelenti, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet) jogelődje 

által kiadott alapítási engedélyének megfelelően érvényesen létrehozott és a Felügyelet engedélyének megfelelően működő pénzügy i 

intézmény. 

 

II  A kölcsönnyújtás feltételei  

2.1         A kölcsön folyósításának együttes feltételei: 

a) a Kölcsönszerződés egyedi részének 1. pontjában meghatározott gépjármű érvényes adásvételi szerződésének (másolatának) és/vagy a 
vásárlást igazoló, a Kereskedő által az Adós nevére kiállított végszámla (ÁFA-s számla) másolatának a Finanszírozó rendelkezésére 

bocsátása, valamint 

b) az Adós és Finanszírozó között a vételi jogra (opció) vonatkozó szerződés (a továbbiakban: opciós szerződés) megkötése, valamint 

c) Az Adós és Finanszírozó között ingózálog bejegyzésére vonatkozó szerződés (a továbbiakban: ingózálog-szerződés) megkötése, amennyiben 

a kölcsönnyújtás feltételéül a Finanszírozó ingózálog-szerződés megkötését követelte meg, 

d) a törzskönyv Finanszírozóhoz történő beérkezése vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 

(továbbiakban: Hivatal) címzett nyilatkozat Hivatal által átvett másolatának benyújtása és 

e) a biztosítási szerződések (kötelező felelősség biztosítás, CASCO) megkötésének igazolása, ha a szerződő felek az alapszerződésben 

kifejezetten ebben állapodnak meg. 

2.2 A Finanszírozó a kölcsön folyósítását ahhoz a feltételhez kötheti, hogy az Adós a kölcsönszerződésből eredő kötelezettségeit tartalmazó, 

közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tegyen, vagy a kölcsön fedezetét képező gépjárműre első zálogjogi 

ranghelyen ingó dolgot terhelő zálogjogot engedjen a Finanszírozó, mint zálogjogosult részére. Amennyiben a Finanszírozó a kölcsön 

nyújtását a jelen pontban rögzített feltételhez köti, úgy a kölcsönösszeg átutalásának határideje a megfelelő formai és tartalmi kellékekkel 

rendelkező közjegyzői okirat, valamint a Felek mindegyike által szabályszerűen aláírt kölcsönszerződés beérkezésének időpontjától kezdődik. 

A közjegyzői okirat és a kölcsönszerződés beérkezésének időpontjára a Finanszírozó nyilvántartása irányadó.  

2.3 A Finanszírozó a kölcsön összegét a Kereskedő részére – átutalással – magyar forintban folyósítja, a Kereskedő által megjelölt bankszámlára. 

Használt gépjármű bizományi értékesítése esetén a Finanszírozó a Kereskedő számlájára utalja a kölcsön összegét, így az Eladóval történő 

pénzügyi elszámolás a Kereskedő kötelessége és felelőssége. Az ebből eredő esetleges károkért a Finanszírozó nem felel. 

 

III  A kölcsön törlesztése 

3.1 A kölcsön törlesztés kezdő időpontja: a folyósítás napját követő hónap azonos napja, ennek hiányában a hónap utolsó napja. 

3.2 Az Adós jogosult a kölcsön és járulékai előtörlesztésére és előteljesítésre (együttesen: módosítás) az alábbiak szerint: 

3.2.1 Az Adósnak az előtörlesztésről és annak mértékéről vagy az előteljesítésről előzetesen írásban kell értesítenie a Finanszírozót legalább az 

előtörlesztést vagy előteljesítést 8 munkanappal megelőzően. Előteljesítés esetén az értesítésnek tartalmaznia kell a szerződés 

megszüntetésére irányuló kérelmet. 

3.2.2 Az előtörlesztés minimális összege egyhavi törlesztő részlet lehet. 

3.2.3 Adós szerződésmódosítási kérelme esetén köteles a kérelem időpontjában fennálló tőketartozás után a Hirdetményben meghatározott 

mértékű módosítási díj megfizetésére. A kölcsönszerződés bárminemű módosítása esetén – beleértve az előteljesítést is – a Finanszírozó a 
módosítási kérelem beérkezését követő 30 napon belül megküldi szerződésmódosítási ajánlatát, mely tartalmazza a módosítási díj összegét, 

illetve előteljesítés esetén tájékoztatja Adóst a befizetendő teljes tartozás és módosítási díj összegéről.   

3.2.4 Amennyiben az Adós a 3.2.1 pontban foglaltaknak megfelelően jelezte előtörlesztési szándékát és a 3.2.3 pontban említett módosítási díj 

megérkezett a Finanszírozó számlájára, a Finanszírozó újra meghatározza a törlesztő részletek összegét, és erről új törlesztési terv, valamint 

- amennyiben a törlesztés postai csekkel történik – a szükséges csekkek megküldésével írásban értesíti az Adóst. 

3.3 A legfeljebb 12 hónapra nyújtott kölcsönök kamatlába fix, a futamidő alatt nem változik. A 12 hónapot meghaladó futamidejű kölcsönök 

esetén a Finanszírozó a pénzpiaci kamatlábak változásának függvényében a kamat megváltoztatására jogosult. A változásról az adóst a 

változás hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint Hirdetményben értesíti a 

Finanszírozó. Ez esetben a Finanszírozó az Ügyfél részére írásban értesítést küld, mely értesítés tartalmazza az új törlesztő részlet mértékét 

is. 

3.4 A kölcsönügylet során felmerülő díjakat a Finanszírozó a Hirdetményében teszi közzé. 

3.5 Az Adós a törlesztő részlet megfizetését elsősorban csoportos beszedési megbízás útján, vagy egyéb – a Finanszírozó által engedélyezett – 

módon (például: postai csekken) teljesítheti a Finanszírozó Unicredit Bank Zrt-nél vezetett 10918001-00000005-53860016 számú, illetve 

egyéb, a Finanszírozó által megadott pénzforgalmi számlájára. A törlesztő részletek akkor tekinthetők határidőben teljesítettnek, ha az 

összeg az esedékesség napjáig beérkezik a Finanszírozó pénzfogalmi számlájára. Postai befizetés esetén Adós csekkel történő ellátásáról a 

Finanszírozó gondoskodik. Az elveszett csekket az Adós kérelme alapján a Finanszírozó a Hirdetményben meghatározott díj megfizetése 

ellenében pótolja. Banki átutalás esetén Adós köteles az átutalás közlemény rovatában feltüntetni a szerződés számát. 

3.6. A Finanszírozó az egyes törlesztő részletek késedelmes teljesítése esetén a Kölcsönszerződésben kikötött kamaton felül a késedelem 

időtartamára az érvényben lévő Hirdetményben meghatározott mértékű késedelmi kamatot jogosult felszámítani. 
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IV. A deviza alapú kölcsönre vonatkozó speciális rendelkezések 

4.1  A Finanszírozó által folyósított kölcsönösszeg minden esetben megegyezik a kölcsönszerződésben feltüntetett forint-kölcsönösszeggel. A 

kölcsönösszeg folyósításakor a Hirdetményben meghatározott bank, teljesítést megelőző 2. munkanapon jegyzett deviza vételi árfolyamán 

kerül kiszámításra a kölcsönösszeg devizában meghatározott összege, a kölcsönösszeget ezen időponttól kezdve a Finanszírozó devizában 

tartja nyilván.  
Az esedékes törlesztő részletek, az előtörlesztés, illetve előteljesítés összegét a Finanszírozó a Hirdetményben meghatározott bank, a 

kalkulációt megelőző 2. munkanapon jegyzett deviza eladási árfolyama figyelembevételével számítja ki forintban. A devizában fennálló 

esedékes tartozás forint összege a jóváíráskor a jóváírási napot megelőző 2. napi árfolyammal újraszámításra kerül, a különbözet 

tekintetében a Finanszírozó az Adóssal elszámol. 

4.2 Késedelmi kamat felszámítására abban az esetben kerül sor, ha a teljesítés később történt az esedékességnél, és/vagy a forintban előírtnál 

alacsonyabb összeg került befizetésre. A késedelmi kamat kiszámítására a forintban kalkulált lejárt tartozás figyelembe vételével kerül sor. 

4.3 A felmondott hitelek deviza alapon válnak esedékessé. 

4.4 A Finanszírozó az ügyfél írásbeli kérelmére a futamidő során egy alkalommal a Hirdetményben meghatározott díj ellenében átváltoztatja a 

kölcsönt forint alapú törlesztésre. Az ügyfél kérelmére történő átváltoztatás esetén a Finanszírozó megállapítja a módosítást követően 

érvényes kamatlábat. Abban az esetben, ha az Adós az így megállapított kamatlábat nem fogadja el, jogosult a módosítási kérelmétől elállni, 
illetve jogosult egy összegben kifizetni a teljes fennálló tartozást. A kölcsönszerződés felmondása esetén a Finanszírozó saját döntése alapján 

jogosult a kölcsön törlesztését forint alapú törlesztésre átváltoztatni. Ebben az esetben a Finanszírozó jogosult az ügyleti kamatláb egyoldalú 

megváltoztatására a Hirdetményben foglaltak szerint. 

 

4.5 A havonta esedékes törlesztő részlet kalkulálásakor a Finanszírozó az aktuális árfolyamon felül árfolyam tartalékot számol fel. Ezen árfolyam 

tartalék célja az árfolyam változásaiból adódó eltérések mérséklése. Az árfolyam tartalék összege a jelen szerződés 4.6. számú pontjában 

meghatározottak szerint a következő árfolyam periódusban kerül elszámolásra. Az árfolyamtartalék mértéke a mindenkor hatályos 

Hirdetményben kerül megjelölésre. 

4.6 Az árfolyam változásából eredő különbözet oly módon kerül elszámolásra, hogy ha a különbözet túllépi a jelen szerződés 4.5. számú 
pontjában meghatározott árfolyam tartalék összegét, akkor a következő fizetési periódusban a Finanszírozó ezen túllépés összegével az 

esedékes törlesztő részlet összegét megnöveli, míg abban az esetben, ha az árfolyam változásából eredő különbözet nem éri el az árfolyam 

tartalék összegét, akkor a következő fizetési periódusban ezen maradék összeggel a következő törlesztő részlet összege csökkentésre kerül. 

4.7 A jelen szerződés 4.6. számú pontjában – postai csekkel történő befizetés esetére - meghatározott árfolyam periódus oly módon kerül 

meghatározásra, hogy annak hossza megegyezik azon időszakkal, amely befizetési időszakról a Finanszírozó az Adóst írásban értesíti. 

4.8 Jelen deviza alapú kölcsönre vonatkozó rendelkezések akkor érvényesek, ha a szerződő felek az alapszerződésben erre vonatkozó lag 

megállapodtak, és ha a kölcsönösszeg deviza alapon kerül folyósításra. 

 

V  A kölcsön biztosítéka 

5.1 A Finanszírozót a kölcsön megfizetésének biztosítékaként vételi (opciós) jog illeti meg a kölcsönből megvásárolt gépjárműre vonatkozóan a 
Kölcsönszerződés elválaszthatatlan részét képező opciós szerződés alapján. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Finanszírozó jogosult az opciós 

szerződés alapján a vételi jogát gyakorolni a Kölcsönszerződés bármely okból való felmondása esetén. 

5.2 Az Adós kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződés egyedi részének 1. pontjában körülírt gépjárművet a kölcsön és járulékai teljes 

kiegyenlítéséig el nem idegenítheti, el nem zálogosíthatja, semmilyen más módon nem terhelheti meg, üzemeltetésre, bérbe másnak át nem 

adhatja, illetve gazdasági társaságba nem apportálhatja. Az Adós ezen kötelezettsége megszegéséből eredő minden kárért felel. 

5.3 A Finanszírozót a kölcsön megfizetésének biztosítékaként zálogjog illeti meg a kölcsönből megvásárolt gépjárműre vonatkozóan a 

Kölcsönszerződés elválaszthatatlan részét képező ingózálog-szerződés alapján. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Finanszírozó jogosult az 

ingózálog-szerződés alapján kielégítési jogát gyakorolni a Kölcsönszerződés bármely okból való felmondása esetén, illetőleg az ingózálog-

szerződésben meghatározott esetekben. 

5.4 Biztosítások 

5.4.1 Az Adós kötelezi magát, hogy a gépjármű birtokbavételét megelőzően egész Európára érvényes, a Finanszírozó által meghatározott 

feltételekkel az Adós által kiválasztott biztosító társaságnál (a továbbiakban: Biztosító) teljes körű CASCO és kötelező gépjármű 

felelősségbiztosítást köt. 

5.4.2 A Finanszírozó 70% saját erő befizetése esetén a CASCO biztosítás megkötésétől – kivéve a taxizás és a gépjármű-vezető oktatás céljából 

történő gépjármű vásárlás esetén – jogosult eltekinteni. 

5.4.3 Az Adósnak gondoskodnia kell arról, hogy a kölcsön futamideje alatt a biztosítási jogviszony folyamatosan fennálljon. 

5.4.4 Amennyiben az Adós az 5.4.1. pont szerinti CASCO biztosítási díjfizetési kötelezettségét elmulasztja teljesíteni, a Finanszírozónak jogában áll  

(a) a Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy 

(b) a biztosítási díjat – amennyiben az üzleti szempontból indokolt – az Adós helyett a Biztosító számára kifizetni, az ily módon kifizetett 
biztosítási díj összege a kölcsön összegét megnöveli, melyről a Finanszírozó az Adóst haladéktalanul értesíti, és ezt az összeget az Adós 

15 napon belül köteles megfizetni. 

5.4.5 Az Adós tudomásul veszi, hogy a CASCO biztosítási szerződés kedvezményezettje a kölcsön és járulékai teljes visszafizetéséig a Finanszírozó, 

a Biztosító a biztosítási szerződés alapján kifizetést csak a Finanszírozó részére teljesíthet. A biztosító általi kifizetések az Adós mindenkori, 

Finanszírozóval szemben fennálló tartozását csökkentik. Ennek tényét a CASCO biztosítási szerződésben és a kötvényben is rögzíteni kell. A 

Finanszírozónak jogában áll felhatalmaznia az Adóst a kárösszeg felvételére. 

5.4.6 Az Adós csak a Finanszírozó előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult a gépjárművet a kölcsön futamideje alatt olyan országba vinni, 

amelyre a gépjárműre fennálló CASCO biztosítás területi hatálya nem terjed ki. 

5.4.7 Jelen opciós szerződésre, ingózálog-szerződésre, valamint CASCO biztosítás megkötésére vonatkozó rendelkezések abban az esetben 
érvényesek, ha a szerződő felek az alapszerződésben kifejezetten ebben állapodnak meg.  
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VI Az Adós kötelezettségei 

6.1 Az Adós köteles a gépjármű tekintetében a gyártó által előírt garanciális vizsgálatokat a szervizelési időintervallumokban a márkának 

megfelelő szakszervizben elvégeztetni, valamint a mindenkor szükséges javítások elvégzésére vonatkozó előírásokat betartani. 

6.2 Az Adós köteles minden káreseményt a Finanszírozónak a káreseményt követő 48 órán belül, és a biztosítónak a biztosítási szerződés szerinti 

határidőn belül bejelenteni. A Finanszírozó az Adóssal együttműködve dönt az esetleges kártérítés címén kapott összeg törlesztésre 

fordításáról, illetve a gépjármű javíttatásáról. Az Adós a káreseményt a Biztosító felé is köteles bejelenteni. A bejelentési kötelezettség 
elmulasztásából eredő károkért az Adós felel. A kárt szenvedett gépjárművet az Adós saját költségén és a márkának megfelelő 

szakszervizben köteles javíttatni. 

6.3 Az Adós köteles lehetővé tenni, hogy a Finanszírozó a gépjármű rendeltetésszerű használatát bárhol, bármikor ellenőrizhesse. 

6.4 Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Kölcsönszerződés fennállása alatt más bankkal, pénzintézettel – amennyiben a jelen szerződés 

szerinti kölcsöntartozása 100.000,-Ft-nál nagyobb – e kölcsöntartozás 50%-át meghaladó mértékű kölcsön vagy egyéb 

kötelezettségvállalással járó szerződést csak a Finanszírozó előzetes hozzájárulásával köt. E kötelezettség megszegése esetén a Finanszírozó 

jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani (7.1. b.). 

 

VII A Kölcsönszerződés felmondása 

7.1 A Finanszírozó jogosult a Kölcsönszerződést – a Ptk-ban szabályozott eseteken kívül - azonnali hatállyal felmondani, ha 

(a) az Adós a Kölcsönszerződésben vállalt bármely kötelezettségét megszegi, így különösen, ha fizetési késedelembe esik, vagy   

(b) a Finanszírozó a kölcsön visszafizetését veszélyeztetve látja, vagy 

(c) az 5.4.4 a. pontban foglaltak bekövetkeznek,  

(d) illetve amennyiben a felek között a Kölcsönszerződés biztosítékaként ingózálog-szerződés jött létre, úgy az ingózálog-szerződésben 

meghatározott esetekben. 

7.2 A felmondásról a Finanszírozó írásban köteles értesíteni az Adóst.  

7.3. A CASPER Consumer Finance Zrt. lehetőséget biztosít az Adós részére, hogy a szerződés fedezetét képező gépjárművet Társaságunk 

hozzájárulásával értékesítse. Az értékesítés eredményeként befolyt vételárból a Finanszírozó kielégíti a követelését, majd ezt követően az 

Adóssal 15 napon belül elszámol. 

VIII Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás  

8.1 Az Adós, valamint a Kezes hozzájárul ahhoz, hogy a Finanszírozó A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló, valamint az Info 

törvény. banktitokra vonatkozó rendelkezéseinek megtartása mellett adatait kezelje, tárolja, feldolgozza, továbbítsa.  

 

8.2 Az adatkezelés célja, hogy az ügyfelekkel megkötött egyedi szerződések megfelelő nyilvántartási rendszer segítségével különböző keresési 

módszerek alapján rendelkezésre álljanak, a megkötött kölcsönszerződésekből adódó kötelezettségek naprakészen kimutathatóak legyenek, 

továbbá az ügyfelekkel folytatott minden fajta eljárási cselekmény rögzítésre kerüljön.  

 

8.3 A Finanszírozó tájékoztatja az Adóst és Kezest, hogy megadott hozzájárulása esetén a Finanszírozó a társaság külföldi tulajdonosa, a Casper 

Consulting a.s. (székhely: Csehország, Prága 1, 110 00, Olivova 2096/4) részére az Adós és Kezes személyes adatait elemzési célból 
kiadhatja.  

   

IX A Központi Hitelinformációs Rendszerre vonatkozó tájékoztatás  

 

A CASPER Consumer Finance Zrt. ezúton kifejezetten felhívja az Adós figyelmét, hogy a késedelmesen teljesítő ügyfelek adatait jelenti a 

Központi Hitelinformációs Rendszer (továbbiakban KHR) felé az Üzletszabályzatban foglalt részletes feltételek szerint. 

 

IX Egyéb rendelkezések 

9.1 Az Adós, valamint a Kezes köteles írásban bejelenteni székhelyének, lakcímének illetve levelezési címének megváltozását. A Finanszírozó az 
Adóssal, Kezessel folytatott mindennemű levelezését e bejelentést megelőzően az Adós, illetve Kezes által a Kölcsönszerződés megkötésekor 

megadott címre küldi. A változás bejelentésének elmulasztásával okozott költségeket és károkat Adós, illetve Kezes köteles megtéríteni. 

9.2 Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy gazdasági helyzetében bekövetkező hátrányos változásokról, így különösen vagyonában, azon belül 

esetlegesen a finanszírozott gépjárművet érintő végrehajtási cselekményekről, az Adós ellen induló csőd-, felszámolási, illetve végelszámolási 

eljárásról a Finanszírozót haladéktalanul, írásban értesíti. 

9.3 A Finanszírozó bármely írásbeli nyilatkozata, így különösen a kölcsönszerződés felmondása és az opciós nyilatkozat kézbesítettnek tekintendő, 

(a) ha az Adós képviselője, meghatalmazottja az írásbeli nyilatkozat másodpéldányán az átvétel dátumának feltüntetésével és aláírásával 

igazolja a kézbesítés tényét, 

(b) amennyiben az Adós a nyilatkozat átvételét megtagadja, az erről, két tanú aláírásával hitelesített jegyzőkönyv felvételének napján, 

(c) a postai úton küldött írásbeli nyilatkozat az ajánlott küldeményként postára adástól számított 5. naptári napon. 

 A Finanszírozó az itt nem említett nyilatkozatokat hirdetményi úton a Finanszírozó székhelyén teszi közzé. 

9.4 A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Hpt., az Általános Szerződési Feltételek (Üzletszabályzat), valamint a Finanszírozó 

Hirdetményei az irányadóak. Felek a vitás kérdések eldöntésére a Budapesti II-III. Kerületi Bíróság, a megyei bíróságok közül a 

Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

 


