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Kockázatfeltáró nyilatkozat  

 deviza alapon vezetett lízingügyletek megkötése elıtt 
(ÁHF Lízing Pénzügyi Zrt. által nyújtott lízing) 

 
 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Jelen nyilatkozat célja, hogy a devizaalapon vezetett lízingügyletek sajátosságairól, az ÁHF 
Lízing Pénzügyi Zrt. ügyfeleknek nyújtott lízingbeadási, lízingszerzıdés-kötési gyakorlatáról 
az ügylet megkötése elıtt teljeskörően tájékoztassuk Önt annak érdekében, hogy a 
devizaalapon vezetett lízingügyletekhez  kapcsolódó kockázatokat megfelelıen áttekinthesse. 
 
 
I. A devizaalapon vezetett lízingügylet fogalma 

 
Devizaalapon vezetett lízingügylet alatt olyan lízingügyletet értünk, amelynél a lízingtárgy 
lízingbevétele után fizetendı lízingdíj összege nem forintban, hanem valamely más pénznemben 
(svájci frank, EURO, stb.) kerül meghatározásra, és a futamidı alatt az ügylet pénzügyi  
nyilvántartása is ebben a pénznemben történik. Az ÁHF Lízing Zrt. jelenleg a lízingügyleteket 
svájci frank és euró alapon nyújtja úgy, hogy az ügyfél részére a folyósítás, illetve a havi lízingdíj 
megfizetése is forintban történik. 
 
 
II. A devizaalapon vezetett lízingügyletek költségei és kockázatai 

 
A devizaalapon vezetett lízingügyletek kamatlába jelenleg alacsonyabb, mint a forint alapon 
vezetett lízingügyletek esetében, ezért a devizaalapon vezetett lízingügyletek aktuális havi 
lízingdíja alacsonyabb, mint ha ugyanazt az ügyletet forint alapon vezetnénk. A devizaalapon 
vezetett lízingügyletek rendelkeznek azonban néhány olyan jellemzıvel, amelyek további 
költségeket és kockázatot jelenthetnek az Ügyfeleknek, az alábbiakban ezekre hívjuk fel 
figyelmüket. 
 
A. Vételi és eladási árfolyam különbözete 

 
Amennyiben a devizaalapon vezetett lízingügyletek folyósítása forintban történik, az ÁHF Lízing 
Zrt. a szerzıdés alapján folyósítható összeget a folyósítást megelızıen forintra átszámítja. Ilyenkor 
az ÁHF Zrt. a CIB Bank Zrt. svájci frank vagy euró deviza-vételi árfolyamát alkalmazza, mintha 
megvásárolná az Ügyféltıl azt a svájci frank vagy euró összeget, aminek ellenértékét forintban 
folyósítja az Ügyfélnek. A lízingdíj megfizetésekor ugyanez fordítva történik. Amikor az Ügyfél a 
havi lízingdíjat forintban fizeti, az ÁHF Zrt. azt svájci frank vagy euró deviza-eladási árfolyamon 
számítja át devizára, mintha eladta volna az Ügyfélnek a díjfizetéshez szükséges svájci frank 
összeget. 
A vételi árfolyam alacsonyabb az eladásinál, a különbség mértéke az egyes bankok üzletpolitikájától 
függıen változik. 
 
B. Havonta fizetendı lízingdíj mértékének változása  

 
A devizában nyújtott, forintban folyósított és törlesztett lízingügyleteknél a kamat és az árfolyam 
változások hatásaként a havi lízingdíj a forintban vezetett lízingügyletekhez képest gyakrabban 
és nagyobb mértékben változhat. 
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A havi lízingdíjak ingadozása a kamat és az árfolyam változás irányának függvényében kedvezıen 
(adott havi lízingdíj csökken) és kedvezıtlenül (adott havi lízingdíj növekszik) is érintheti az 
Ügyfelet. 
Amikor devizaalapon vezetett lízingügyletek a forint árfolyama gyengül a devizával szemben (pl. 1 
svájci frankért a korábbinál több forintot kell fizetni), akkor a lízingdíj növekszik. Amikor azonban a 
forint árfolyama erısödik a devizával szemben (azaz 1 svájci frankért a korábbinál kevesebb forintot 
kell fizetni), akkor a lízingdíj csökken. 

 
 
 
 
 
A fenti kockázatokat megismertem, jelen nyilatkozatot megértettem, az abban foglaltakat 
tudomásul vettem. Kijelentem, hogy az ÁHF Lízing Pénzügyi Zrt. a deviza alapú 
lízingszerzıdést a fenti költségek és kockázatok teljeskörő ismeretében kötöm meg. 
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