
Gyakori kérdések 
 

Mi a hitel és a lízing közötti különbség? 

A hitel esetén Ön az autó forgalmi engedélyébe bejegyzett tulajdonos, azonban a törzskönyvet 
a hitelintézet ırzi.  

Pénzügyi lízing esetén a hitelintézet a gépjármő tulajdonosa, ez azonban automatikusan 
átszáll Önre az utolsó havi lízingdíj részlet megfizetésével.  

 

Hová kell menni elıször? A kereskedıhöz vagy a bankba? 

A gépjármő finanszírozást a márka- és használtautó-kereskedésekben igényelheti.  

 

Hol és hogyan kaphatok autófinanszírozási ajánlatot? 

Finanszírozási ajánlatot kizárólag a hitelintézettel szerzıdött márka- és használtautó-
kereskedésekben, vagy területi képviseleteknél igényelhet.  

Az igényléshez adja meg nevét, címét, telefon és/vagy faxszámát, ahová az ajánlatot kéri!  

Továbbá meg kell adnia a gépkocsi bruttó árát, az Ön által vállalható önerı és a havi részletek 
körülbelüli összegét ahhoz, hogy Önnek a legmegfelelıbb konstrukciót tudjanak ajánlani!  

 

Milyen korú használt autót finanszíroznak? 

A szerzıdéskötéskor legfeljebb 12 éves személygépjármővet és legfeljebb 11 éves 
kishaszongépjármővet finanszíroztatunk azzal a feltétellel, hogy a futamidı végén az elıbbiek 
legfeljebb 15 évesek, az utóbbiak pedig legfeljebb 12 évesek lehetnek. 

 

Én már korábban kiválasztottam az autót. Hogyan kaphatok rá Önöktıl 
hitelt? 

Ha Ön már megrendelte az autót és megállapodott a finanszírozásról is, akkor elıfordulhat, 
hogy csak komoly veszteséggel (pl. a foglaló elvesztése árán) bonthatja fel a megállapodását. 
Ilyenkor az Ön érdekében nem tanácsoljuk a finanszírozó váltást. 



Ha azonban még nem kötelezte el magát egy finanszírozó mellett sem, akkor állunk 
rendelkezésére akár helyben, a kereskedésben. 

 

Mekkora saját erı szükséges a hitelhez? 

2009. január 1-tıl már nincs lehetıség autóvásárlásra tisztán hitelbıl. A finanszírozáshoz 
minden esetben legalább a vételár 20%-át be kell fizetni. 

 

Bármilyen autómárkát vásárolhatok hitelre? 

Igen, de tájékoztatjuk, hogy a finanszírozók fıleg azoknak a kis- és közép kategóriájú 
gépjármőveknek a finanszírozását részesíti elınyben, amelyek iránt a piacon hosszabb távon 
is jelentıs a kereslet.  

Vannak bizonyos típusok, amelyek csak nehezebben értékesíthetık, így azokat a kockázatos 
modellek közé sorolják. A kockázatos típusok finanszírozása esetén egyedi eljárás keretében 
magasabb önerıt, kiegészítı biztosítékokat (pl. kezes) kérhetünk, illetve egyes típusok 
finanszírozásától el is zárkózhatnak. Errıl a hitelkérelem elbírálását követıen azonnal 
értesítjük Önt. 

 

Mennyi hitelt vehetek fel? 

Egy ügyfél akár 15 millió forintnál nagyobb hitelt is felvehet, de 15 millió forint feletti 
hitelösszeg esetén az elbírálás mindig egyedileg történik. 

 

Motorkerékpárt is finanszíroznak? 

Igen, rendszámozható új és használt motorkerékpárok finanszírozását is vállaljuk.  

 

Van Önöknél hitelbírálati költség? 

A szerzıdéskötéskor általában semmilyen hitelbírálati, vagy szerzıdéskötési díjat, kezelési 
költséget nem számítunk fel.  

Van azonban néhány speciális finanszírozási konstrukciónk, ahol annak része valamilyen 
szerzıdéskötéskor fizetendı díjtétel. Ezekrıl a speciális lehetıségekrıl kollégáink 
tájékoztatják Önt. 



Kell-e munkáltatói (jövedelem) igazolás? 

2009. január 1-tıl minden esetben szükség van a munkáltatói igazolás benyújtására. 
Amennyiben jövedelmét átutalással kapja, úgy a munkáltatói igazolás kiváltható az utolsó 2 
havi jövedelem-átutalást igazoló bankszámlakivonattal.  

 

Van-e szükség kezesre? 

Általában nem kérünk kezest, csak olyan kivételes esetekben, mint pl. Önnek nincs igazolható 
jövedelme, 65 évesnél idısebb, diák, pályakezdı, Gyes-en van, külföldön dolgozik, alkalmi 
munkából él, speciális konstrukciót igényel, vagy az átlagosnál magasabb kockázatú 
gépjármővet szeretne finanszíroztatni, stb. 

 

Kötelezı-e CASCO-t kötni? 

Természetesen finanszírozási konstrukciótól függıen van lehetıség Casco-mentes 
konstrukció igénybevételére is. 

A fentiek ellenére mi nem ajánljuk ezeket a konstrukciókat, mert a biztosítás díjánál Ön 
sokkal többet veszíthet, ha az autóját ellopják vagy összetörik. Ajánljuk figyelmébe beépített 
Casco konstrukcióinkat, amelyek révén egy kiemelkedıen kedvezı Casco-díjszabás mellett 
lehetısége nyílik arra, hogy a havi törlesztı-részletekkel együtt fizesse a Casco-díjakat is.  

 

Cég igénybe veheti-e a hitelt? 

Természetesen igen. Ha Ön a cége számára szeretne hitelt felvenni, akkor mindenképpen 
vigye magával a személyi igazolványát, jogosítványát és a közjegyzı által hitelesített (eredeti) 
aláírási címpéldányát, egy a cégbíróság által hitelesített 30 napnál nem régebbi cégkivonatot. 
Jegyezze fel a cége fontos adatait (teljes hivatalos nevét, székhelye címét, telefon- és fax 
számát, cégjegyzék-számát, bankszámla-számát, KSH azonosító számát, adószámát! Ne 
felejtse el magával vinni a cégbélyegzıjét. Amennyiben az Ön cége még nincs két éves, 
szükség lehet szerzıdéskötéskor az Ön személyes kezességvállalására is. 

 

Van-e különbség, ha magánszemélyként vagy cégként veszem fel a hitelt?   

A finanszírozás mindkét esetben azonos feltételek szerint történik, csupán a finanszírozáshoz 
szükséges okmányok köre eltérı.  



Mit tud "leírni" a cégem? 

Haszonjármő esetén a teljes ÁFA egy összegben visszaigényelhetı, ha az Ön cége egyébként 
jogosult az ÁFA visszaigénylésére. 

Kölcsön és pénzügyi lízing esetén is költségként az amortizáció (adóévente a vételár 20%-a), 
a számlázott kamat, valamint deviza alapú finanszírozás esetén az esetleges 
árfolyamveszteség számolható el. Az árfolyamnyereséget viszont bevételként kell elszámolni. 

 

Mennyi a maximális futamidı? 

A maximális futamidı 96 hónap.  

Használt autó esetén ezt korlátozhatja az, hogy a finanszírozás lejáratakor a 
személygépjármővek legfeljebb 15 évesek, a kishaszongépjármővek legfeljebb 12 évesek 
lehetnek, vagyis egy 12 éves személyautót maximum 3 évre finanszíroztathatunk. 

60 hónapnál hosszabb futamidejő kölcsönszerzıdés esetén egy speciális vételi opciós 
megállapodás megkötését is elıírják. 

 

Mi a szerzıdéskötés menete?  

Mielıtt elindulna autót vásárolni, kérjük tanulmányozza át finanszírozási tájékoztatónkat!  

Ezután vegye magához az ott elıírt eredeti okmányokat, majd kiválaszthatja az Önnek tetszı 
autót, amelynek finanszírozásához kollégáink elkészítik az Ön számára testre szabott 
finanszírozási ajánlatot és egyúttal segítenek a szerzıdés megkötésében is. 

Az autó kiválasztása után adja át az igényléshez elıírt eredeti okmányokat. (Fénymásolatot 
nem kell készítenie, mert azt nem fogadjuk el.) 
Míg Ön kitölti a hitelkérelmi nyomtatványokat, megbízottunk lemásolja az okmányait, majd 
közösen egyeztetik a nyomtatványok tartalmát és a megfelelı helyen aláírják. Ezután 
megbízottunk az egész dokumentációt elektronikus úton elküldi hitelbírálatra. 

Amint hiánytatanul megérkezett az anyaga finanszírozóhoz, azt leellenırzik, szükség esetén 
Önnel, illetve munkáltatójával telefonon adatot egyeztetnek, elvégzika törvényben elıírt 
azonosítást és fizetıkészség ellenırzéseket, majd utána (néhány órán belül) írásban értesítik a 
hitelbírálat eredményérıl. 

Amennyiben elfogadták finanszírozási kérelmét, Önnek – ha korábban azt még nem tette meg 
– be kell fizetnie a teljes önerı összegét.  

Ezután az értékesítı forgalomba helyezi (használt autó esetén átiratja) a gépjármővet, megköti 
az Ön által kiválasztott biztosítóval a szükséges biztosításokat. Ezután már át is veheti az 
autót. 



Mennyi az egész folyamat átfutási ideje? 

A finanszírozási ügyintézés – az Ön által biztosított okmányok teljeskörőségétıl és a 
megadott információktól függıen – általában 1-3 órát igényel, amely magában foglalja a 
finanszírozási tanácsadást, az Ön számára optimális finanszírozási konstrukció kidolgozását, 
az adatok ellenırzését és a hitelbírálatot. 

Tehermentes használt autók állapotfelmérése és átiratása általában mindössze 1-2 napot vesz 
igénybe. 

 

Kinek a nevére kerül az autó? 

Hitel esetén a forgalmi engedélybe és a törzskönyvbe az Ön neve kerül. A hitelintézet 
biztosítékként vételi jogot alapít a gépjármőre és a törzskönyvet a hitel teljes futamideje alatt 
İrzi.  

Ha Ön minden tartozását kifizette, akkor egy munkanapon belül kiadjuk a felszabadító 
nyilatkozatot és a törzskönyvet. 

Pénzügyi lízing esetén a törzskönyvbe a hitelintézet kerül tulajdonosként. A törzskönyvet is 
İ kapja meg és azt a futamidı alatt ırzi. Ha Ön minden tartozását kifizette, akkor egy 
munkanapon belül kiadja a tulajdon átszállásról szóló nyilatkozatot és a törzskönyvet. 

 

Milyen okmányok szükségesek a hiteligényléshez? 

Feltétlenül vigye magával a személyi igazolványát, lakcímkártyáját és a jogosítványát! 

Minden esetben szükség van munkáltatói igazolásra (amennyiben jövedelmét átutalással 
kapja, úgy a munkáltatói igazolás kiváltható az utolsó 2 havi jövedelem-átutalást igazoló 
bankszámlakivonattal). Nyugdíjas ügyfeleinktıl nyugdíjszelvényrıl készített másolatot vagy 
nyugdíjátutalást igazoló bankszámlakivonatot kérünk. 

Egyes finanszírozási konstrukciók igénybevételéhez szüksége lehet 30 napnál nem régebbi, 
eredeti közüzemi díj számlára és annak kifizetését igazoló szelvényre is. 

Ha Ön egyéni vállalkozóként kíván szerzıdni, akkor a fentieken kívül a vállalkozói vagy 
ıstermelıi igazolványára és egy APEH által kiadott jövedelemigazolásra is szüksége lesz. 

Ha Ön a cége számára szeretne hitelt igényelni, akkor személyi igazolványán, 
lakcímkártyáján és a jogosítványán kívül a közjegyzı által hitelesített (eredeti) aláírási 
címpéldányára, valamint egy 30 napnál nem régebbi cégbíróság által kibocsátott eredeti 
cégkivonatra lesz szüksége. 



Nyugdíjasként felvehetek hitelt? 

Természetesen. Ha már elmúlt 65 éves, akkor egy fiatalabb, stabil munkahellyel és ott 
eltöltött legalább egy éves munkaviszonnyal rendelkezı készfizetı kezesre vagy adóstársra is 
szüksége lesz. 

 

Jelenleg munkanélküli vagyok, igénybe vehetem az Önök hitelét? 

Igen, de egy stabil munkahellyel és ott eltöltött legalább egy éves munkaviszonnyal 
rendelkezı készfizetı kezesre vagy adóstársra is szüksége lesz. 

 

Még nem vagyok magyar állampolgár. Így is kaphatok hitelt? 

Igen, de egy stabil munkahellyel és ott eltöltött legalább egy éves munkaviszonnyal 
rendelkezı magyar állampolgárságú készfizetı kezesre vagy adóstársra is szüksége lesz. 

 

A "devizás" szerzıdéseket devizában kell fizetni? 

Euro alapú hitel esetén az Ön hiteltartozását euróban tartják nyilván, de a törlesztı részletek 
fizetése mindig forintban történik.  

A devizában számított törlesztı részletek forintra történı átszámítása a hitelintézet 
mindenkori deviza eladási árfolyamán történik. 

 

Ha megkötöttem a hitelszerzıdést, mennyi idın belül kell lehívni a hitelt? 
Van-e rendelkezésre tartási vagy folyósítási díj? 

A hitelszerzıdés legfeljebb 30 napig érvényes, tehát a megkötésétıl számított 30. napon le 
kell hívni a szerzıdés szerinti hitelösszeget. 

 

Mi történik akkor, ha lejár a 30 nap és nem került folyósításra a hitel? 

Emlékeztetjük Önt a hitelszerzıdés megszőnésének lehetıségére. Amennyiben nem reagál, 
akkor meghiúsultnak tekintjük azt. Ha késıbb mégis szeretné lehívni a hitelösszeget, akkor új 
szerzıdést kell kötnie. 



Van-e fix kamatozású hitelük? A forint alapú hitel kamata fix? 

Csak változó kamatozású hitelt nyújtunk. A kamatváltoztatásra a referencia kamatláb 
változása esetén, általában az aktuális pénzpiaci kamatlábak (LIBOR, illetve BUBOR) 
jelentısebb mértékő elmozdulása esetén kerülhet sor. 

 

Van-e lehetıség a futamidı lejárta elıtt a szerzıdés lezárására? 

Természetesen igen, ez Önnek törvényben biztosított joga.  

Ha a finanszírozási szerzıdés megkötésekor Ön elıre meg tudja becsülni, hogy várhatóan 
mikor kívánja lezárni a szerzıdését, akkor Önnek ajánljuk az Maradványértékes, 
finanszírozási konstrukciónkat. Ebben az esetben ugyanis nincs szükség 
szerzıdésmódosításra, ezért a lezárás díjmentes.  

Ön azonban úgy is dönthet, hogy ebben az idıpontban mégsem kívánja lezárni a szerzıdését. 
Ebben az esetben ("maradványérték prolongáció") kérelmezheti a szerzıdés futamidejének 
meghosszabbítását módosítási díj ellenében. 

Ha a lezárás idıpontját nem tudja elıre megbecsülni, akkor a szerzıdést módosítanunk kell 
meghatározott költségért. 

 

Van-e lehetıség elıtörlesztésre? 

Természetesen, igen. Ha a finanszírozási szerzıdés megkötésekor Ön elıre meg tudja 
becsülni, hogy mikor kívánja az emelt összeget befizetni, akkor tanácsos azt elıre beépíteni a 
szerzıdésbe, így nincs szükség a szerzıdésmódosításra, ezért az így elıre beépített 
elıtörlesztés díjmentes.  

Ha azonban az elıtörlesztés idıpontját és összegét nem tudja elıre meghatározni, akkor a 
szerzıdést az Ön kérésére módosítani kell, meghatározott díj ellenében. 

 

Mi lesz, ha nem tudom fizetni a részleteket? 

Kérhet szerzıdésmódosítást (fizetés-átütemezést, vagy ideiglenes törlesztı részlet 
csökkentést, futamidı hosszabbítást, fizetési haladékot). 

Ha Ön netán teljesen fizetésképtelenné válik, akkor azt javasoljuk, idejében jelezze a 
hitelintézet felé és kezdje meg a gépkocsi értékesítését. 

Ha egy elıre meghatározott idın (általában 1 hónapon) belül Ön talál rá vevıt, akkor a 
hitelintézet az Ön által kijelölt vevınek értékesítjük az autót.  



Ha a hitelintézet talál olyan vevıt, aki ennél magasabb árat fizet, akkor annak adja el azt.  

Az értékesítést követıen a bevételbıl levonják az Ön összes tartozását és a különbséget 
kifizetik Önnek. Ha az eladási ár nem fedezi a teljes tartozását, akkor a különbséget Önnek 
záros határidın belül be kell fizetnie, azonban erre is kérhet – megfelelı biztosíték mellett – 
részletfizetési kedvezményt. 

 

Mi történik biztosítási események bekövetkezése ese tén? 

A gépjármővet érintı káreseményeket biztosítási szerzıdés szerint, írásban be kell jelenteni 
a hitelintézethez. 

Töréskár 

Töréskárok esetén, ahol a gépjármő nem lett totálkáros  

• a kárfelvételi jegyzıkönyv,  
• a javítási kalkuláció vagy  
• a számla másolatát  

kérjük eljuttatni a hitelintézet postacímére. Ezen dokumentumok elküldése alapján az adott 
cég meghatalmazást fog kiállítani a gépjármő javítást követıen a kártérítési összeg 
felvételéhez. Felhívjuk figyelmét, hogy a hitelintézetek kizárólag számlás kárrendezéshez 
járulnak hozzá a szerzıdés mellékletét képezı Általános Szerzıdési Feltételek értelmében. 
Kérjük, mellékeljen egy nyilatkozatot, hogy a meghatalmazást az Ön vagy a javító cég 
nevére, címére állítsák ki. Amennyiben a szerzıdéssel kapcsolatban lejárt esedékességő 
tartozása nincs, a meghatalmazást postafordultával megküldik.  

Totálkár vagy lopás 

Totálkár, lopás bejelentése a biztosítási szerzıdés szerint (2 napon belül). 

Amennyiben a gépjármő totálkárra tört illetve ellopták , ez a szerzıdés felmondását 
eredményezi. 

Totálkár esetén:  

o Amennyiben ügyfelünk eleget tesz lízing díj fizetési kötelezettségének a 
Biztosító Társaság kártérítésének napján, de legfeljebb a bejelentést követı 60. 
napon történik meg a szerzıdés felmondása 

o fennmaradt tartozását kiegyenlítheti a biztosítói térítés elıtt is.  Ehhez a 
mellékelt lezárási ajánlatot 5 napon belül aláírva vissza kell küldenie, ebben az 
esetben a hitelintézet lemond  kárkedvezményezetségi jogáról. 

Lopáskár esetén:  



o Amennyiben ügyfelünk eleget tesz lízing díj fizetési kötelezettségének a 
Biztosító Társaság kártérítésének napján, de legfeljebb a bejelentést követı 90. 
napon történik meg a szerzıdés felmondása 

o fennmaradt tartozását kiegyenlítheti a biztosítói térítés elıtt is.  Ehhez a 
mellékelt lezárási ajánlatot 5 napon belül aláírva vissza kell küldenie, ebben az 
esetben a hitelintézet lemond  kárkedvezményezetségi jogáról. 

Totálkár  esetén a biztosító által kiadott nyilatkozat (totálkár elszámolás, totálkár bejelentés 
stb.) másolatát juttassa el a hitelintézet faxszámra, vagy postacímére.  

Lopáskár esetén a hitelintézetnek szüksége van a rendırségi feljelentés (megszőntetı 
határozat) másolatára. 

Totál-ill. lopáskár esetén információt kérünk  a biztosító társaság nevérıl címérıl és a 
közvetlen ügyintézı nevérıl.  

 

Hogyan törlesztek tıkét és kamatot? 

Mivel a törlesztı részletek közel azonos nagyságúak és a futamidı elején a hiteltartozás még 
nagy, ezért az elsı havi törlesztı részletek nagyobb kamatot és alacsonyabb tıketörlesztést 
tartalmaznak, mint a késıbbiek. Ez az ú.n. annuitásos törlesztés.  

Az Ön tıketartozása tehát a futamidı elején lassabban, majd egyre gyorsuló ütemben 
csökken. A törlesztı részletrıl szóló havi értesítıben a tıke- és kamatrészrıl mindig konkrét 
tájékoztatást kap. 

 

Mi a THM? 

A THM a Teljes Hiteldíj Mutató, amelyet a 41/1997. (III.5.) számú kormányrendelet által 
meghatározott módon kell kiszámítani.  

E mutatószám minden, a hitelfelvételkor elıre kalkulálható költségtényezıt magában foglal, 
így alkalmasabb az egyes finanszírozók konstrukcióinak összehasonlítására, mint az ügyleti 
kamatláb.  

 

 


