Tájékoztató a Raiffeisen Eszköz Lízing Zrt. által gépjárművásárlás finanszírozása
kapcsán nyújtott deviza alapú pénzügyi lízing szolgáltatás
árfolyamkockázatáról

Deviza alapú gépjármű pénzügyi lízingszerződés esetén a finanszírozott összeg (a gépjármű vételárának és
az első lízingdíjnak a különbsége), valamint a lízingdíjak és a kezelési költség nem magyar forintban, hanem
valamely más pénznemben (svájci frankban, vagy euroban) kerülnek nyilvántartásra a pénzügyi
lízingszerződés vonatkozásában (a pénzügyi lízingszerződésben ebben az esetben a Finanszírozás
pénzneménél nem magyar forint kerül megjelölésre, míg a Fizetés pénzneme magyar forint), ugyanakkor a
devizában fennálló tartozás megfizetéséről az ügyfélnek forintban kell gondoskodnia. Bizonyos
kamatviszonyok között a fenti devizanemekben fennálló tartozás után fizetendő kamat és kezelési költség
mértéke alacsonyabb, mint a forint finanszírozásnál, így a fenti devizákban fennálló tartozás esetén az
aktuális lízingdíj mértéke alacsonyabb, mint egy hasonló, forintban fennálló tartozás esetén, ugyanakkor a
deviza alapú pénzügyi lízingszerződések az ügyfelekre nézve az alábbi jelentős kockázatokat is magukban
hordozzák.
A deviza alapú pénzügyi lízingszerződéseknél a havi lízingdíjak és egyéb tartozások nagysága – az ügyfélre
nézve kedvezően, vagy kedvezőtlenül - módosulhatnak a kamat- és árfolyamváltozások
következményeként.
A devizában meghatározott tartozás forintban kifejezett összegét az aktuális forint/deviza átváltási
árfolyam mértéke (egy devizaegységért fizetendő forint mennyisége) határozza meg.
A deviza alapú finanszírozott összeg megfizetése a pénzügyi lízingszerződésben meghatározott pénznemben
történik. Amennyiben a finanszírozott összeg megfizetésére magyar forintban kerül sor, ez oly módon történik,
hogy a finanszírozott összeg forintban kifejezett összege annak megfizetését megelőzően átszámításra kerül a
pénzügyi lízingszerződésben meghatározott devizanembe a megfizetési napra érvényes Raiffeisen Eszköz
Lízing Zrt. által jegyzett deviza vételi átváltási árfolyamon. A finanszírozott összeg annál alacsonyabb lesz,
minél több forintot ér egy devizaegység a fenti napon.
A pénzügyi lízingszerződésből eredő tartozás megfizetésénél a havonta esedékes lízingdíj összege mindig
megegyezik az esedékesség napjára érvényes , Raiffeisen Eszköz Lízing Zrt. által jegyzett deviza eladási
árfolyam alapján kalkulált forint értékkel. Ha a forint erősödik a devizához képest (vagyis egy devizaegység a
korábbinál kevesebb forintot ér), a fizetendő lízingdíj forint összege csökken, ha a forint gyengül a devizához
képest (vagyis egy devizaegység a korábbinál több forintot ér), a fizetendő lízingdíj forint összege növekszik.
A törlesztési árfolyam a devizapiaci körülmények változása miatt folyamatosan és előre nem kiszámíthatóan
módosul, mellyel összhangban a devizában fennálló tartozás forintban kifejezett értéke, így a fizetendő
lízingdíjak nagysága is növekszik, vagy csökken, így az árfolyamváltozás kockázatot (árfolyamkockázat)
jelent. Az árfolyamkockázatot deviza alapú pénzügyi lízingszerződés esetén az ügyfél viseli.
A pénzügyi lízingszerződés futamideje alatt a forint- és a devizakamatok is változhatnak és a két
kamatszint közötti különbség csökkenhet, mely szintén befolyásolhatja a deviza alapú pénzügyi
lízingszerződések kamatait az ügyfélre nézve kedvező és kedvezőtlen irányba is.

