
SAFE GATE KFT – GRENKE 
 
 

I. A GRENKÉRŐL ÉS A TERMÉKRŐL: 
A GRENKELEASING Magyarország Kft. (amely a Grenke AG, a Frankfurti Értéktőzsdén jegyzett 
német cég magyarországi leányvállalata) döntően számítástechnikai, irodatechnikai és egyéb 
műszaki berendezéseket ill. szoftvereket finanszíroz lízing konstrukcióban, együttműködő 
partnereinken keresztül – azok ügyfelei részére. 
 

 önrész nélkül, 

 fix Forint alapon, 

 legalább 24, legfeljebb 60 hónapos futamidőre, 

 a havidíj 100%-ban elszámolható költségként, így ügyfeleink csökkenthetik adóterheiket 
(ún. mérlegen kívüli tételről van szó tehát), 

 nettó 200.000,- HUF/szerződés (!!) számlaértéktől 
 

mely minimális (online) adminisztrációt követően vehető igénybe, ezzel is hozzájárulva az 
értékesítés sikerességéhez. 
 
Ügyfeleink között megtalálhatók mind az egyéni, mind a társas vállalkozások (a kis- és 
középvállalkozásoktól a multinacionális cégekig), a közszféra szereplői (önkormányzatok, 
központi költségvetési szervek és azok vállalkozásai), társadalmi szerezetek és egyházak ill. azok 
vállalkozásai is. 
 
HUF alapú szerződéses kondícióink rövid leírása: 
A cégünk által ajánlott konstrukció szerint a GRENKELEASING Magyarország Kft. megvásárolja a 
Megrendelő által kiválasztott eszközt, és – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
6:409.§ szerinti – pénzügyi lízingszerződés keretében adja a Megrendelő használatába. 
A megkötött lízingszerződésre a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a tartós bérletre 
vonatkozó könyvvezetési, nyilvántartási, elszámolási és beszámolási szabályok az irányadóak. 
A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alkalmazása esetén a szerződés 
besorolását az irányadó számviteli standardokban megfogalmazott kritériumoknak megfelelően 
kell elvégezni. 
A szerződés nem minősül a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény szerinti pénzügyi lízingnek, így a szerződés szerint szolgáltatások nyújtásához 
nincs szükség hatósági engedélyre. 
 
A beérkező igényeket, amennyiben azok hiánytalanok, 24 órán belül feldolgozzuk, elbíráljuk, a 
szállítói számlák ellenértékét 1 munkanapon belül megfizetjük szállítóink felé. 
 
 

II. DOKUMENTUM IGÉNYEK AZ ÜGYFÉLVIZSGÁLATHOZ 
 
Adatvételi nyilatkozat (GDPR)-ra minden esetben szükség van, a kérelem feldolgozása akkor 
kezdődik, ha ez rendelkezésre áll. 
 
https://grenkeleasing.hu/fileadmin/user_upload/ungarn/files/hozzajarulo_nyilatkozat_adatkez
eleshez.pdf 

https://grenkeleasing.hu/fileadmin/user_upload/ungarn/files/hozzajarulo_nyilatkozat_adatkezeleshez.pdf
https://grenkeleasing.hu/fileadmin/user_upload/ungarn/files/hozzajarulo_nyilatkozat_adatkezeleshez.pdf


Kft.-k, Bt.-k, Zrt.-k bonitás vizsgálatához szükséges dokumentumok: 

 főkönyvi kivonat (jelen esetben a 2020-as főkönyv), 

 személyi igazolvány és lakcímkártya mindkét oldalának másolata, 

 aláírási címpéldány, 

 társasági szerződés. 
 

Egyéni vállalkozó esetében: 

 vállalkozói igazolvány (vagy határozat) másolata, 

 személyi igazolvány és lakcímkártya mindkét oldalának másolata, 

 legutolsó két gazdasági év adóbevallása, 

 bankszámlaszám megadása. 
 

Önkormányzat igénylő esetén: 

 tárgyévet megelőző két lezárt év költségvetési beszámolója (vagy ehhez letöltési link), 

 az Önkormányzati Hivatal nevében aláírásra jogosult személy(ek) személyi 
igazolványának és lakcímkártyájának másolata(i) 

 kitöltött és aláírt adatlap. 
 
 

III. KO KRITÉRIUMOK 
 
„KO kritériumok” (amely esetek teljesülése esetén a bonitás vizsgálatot el sem tudjuk indítani): 

 negatív saját tőke, 

 folyamatban lévő (vagy számos lezárt) végrehajtási eljárás, 

 10M Ft alatti árbevétel, 

 2 évnél rövidebb üzleti múlt. 
 
Felmerülő kérdés esetén állunk szíves rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken: 
 
Ecseri Norbert 
sales Budapest 
 
Tel: +36 30 587 2853 
E-mail: necseri@grenke.hu 
 
Központi telefonszámunk: +36 1 235 7041 
 
Címünk:  
Grenkeleasing Magyarország Kft. 
1139 Budapest, Váci út 91. III. emelet 
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