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Preambulum

Felek rögzítik, hogy jelen szerződés tekintetében a Bank és az UniCredit Lízing Zrt. között létrejött
Együttműködési megállapodás alapján az „Ingatlanfedezet nélküli hitelek hirdetmény - Stabil
kamat személyi kölcsön UniCredit Lízing Zrt. ügyfelek részére” szerinti kamatmértékek
érvényesek, melyek a kölcsön teljes futamideje alatt irányadóak.
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Preambulum

Felek rögzítik, hogy jelen szerződés tekintetében a Bank és az E.ON Energiakereskedelmi Kft
között létrejött Együttműködési megállapodás alapján az „Ingatlanfedezet nélküli hitelek
hirdetmény – Stabil kamat 0%-os célhoz kötött személyi kölcsön E.ON Energiakereskedelmi
Kft. ügyfelei részére 0%-os THM-mel” szerinti kamatmértékek érvényesek, melyek a kölcsön teljes
futamideje alatt irányadóak.
1. Az Ügyfél hiteligénylése, tájékoztatások, a Szerződés létrejötte, hatályba lépése
1.1.
Felek rögzítik, hogy az Ügyfél mint Hiteligénylő jelezte hiteligénylését a Bank felé. A
hiteligényléssel egyidejűleg, annak keretében Ügyfél (és Adóstárs) aláírta a jelen Szerződést.
1.2.
Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank a Szerződés Ügyfél (és Adóstárs) általi aláírását
követően a hitelkérelemben rögzített adatok ellenőrzése és a hitelnyújtás kockázatának felmérése
végett – az általa kialakított szempontok alapján – hitelbírálatot végez. Amennyiben a Bank az általa
végzett hitelbírálat alapján a kölcsönt a jelen Szerződésben rögzített tartalommal jóváhagyja, abban
az esetben a Bank is aláírja a Szerződést. A Szerződés Bank általi aláírásának esetén a
hatálybalépésre vonatkozó részletes rendelkezéseket a Szerződés 2. pontja tartalmazza.
Amennyiben a hitelbírálat alapján a Bank az Ügyfél hiteligénylését nem hagyja jóvá, akkor a Bank
nem írja alá a Szerződést, így a felek között kölcsönszerződés nem jön létre. A hiteligénylés
elutasításának minősül az is, ha a hiteligénylés jóváhagyására a Banki hitelbírálat alapján csak a 2.2.
pont szerinti összegnél alacsonyabb összegben kerülhetne sor.
1.3.
Ügyfél kijelenti, hogy a hitelkérelmi nyomtatványban foglalt nyilatkozatok megtételére,
továbbá az Ügyfél részére jogszabály alapján átadandó tájékoztató anyagok átvételére (Személyre
szabott tájékoztató, Reprezentatív példa, Túlzott eladósodottság kockázatairól szóló tájékoztató,
KHR tájékoztató, KHR hiteljelentés, KHR kockázatfeltáró nyilatkozat, Központi Hitelinformációs
Rendszerben történő adatkezelés Nyilatkozat) a Szerződés aláírását megelőzően került sor, az
Ügyfél ezen tájékoztatásokban foglaltakat megismerte, tudomásul vette, és ezt követően döntött a
Szerződés aláírásáról.

2. A kölcsön tárgya, összege, a szerződés megkötése
2.1.1. A Bank a 2.1.2. pontban foglalt megkötéssel - egyszeri szabadfelhasználású szabad
felhasználású Green személyi szabadfelhasználású / célhoz kötött „személyi kölcsön – E.ON
napelem célra” / „személyi kölcsön – E.ON hűtés és fűtés célra” kölcsönt nyújt az Ügyfél részére.
A kölcsön összege: Ft, azaz forint.
2.1.2. Az Ügyfél a kölcsön összegét sem részben sem egészben nem fordíthatja Magyar
Állampapír vásárlására. Az Ügyfél ezen kötelezettségének megszegése súlyos szerződésszegésnek
minősül.
A Kölcsön célja az E.ON Energiakereskedelmi Kft. által értékesített termék vagy nyújtott szolgáltatás
E.ON Energiakereskedelmi Kft.-vel kötött szerződésében foglalt vételárának 2.4. pont szerinti
részleges, illetőleg 2.1.1. pont szerinti teljes megfizetése, a banki hitelbírálattól függően. Célhoz kötött
kölcsön esetén az Ügyfél vállalja, hogy a teljes vételár és a Bank által jóváhagyott kölcsönösszeg
közti különbséget önerőként teljesíti az E.ON Energiakereskedelmi Kft. felé, azzal az E.ON
Energiakereskedelmi Kft.-vel külön számol el.
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2.2. A Bank az Ügyfél által benyújtott hiteligénylésben megjelölt, fennálló hiteltartozása(i)
(együttesen: Kiváltandó Kölcsön) kiváltása céljából egyszeri kölcsönt nyújt az Ügyfél részére,
amelynek összege: Ft, azaz forint
2.3. A Bank az Ügyfél által benyújtott hiteligénylésben megjelölt, fennálló hiteltartozása(i)
(együttesen: Kiváltandó Kölcsön) kiváltása céljából, illetve ezen hitelkiváltást követően fennmaradó
részben szabad felhasználásra egyszeri kölcsönt nyújt az Ügyfél részére, amelynek összege: Ft
azaz forint.
2.4. A hiteligénylésen megjelölt, az Ügyfél számára elfogadható legalacsonyabb személyi kölcsön
összeg: Ft, azaz …… forint.
2.5. Szerződő Felek rögzítik, és Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a Bank az általa jóváhagyásra
kerülő Kölcsönösszeget az 1.2. pont szerinti hitelbírálat során határozza meg az alábbiak szerint:
a) Ha a Bank által jóváhagyott Kölcsön összege megegyezik az Ügyfél által igényelt összeggel, akkor
Kölcsönszerződést a Bank is aláírja, és a Szerződés ezzel hatályba lép. Ügyfél kifejezetten
hozzájárul és elfogadja, hogy a Bank a Folyósítási feltétel(ek) teljesítését követő 3 banki munkanapon
belül folyósítja a Kölcsönt (Folyósítás napja), és erről az Ügyfelet a 7.1. pontban foglaltak szerint
utólagosan írásban értesíti.
b) Ha a Bank által jóváhagyott Kölcsön összege az Ügyfél által igényelt összegnél alacsonyabb, de
eléri a 2.2. pont szerinti összeget, akkor a Bank a jelen Szerződést nem írja alá, hanem a
jóváhagyásnak megfelelő tartalmú ajánlatról tájékoztatja az Ügyfelet. Amennyiben az ajánlatot az
Ügyfél és Adóstárs elfogadja, az alacsonyabb összegre vonatkozó szerződés kerül a Felek által
aláírásra.
c) Ha a Bank által jóváhagyott Kölcsön összege nem éri el a 2.2. pont szerinti összeget, akkor a Bank
a hiteligénylést elutasítja, és a jelen Szerződést nem írja alá. Az elutasításról a Bank írásbeli értesítést
küld az Ügyfélnek.
2.6.
A Kölcsön folyósítása akként történik, hogy a Bank a Folyósítási feltétel(ek) teljesítését
követő 3 banki munkanapon belül folyósítja a Kölcsönt (Folyósítás napja), melyről a Bank a
hivatkozott értesítő levélben az Ügyfelet utólag írásban értesíti.
A Bank a jelen szerződéskötéstől számítva 180 napot biztosít az Ügyfél számára a Kölcsön
lehívására (Lehívási határidő), mely időtartamon belül az Ügyfél a Kölcsönt választása szerinti
időpontban bármikor lehívhatja a Folyósítási Kérelem Nyomtatvány benyújtásával (5. számú
melléklet). A Bank a kérelemben megjelölt értéknapon, de leghamarabb a kérelem beérkezését
követő 3 banki munkanapon belül folyósítja a Kölcsönt (Folyósítás napja). A Kölcsön lehívására
kizárólag egy összegben van lehetőség, rész-, vagy részlet folyósítások nem igényelhetőek.
Amennyiben a lehívási időszak a Kölcsön lehívása nélkül telik el, a kölcsönszerződés - minden
további jogcselekmény nélkül - megszűnik.
A Bank a jelen szerződéskötéstől számítva 180 napot biztosít az Ügyfél számára a Kölcsön
lehívására (Lehívási határidő), mely időtartamon belül az Ügyfél a Kölcsönt választása szerinti
időpontban bármikor lehívhatja az E.ON Energiakereskedelmi Kft. által kiállított teljesítési igazolás
benyújtásával, mely a folyósítás feltétele. A Bank a Folyósítási feltétel(ek) teljesítését követő 3 banki
munkanapon belül folyósítja a Kölcsönt (Folyósítás napja). A Kölcsön lehívására kizárólag egy
összegben van lehetőség, rész-, vagy részlet folyósítások nem igényelhetőek. Amennyiben a lehívási
időszak a Kölcsön lehívása nélkül telik el, a kölcsönszerződés - minden további jogcselekmény nélkül
- megszűnik.
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Bank a Folyósítás napjáról és a Kölcsön lejáratáról
az Ügyfelet a Folyósítás napját követően, a 7.1. pont szerint postázásra kerülő értesítő levél
keretében minden esetben írásban értesíti, mely írásos értesítés a jelen Szerződés elválaszthatatlan
mellékletét képezi.
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3. A kölcsön futamideje és lejárata
Jelen Szerződés alapján nyújtott kölcsön futamideje a Folyósítás napjától számított hónap
(Futamidő).
A Kölcsön lejáratának a napja a Folyósítás napjától az előbbiek szerinti Futamidő közbeiktatásával
számított hónapnak a Folyósítás napjával megegyező napja, illetve amennyiben az adott hónapban a
Folyósítás napjával megegyező nap nem található, akkor az ezt megelőző utolsó nap (Lejárat napja).
A Lejárat napjának pontos dátumáról a Bank az Ügyfelet legkésőbb a 7.1 pont szerint időpontig az ott
meghatározott értesítőben fogja írásban tájékoztatni.
4. A kölcsön igénybevételének módja
4.1.
A Bank a kölcsönt az Ügyfél részére oly módon folyósítja, hogy azt a kölcsön forint összegét
a Folyósítási feltétel(ek) teljesítését azaz a Lehívási határidőben benyújtott Folyósítási Kérelem
Nyomtatványban megjelölt értéknapon, de leghamarabb a kérelem beérkezését követő 3 banki
munkanapon belül („Folyósítás napja”) az Ügyfél Banknál vezetett ( )sz. forint fizetési számláján
(„Folyószámla”) jóváírja. Az Ügyfél a jelen pont szerinti folyósítást követően jogosult a kölcsön összege
felett rendelkezni.
4.2.
A Bank a kölcsönt az Ügyfél részére oly módon folyósítja, hogy a kölcsön forint összegét a
Folyósítási feltétel(ek) teljesítését követő 3 banki munkanapon belül („Folyósítás napja”) az Ügyfél
Banknál vezetett …………….… sz. fedezeti számláján (Fedezeti számla) jóváírja. Felek
megállapodnak abban, hogy a Bank az Ügyfél részére a kölcsön folyósítása céljából megnyitja a
Fedezeti számlát. A Fedezeti Számla annak kimerülése napján megszűnik.
4.3.
A Bank a kölcsönt az Ügyfél részére oly módon folyósítja, hogy a kölcsön összegét a
Folyósítási feltétel(ek) teljesítését követően 3 banki munkanapon belül („Folyósítás napja”) az Ügyfél
Banknál vezetett ……………….. sz. fedezeti számláján (Fedezeti számla) jóváírja. Felek
megállapodnak abban, hogy a Bank az Ügyfél részére a kölcsön folyósítása céljából megnyitja a
Fedezeti számlát. A Fedezeti számla annak kimerülése napján megszűnik. Felek megállapodnak,
hogy a kölcsön teljes összege az Ügyfél fedezeti számlájáról a Folyósítási feltételek teljesítését követő
14 banki munkanapon belül az E.ON Energiakereskedelmi Kft. részére kerül átutalásra.
4.4.
Ügyfél és Adóstárs tudomásul veszik, és jelen szerződés aláírásával elfogadjaák, hogy a Bank
a Folyósítás napjáról legkésőbb a 7.1. pont szerint időpontig az ott meghatározott értesítőben fogja
őket írásban tájékoztatni.
4.5.
A Folyósítási feltétel a Szerződés valamennyi fél által történő aláírása/ és az E.ON
Energiakereskedelmi Kft. által kiállított teljesítési igazolás benyújtása a Lehívási határidőn belül.
A Bank jogosult a szerződést a szerződéskötést követően is haladéktalanul, de legfeljebb 10 napon
belül formai és a hitelbírálati döntésnek megfelelő tartalmi ellenőrzésnek alávetni, mely alapján a
hitelbírálati döntésnek meg nem felelő szerződés esetén a folyósítás megtagadható illetőleg
felfüggeszthető. A Bank az ügyfél kérésére köteles a vonatkozó hitelbírálati dokumentációt az ügyfél
rendelkezésére bocsátani.
4.6.
A hitelkiváltásra nyújtott rész folyósításának feltétele a kiváltandó hitelt nyújtó hitelintézet 30
napnál nem régebbi írásos igazolása a fennálló tartozásról. A fennálló tartozás igazoláson csak olyan
technikai számlaszám kerülhet megjelölésre a végtörlesztés teljesítése kapcsán, amelyhez nincs az
Ügyfélnek hozzáférési joga. A benyújtott dokumentum(ok)nak tartalmaznia kell a hitelt/kölcsönt nyújtó
pénzügyi intézmény elnevezését, a hitel/kölcsön törlesztési számlaszámát, a fennálló tartozást, a
szerződéskötés dátumát, valamint a hitel/kölcsön típusát. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az
átutalásnak a Bank mindenkor érvényes Lakossági Kondíciós Listája szerinti díja az Ügyfelet terheli.
Az átutalási díj megfizetése az átutalással egyidejűleg esedékes, s az Ügyfél felhatalmazza a Bankot,
hogy ezzel az összeggel az átutalás napján az Ügyfél ……………………. sz. forint folyószámláját
(Folyószámla) megterhelje.
A Kiváltandó Kölcsön teljes előtörlesztése az Ügyfél kötelezettsége. Az Ügyfél jelen Szerződés
aláírásával továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a Kiváltandó Kölcsön teljes előtörlesztését igazoló
dokumentumo(ka)t (ezen dokumentum, illetve dokumentumok együttesen: Igazolás) az előző
bekezdés szerinti kifizetést követően haladéktalanul, de legkésőbb a Folyósítás napját követő 90
napon belül benyújtja a Bank részére. Az Ügyfél az Igazolást eredeti példányban, legalább teljes
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bizonyító erejű magánokirati formában nyújtja be, amely tartalmazza a Kiváltandó Kölcsönre
vonatkozó, annak azonosítását lehetővé tevő adatokat, illetve a Kiváltandó Kölcsönt nyújtó személy
egyértelmű nyilatkozatát a Kiváltandó Kölcsön teljes előtörlesztésére, illetve a Kiváltandó Kölcsönre
vonatkozó szerződés megszűnésére vonatkozóan.
Felek megállapodnak, és az Ügyfél egyben felhatalmazza a Bankot, hogy ha a Folyósítás napjától
számított 90 napon belül nem nyújtja be a Kiváltandó Kölcsön teljes előtörlesztésére vonatkozó összes
Igazolást, akkor a Bank a hivatkozott időtartam lejártát követő öt banki munkanapon belül a kölcsön
Fedezeti számlán nyilvántartott összegét a kölcsön előtörlesztésére fordítsa. Az Ügyfél felhatalmazza
a Bankot arra, hogy a jelen pont szerinti időtartam lejártakor az addig esetlegesen felmerült kamatnak
és a Szerződés alapján a Bankot illető egyéb költségeknek az összegével a Folyószámlát megterhelje.
4.7.
Az Ügyfél megbízza a Bankot, hogy az Igazolás Bank általi kézhezvételét követő 5 banki
munkanapon belül a kölcsön összegének szabad felhasználás céljára folyósított részét a Fedezeti
számláról a Folyószámlára vezesse át. Az Ügyfél a jelen pont szerinti kifizetést követően jogosult a
kölcsön szabad felhasználású része felett rendelkezni.
4.8.
Amennyiben az Ügyfél a Folyósítástól számított 30 napon belül a Bank felé hitelt érdemlő
módon igazolja, hogy a Kiváltandó Kölcsön maradéktalan kiváltásához a kölcsön szabad felhasználás
céljára folyósított része vagy abból egy meghatározott összeg még szükséges, egyúttal az erre
vonatkozó szabályszerű átutalási megbízás megadásával megbízhatja a Bankot a hiányzó összeg
Fedezeti számláról a Kiváltandó Kölcsönt nyújtó személy részére történő átutalására. A jelen pontban
foglalt jog gyakorlása nem érinti az Igazolás(ok) benyújtására előírt 90 napos határidőt.
5. A folyósított kölcsön kamata, kamatperiódus, THM
5.1.
A folyósítás napjától kezdődően a kölcsön teljes kiegyenlítéséig az Ügyfél a kölcsön összege
után a Banknak ügyleti kamatot köteles fizetni.
A kölcsön ügyleti kamata (Normál kamat) 17 % p.a., azaz évi tizenhét százalék, teljes hiteldíj mutatója
(továbbiakban THM): % p.a azaz százalék, mely megegyezik a jelen szerződés megkötése napján
érvényes, a Stabil kamat személyi kölcsön UniCredit Lízing Zrt. ügyfelek részére termékre vonatkozó
hatályos Ingatlan fedezet nélküli hitelek Hirdetményben közzétett kamatmértékkel.
A kölcsön ügyleti kamata (Normál kamat) 18 % p.a., azaz évi tizennyolc százalék, teljes hiteldíj
mutatója (továbbiakban THM): % p.a azaz százalék mely megegyezik a jelen szerződés megkötése
napján érvényes, a Stabil kamat személyi kölcsön termékre vonatkozó hatályos Ingatlan fedezet
nélküli hitelek Hirdetményben közzétett kamatmértékkel
A kölcsön ügyleti kamata (Normál kamat) 0% p.a., azaz évi nulla százalék, mely megegyezik a jelen
szerződés megkötése napján érvényes, a Stabil kamat 0%-os célhoz kötött személyi kölcsön E.ON
Energiakereskedelmi Kft. ügyfelei részére vonatkozó hatályos Ingatlan fedezet nélküli hitelek
Hirdetményben közzétett kamatmértékkel.
Bank a kölcsönt a „Prémium aktív-kedvezmény” akció keretében meghirdetett kedvezményes ügyleti
kamattal nyújtja az Ügyfélnek, mely kedvezményes kamat a 12.1 pontban, valamint a Stabil kamat
személyi kölcsön UniCredit Lízing Zrt. ügyfelek részére termékre vonatkozó hatályos Ingatlan
Fedezet Nélküli Hitelek Hirdetményben foglalt feltételek teljesítése esetén a Kölcsön teljes
futamidejére érvényes. A kamatkedvezmény mértéke 9,5 % p.a., azaz évi kilenc egész öt tized
százalék. A kamatkedvezménnyel számított éves ügyleti kamat mértéke 7,5 % p.a., azaz évi hét
egész öt tized százalék. A kamatkedvezmény-feltételek nem teljesítése esetén a kölcsön ügyleti
kamata (Normál kamat) 17% p.a., azaz évi tizenhét százalék, teljes hiteldíj mutatója (továbbiakban
THM): 18,66% p.a azaz tizennyolc egész hatvanhat százalék. A kamatmértékek megegyeznek a
jelen szerződés megkötése napján érvényes, az Ingatlan fedezet nélküli hitelek Hirdetményében a
Stabil kamat személyi kölcsön UniCredit Lízing Zrt. ügyfelek részére termékre közzétett
kamatmértékkel.
Bank a kölcsönt a „Prémium aktív-kedvezmény” akció keretében meghirdetett kedvezményes ügyleti
kamattal nyújtja az Ügyfélnek, mely kedvezményes kamat a 12.1 pontban, valamint a Stabil kamat
személyi kölcsön termékre vonatkozó hatályos Ingatlan Fedezet Nélküli Hitelek Hirdetményben
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foglalt feltételek teljesítése esetén a Kölcsön teljes futamidejére érvényes. A kamatkedvezmény
mértékét a szerződéskötés időpontjában hatályos Ingatlan Fedezet Nélküli Hitelek Hirdetmény
tartalmazza.. A kamatkedvezménnyel számított éves ügyleti kamat mértéke % p.a., azaz évi
százalék. A kamatkedvezmény-feltételek nem teljesítése esetén a kölcsön ügyleti kamata (Normál
kamat) 18% p.a., azaz évi tizennyolc százalék, teljes hiteldíj mutatója (továbbiakban THM): % p.a
azaz százalék. A kamatmértékek megegyeznek a jelen szerződés megkötése napján érvényes, az
Ingatlan Fedezet Nélküli Hitelek Hirdetményében a Stabil kamat személyi kölcsön termékre közzétett
kamatmértékkel.
Bank a kölcsönt a „Prémium aktív plusz-kedvezmény” akció keretében meghirdetett kedvezményes
ügyleti kamattal nyújtja az Ügyfélnek, mely kedvezményes kamat a 12.1 pontban, valamint a Stabil
kamat személyi kölcsön termékre vonatkozó hatályos Ingatlan Fedezet Nélküli Hitelek
Hirdetményben foglalt feltételek teljesítése esetén a Kölcsön teljes futamidejére érvényes. A
kamatkedvezmény mértékét a szerződéskötés időpontjában hatályos Ingatlan Fedezet Nélküli
Hitelek Hirdetmény tartalmazza. A kamatkedvezménnyel számított éves ügyleti kamat mértéke %
p.a., azaz évi százalék. A kamatkedvezmény-feltételek nem teljesítése esetén a kölcsön ügyleti
kamata (Normál kamat) 18% p.a., azaz évi tizennyolc százalék, teljes hiteldíj mutatója (továbbiakban
THM): % p.a azaz százalék. A kamatmértékek megegyeznek a jelen szerződés megkötése napján
érvényes, az Ingatlan Fedezet Nélküli Hitelek Hirdetményében a Stabil kamat személyi kölcsön
termékre közzétett kamatmértékkel
Bank a kölcsönt az „Aktív-kedvezmény” akció keretében meghirdetett kedvezményes ügyleti kamattal
nyújtja az Ügyfélnek, mely kedvezményes kamat a 12.1 pontban, valamint a Stabil kamat személyi
kölcsön UniCredit Lízing Zrt. ügyfelek részére termékre vonatkozó hatályos Ingatlan fedezet nélküli
hitelek Hirdetményben foglalt feltételek teljesítése esetén a Kölcsön teljes futamidejére érvényes. A
kamatkedvezmény mértéke 5 % p.a., azaz évi öt százalék. A kamatkedvezménnyel számított éves
ügyleti kamat mértéke 12% p.a., azaz évi tizenkét százalék. A kamatkedvezmény-feltételek nem
teljesítése esetén a kölcsön ügyleti kamata (Normál kamat) 17% p.a., azaz évi tizenhét százalék. teljes
hiteldíj mutatója (továbbiakban THM): % p.a azaz százalék. A kamatmértékek megegyeznek a jelen
szerződés megkötése napján érvényes, az Ingatlan fedezet nélküli hitelek Hirdetményében a Stabil
kamat személyi kölcsön UniCredit Lízing Zrt. ügyfelek részére termékre közzétett kamatmértékkel.
Bank a kölcsönt az „Aktív-kedvezmény” akció keretében meghirdetett kedvezményes ügyleti kamattal
nyújtja az Ügyfélnek, mely kedvezményes kamat a 12.1 pontban, valamint a Stabil kamat személyi
kölcsön termékre vonatkozó hatályos Ingatlan Fedezet Nélküli Hitelek Hirdetményben foglalt feltételek
teljesítése esetén a Kölcsön teljes futamidejére érvényes. A kamatkedvezmény mértékét a
szerződéskötés időpontjában hatályos Ingatlan fedezet nélküli hitelek Hirdetmény tartalmazza. A
kamatkedvezménnyel számított éves ügyleti kamat mértéke % p.a., azaz évi százalék. A
kamatkedvezmény-feltételek nem teljesítése esetén a kölcsön ügyleti kamata (Normál kamat) 18%
p.a., azaz évi tizennyolc százalék, teljes hiteldíj mutatója (továbbiakban THM): % p.a azaz százalék.
A kamatmértékek megegyeznek a jelen szerződés megkötése napján érvényes, az Ingatlan fedezet
nélküli hitelek Hirdetményében a Stabil kamat személyi kölcsön termékre közzétett kamatmértékkel.
Bank a 12.1 pont szerinti Green Beruházási Cél igazolása esetén, a kölcsönt az „Aktív Green kedvezmény” akció keretében meghirdetett kedvezményes ügyleti kamattal nyújtja az Ügyfélnek - ,
mely kedvezményes kamat a hivatkozott pontban, valamint a Stabil kamat személyi kölcsön termékre
vonatkozó hatályos Ingatlan Fedezet Nélküli Hitelek Hirdetményben foglalt feltételek teljesítése esetén
a Kölcsön teljes futamidejére érvényes. A kamatkedvezmény mértékét a szerződéskötés időpontjában
hatályos Ingatlan fedezet nélküli hitelek Hirdetmény tartalmazza. A kamatkedvezménnyel számított
éves ügyleti kamat mértéke …. % p.a., azaz ……………. század százalék.
A kamatkedvezmény-feltétel nem teljesítése esetén, illetőleg a 12.1. pont szerinti Green Beruházás
Cél igazolása hiányában a kölcsön ügyleti kamata (Normál kamat) 18% p.a., azaz évi tizennyolc
százalék., teljes hiteldíj mutatója (továbbiakban THM): % p.a azaz százalék. A kamatmértékek
megegyeznek a jelen szerződés megkötése napján érvényes, az Ingatlan Fedezet Nélküli Hitelek
Hirdetményében a Stabil kamat személyi kölcsön termékre közzétett kamatmértékkel.
Bank a kölcsönt az „Aktív plusz-kedvezmény” akció keretében meghirdetett kedvezményes ügyleti
kamattal nyújtja az Ügyfélnek, mely kedvezményes kamat a 12.1 pontban, valamint a Stabil kamat
személyi kölcsön termékre vonatkozó hatályos Ingatlan Fedezet Nélküli Hitelek Hirdetményben foglalt
feltételek teljesítése esetén a Kölcsön teljes futamidejére érvényes. A kamatkedvezmény mértékét a
szerződéskötés időpontjában hatályos Ingatlan fedezet nélküli hitelek Hirdetmény tartalmazza. A
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kamatkedvezménnyel számított éves ügyleti kamat mértéke % p.a., azaz évi százalék. A
kamatkedvezmény-feltételek nem teljesítése esetén a kölcsön ügyleti kamata (Normál kamat) 18%
p.a., azaz évi tizennyolc százalék , teljes hiteldíj mutatója (továbbiakban THM): % p.a azaz százalék.
A kamatmértékek megegyeznek a jelen szerződés megkötése napján érvényes, az Ingatlan fedezet
nélküli hitelek Hirdetményében a Stabil Kamat Személyi Kölcsön termékre közzétett kamatmértékkel.
A Bank egyedi elbírálás alapján Egyedi kamatkedvezményt nyújt az Ügyfél számára, ami a Kölcsön
teljes futamidejére érvényes. Az Egyedi Kedvezmény keretében nyújtott, a fenti kamat mértékét
csökkentő kamatkedvezmény mértéke: ….% p.a., azaz évi ….. százalék, a kamatkedvezménnyel
számított éves ügyleti kamat mértéke: % p.a., azaz évi ….. százalék.
A folyósított Kölcsön kamatperiódusa a Kölcsön futamidejével megegyező, azaz a folyósítás napjától
számított …… hónapos időtartamú. A Kölcsön ügyleti kamata a Kölcsön teljes futamideje alatt rögzített
(rögzített hitelkamat), Bank részéről egyoldalúan nem módosítható.
5.2 A folyósított Kölcsön kamatára, kamatperiódusára és üzleti évfordulóra vonatkozó
rendelkezéseket egyebekben - ha a Szerződés másképpen nem rendelkezik - a Bank Lakossági
Üzletszabályzata tartalmazza, amely a Szerződés mellékletét képezi.
5.3 Az Ügyfél és az Adóstárs elismerik, hogy teljes futamidőre szóló kamat kedvezmény esetén a
kölcsön éves induló, százalékban kifejezett teljes hiteldíj mutatója (továbbiakban THM): , melynek
számítása a Szerződésben, valamint a Szerződés megkötésének napján érvényes, a Stabil kamat
személyi kölcsön Stabil kamat 0%-os célhoz kötött személyi kölcsön termékre vonatkozó
Hirdetményben közzétett hatályos kondíciók alapján történt.
5.3 Az Ügyfél és az Adóstárs elismerik, hogy a kölcsön éves induló, százalékban kifejezett teljes
hiteldíj mutatója (továbbiakban THM): %, az 5.1. pont szerinti kamatkedvezménnyel számolva: …,
melynek számítása a Szerződésben, valamint a Szerződés megkötésének napján érvényes, a Stabil
kamat személyi kölcsön termékre vonatkozó Hirdetményben közzétett hatályos kondíciók alapján
történt.
Az Ügyfél és az Adóstárs tudomásul veszik, hogy a THM meghatározása a hatályos jogszabályok,
valamint a kölcsönszerződésben foglaltak szerződésszerű teljesítése esetén a kölcsön teljes
futamidejére érvényes Kedvezményes kamat Normál kamat Kedvezményes kamat illetőleg Normál
kamat és Egyedi kamatkedvezmény figyelembe vételével történt, a THM a fenti feltételek
megváltozása esetén a jövőben módosulhat. A THM mértéke Kölcsön bankszámla figyelembe
vételével került meghatározásra. A Bank a Stabil kamat személyi kölcsön igénybevételéhez a Kölcsön
bankszámlát írja elő minimális feltételként, mely helyett az Ügyfél igénye szerint szabadon választhat
másik számlatípust is. A THM kiszámításának módjára, valamint a THM meghatározása során
figyelembe vett és figyelmen kívül hagyott költségekre vonatkozó részletes rendelkezéseket a
Lakossági Üzletszabályzat tartalmazza. A Kölcsön bankszámlára vonatkozó kondíciókat és
feltételeket a Bank mindenkor hatályos Egyéb Szolgáltatások Díjai Kondíciós Listája tartalmazza.
5.4. Az Ügyfél és az Adóstárs kijelentik, hogy a Szerződés aláírása előtt megismerteék és megkaptaák
a Szerződés tervezetét, megismerteék és tudomásul vetteék a hitelbírálati díj számítás módját, a
kölcsönprolongálás várható költségét, a nem szerződésszerű teljesítés esetén a késedelmi kamat
mértékét, a Szerződés felmondásának feltételeit, a teljes futamidőre kiszámított kamatot, a THM-et, a
THM számításának módját és a THM számítás során figyelembe nem vett egyéb költségeket, a Bank
részére a kölcsön felvételével összefüggő, összes Banknak fizetendő költséget, valamint a Bank által
a kölcsön folyósításához megkívánt egyéb feltételeket.
5.5. A Bank egyoldalú szerződésmódosítási jogával kapcsolatos részletes szabályokat a Lakossági
Üzletszabályzat tartalmazza.
6. Költségek
6.1.
A kölcsön 7.4. pont szerinti előtörlesztéséhez kapcsolódóan, az előtörlesztéshez közvetlenül
kapcsolódó költségeinek megtérítésére a Bank – az alábbiakban hivatkozott Hirdetményben megjelölt
esetek kivételével - előtörlesztési díjat számít fel az Ügyfélnek, mely megegyezik az Ingatlan fedezet
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nélküli hitelek Hirdetményében a „Stabil kamat személyi kölcsön” termékre közzétett előtörlesztési díj
mértékével, és amelynek a jelen szerződés megkötése napján érvényes mértéke részbeni
előtörlesztés esetén az előtörlesztett összeg 1,0 %-a, azaz egy egész százaléka, amennyiben az
előtörlesztés napján a hátralévő futamidő meghaladja az 1 évet, illetve 17.500,- Ft, azaz Tizenhétezerötszáz forint, de maximum az előtörlesztett összeg 0,5 %-a, azaz nulla egész öt tized százaléka,
amennyiben az előtörlesztés napján a hátralévő futamidő nem haladja meg az 1 évet. A fentiek szerint
felszámított előtörlesztési díj összege azonban egyik esetben sem lehet több, mint az előtörlesztés
időpontja és a Kölcsön lejárata közötti időtartamra fizetendő – az előtörlesztés időpontjában érvényes
feltételek figyelembevételével kalkulált - kamat összege. A Bank a díjmentes előtörlesztés feltételeit a
mindenkor hatályos Hirdetményben teszi közzé. Az előtörlesztési díj összege az előtörlesztéssel
egyidejűleg esedékes.
6.2.
A jelen szerződés Ügyfél kérelme alapján történő módosításáért a Bank
szerződésmódosítási díjat számít fel az Ügyfélnek, mely megegyezik a Bank mindenkor hatályos
Hirdetményében a „Stabil kamat személyi kölcsön” termékre közzétett szerződésmódosítási díj
mértékével, és amelynek a jelen szerződés megkötése napján érvényes mértéke 30.000,- Ft, azaz
Harmincezer forint. Ennek összege a szerződésmódosítás hatályba lépése napján azonnal esedékes.
6.3. A Bank a fenti költségek összegével az Ügyfél Banknál vezetett Folyószámláját az esedékesség
napján megterheli. Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a szerződésmódosítási díj összege, ill.
az előtörlesztési díj összege a Folyószámlán az esedékesség napján rendelkezésre álljon.
6.4.
Az Ügyfél és Adóstárs által fizetendő teljes összeg: ……… Ft, mely tartalmazza a Kölcsön teljes
összegét, valamint a Kölcsön teljes díját, az 5.1. pont szerinti kamatkedvezménnyel számolva. A
kölcsön teljes díjának kiszámítása a THM meghatározásánál a hatályos vonatkozó jogszabályok
alapján figyelembe veendő a Bank által ismert, az Ügyfél által jelen Szerződéssel kapcsolatban
megfizetendő ellenszolgáltatások (díjak) alapján történt.
Az Ügyfél és Adóstárs által fizetendő teljes összeg: ……… Ft, mely tartalmazza a Kölcsön teljes
összegét, valamint a Kölcsön teljes díját, az 5.1. pont szerinti kamatkedvezménnyel számolva: …….
Ft. A kölcsön teljes díjának kiszámítása a THM meghatározásánál a hatályos vonatkozó jogszabályok
alapján figyelembe veendő a Bank által ismert, az Ügyfél által jelen Szerződéssel kapcsolatban
megfizetendő ellenszolgáltatások (díjak) alapján történt.
6.5. A jelen pontban nem szereplő egyéb költségeket, ideértve a Folyószámlához kapcsolódó
költségeket is, a Bank mindenkor hatályos Hirdetménye, illetve Kondíciós listája tartalmazza. A
költségekre vonatkozóan a Bank egyoldalú szerződésmódosítási jogával kapcsolatos részletes
szabályokat a Lakossági Üzletszabályzat tartalmazza.
7. A kölcsön és kamat esedékessége, megfizetése, értesítő levél
7.1.
Az Ügyfél és Adóstárs kötelesek a kölcsönt és a kamatot darab egyenlő összegű havi
törlesztőrészletben (a továbbiakban: Törlesztőrészlet) a Bank részére megfizetni. Az egyenlő törlesztő
részletben a tőke és a kamat aránya változó (annuitásos kamatszámítás). Az Ügyfél és Adóstárs által
havonta, a 7.2. pont szerinti esedékességkor megfizetendő, tőkét és kamatot egyaránt tartalmazó,
kamatkedvezménnyel számolt Törlesztőrészlet várható kezdő összege: Ft.
Az Ügyfél és Adóstárs kötelesek a kölcsönt és a kamatot darab egyenlő összegű havi
törlesztőrészletben (a továbbiakban: Törlesztőrészlet) a Bank részére megfizetni. Az egyenlő törlesztő
részletben a tőke és a kamat aránya változó (annuitásos kamatszámítás). Az Ügyfél és Adóstárs által
havonta, a 7.2. pont szerinti esedékességkor megfizetendő, tőkét és kamatot egyaránt tartalmazó,
Törlesztőrészlet várható kezdő összege: Ft. Az 5.1. szerinti kamatkedvezmény esetén: ….. Ft.
Ügyfél és Adóstárs tudomásul veszik, hogy a Törlesztőrészlet tényleges kezdő összege eltérhet a
várható kezdő összegként megjelölttől, és a jelen szerződés aláírásával elfogadjaák, hogy a kölcsön
Törlesztőrészletének tényleges összegéről a Bank az Ügyfelet a kölcsönszerződés megkötését
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követően, de legkésőbb az első esedékességet megelőző 15. napon írásban külön értesíti. Az
értesítőlevél a jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi
7.2. A Törlesztőrészlet megfizetésének kezdő időpontja a Folyósítás napját követő hónapnak a
Folyósítás napjával megegyező napja, ezt követően a Törlesztőrészlet minden hónapban a Folyósítás
napjával megegyező napon válik esedékessé, míg az utolsó Törlesztőrészlet megfizetése a Lejárat
napján esedékes („Törlesztés napja”). Amennyiben az adott hónapban a Folyósítás napjával
megegyező nap nem található, a Törlesztés napja az ezt megelőző utolsó nap.
7.3. A Kölcsön törlesztése oly módon történik, hogy a Bank esedékességkor a havi Törlesztőrészlet
összegével megterheli a Folyószámlát. Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a Törlesztőrészlet havi
összege esedékességkor a Folyószámlán rendelkezésre álljon.
Az Ügyfél és Adóstárs a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszik és elfogadjaák, hogy a Bank
által a jelen pont szerint beterhelésre került Törlesztőrészlet és egyéb költségek összegéről a Bank az
Ügyfelet és Adóstársat az Ügyfél részére kiküldésre kerülő, Folyószámlára vonatkozó kivonat
megküldésével utólag értesíti.
7.4. Az Ügyfél és Adóstárs jogosult a kölcsönt bármikor részben vagy egészben a lejárat előtt is
visszafizetni azzal, hogy szándékát az előtörlesztést megelőzően, az általa pontosan megjelölt
előtörlesztési időpont előtt legalább 5 banki munkanappal írásban kell a Bankkal közölnie. Az
előtörlesztés napja az a nap, amelyet Ügyfél vagy Adóstárs fenti írásos bejelentésében ekként
meghatároz.
Az Ügyfél és Adóstárs előtörlesztés esetén a Folyószámlájára köteles teljesíteni az előtörlesztéshez
és az előtörlesztésig esedékes kamat/Törlesztőrészlet, és előtörlesztési díj megfizetéséhez
szükséges összeget.
Felek rögzítik, hogy nem tekinthető előtörlesztésnek az Ügyfél vagy az Adóstárs azon – az esedékes
törlesztő részletet meghaladó – befizetése, mellyel kapcsolatban az előtörlesztési szándék előzetesen
a jelen pontban foglaltaknak megfelelően nem került a Bankkal közlésre.
Felek megállapodnak abban, hogy ellenkező megállapodásuk hiányában részbeni előtörlesztés
esetén az előtörlesztett összeggel – a futamidő változatlanul hagyása mellett - az esedékes törlesztő
részletek összege arányosan csökken. Részbeni előtörlesztés esetén a Bank a Törlesztőrészlet új
összegéről, valamint annak esedékességéről írásban értesíti az Ügyfelet.
7.5. Az Ügyfél és az Adóstárs kérésre jogosult a Kölcsönszerződés fennállásának ideje alatt a jelen
Kölcsönszerződés alapján fennálló tartozásról (tőke, kamat, költségek) törlesztési táblázat formájában
kivonatot kapni, díj-, költség és egyéb fizetési kötelezettségmentesen.
8. Késedelmi kamat
8.1. Amennyiben az Ügyfél a szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek esedékességkor nem
tesz eleget, a Banknak az esedékes és vissza nem fizetett tartozások összege (tőke-, kamat- és
esetleges további járulékkövetelés) után késedelmi kamatot köteles fizetni.
A késedelmi kamat mértéke az ügyleti kamat másfélszeresének 3%ponttal növelt értéke, amely nem
lehet magasabb a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes
Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett jegybanki alapkamat 24%ponttal növelt értéke.
8.2. Felek megállapodnak abban, hogy a fentiek szerinti késedelmi kamatot a Szerződés
megszűnését követően is, valamennyi esedékes tartozás visszafizetéséig irányadónak tekintik
9. Elállás
Felek megállapodnak abban, hogy az Ügyfél jogosult a jelen Szerződés mindkét fél általi aláírásának
napjától számított tizennégy napon belül, de legkésőbb a kölcsön folyósítása napjáig a Szerződéstől
ingyenesen elállni.
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10. A cél meghiúsulása
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Kölcsön célja a kölcsön folyósítása napjáig
meghiúsul, a Bank a Fedezeti számláról a folyósított kölcsön összegét a hitelbe előtörleszti.
Amennyiben a kölcsön folyósítását követően hiúsul meg a Kölcsön célja, akkor E.ON
Energiakereskedelmi Kft. a Banknak visszafizeti, amit a Bank haladéktalanul előtörlesztésre fordít. A
Bank mindkét esetben elszámol az Ügyféllel. A cél meghiúsulása esetén a Bank nem számol fel
előtörlesztési díjat.
11. A szerződés felmondása
11.1. A Bank a Szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani, ha az Ügyfél vagy Adóstárs a
Szerződés alapján fennálló bármely kötelezettséget megszegi, avagy az őket e jogviszonyokból eredő,
jogszabály vagy a Bank üzletszabályzatai alapján terhelő kötelezettségéüknek nem tesznek eleget.
Felmondás esetén a jelen Szerződés alapján fennálló valamennyi követelés lejárttá és esedékessé
válik, és a visszafizetés hiányában megnyílik a Bank kielégítési joga. A jogkövetkezmények –
amennyiben a Bank a felmondásában más időpontot nem határoz meg – a felmondás kézbesítését
követő napon állnak be.
11.2. Felek megállapodnak abban, hogy - a Szerződés felmondására vonatkozó, a jelen
Szerződésben valamint a Bank Általános Üzleti Feltételeiben és Lakossági Üzletszabályzatában
meghatározott eseteket nem érintve – az Ügyfél jogosult a jelen Szerződést a 7.1. pont szerinti értesítő
levél kézhez vételétől számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondani, feltéve, hogy a kölcsön
folyósításra került. Ügyfél köteles a felmondásra vonatkozó írásbeli nyilatkozata elküldését követően
legkésőbb harminc napon belül visszafizetni a Bank részére a folyósított kölcsönösszeget és a kölcsön
folyósításának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható jelen Szerződés szerinti ügyleti
kamatot.
11.3. Felek megállapodnak, hogy– az Ügyfél előző pont szerinti felmondási jogát nem érintve egyik felet sem illeti meg a Szerződés rendes felmondásának joga. A Bank tájékoztatja az Ügyfelet,
hogy jelen pontban rögzített szerződéses feltétel az Ügyfél kapcsán a Ptk vonatkozó - eltérést engedő
– rendelkezésétől eltér. Az Ügyfél az említett feltételt kifejezetten elfogadja.
12. Egyéb kikötések
12.1.
Az Ügyfél - a Kölcsön teljes futamidejére megállapított „prémium aktív-kedvezmény akció”
elnevezésű kamatkedvezmény biztosítása érdekében - kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés
megkötésének hónapját követő második naptári hónappal kezdődően a Banknál nyitott
bankszámlájára legalább havi 300.000 forint jóváírás érkezik átutalásból (amelybe a saját számlák
közötti átvezetések nem számítanak bele).Ezen feltétel teljesülését – a futamidő első 2 hónapjának
kivételével – a Bank havonta, minden hónap első és utolsó napja közötti időszakban vizsgálja. Ha a
vizsgált hónapban a feltételeket az Ügyfél nem teljesíti, akkor a vizsgált hónapot követő hónapban az
Ügyfél az 5.1. pontban meghatározott kamatkedvezményre nem jogosult.
Az Ügyfél - a Kölcsön teljes futamidejére megállapított „prémium aktív plusz-kedvezmény akció”
elnevezésű kamatkedvezmény biztosítása érdekében - kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés
megkötésének hónapját követő második naptári hónappal kezdődően a Banknál nyitott
bankszámlájára legalább havi 300.000 forint jóváírás érkezik átutalásból (amelybe a saját számlák
közötti átvezetések nem számítanak bele), valamint legkésőbb jelen Szerződés aláírásával
egyidejűleg a Biztosítotti Nyilatkozat megtételével csatlakozik a Biztosítási szerződéshez, melyet
folyamatos díjfizetéssel fenntart a hitel teljes futamideje alatt. Ezen feltételek teljesülését – a futamidő
első 2 hónapjának kivételével – a bank havonta, minden hónap első és utolsó napja közötti időszakban
vizsgálja. Ha a vizsgált hónapban a feltételeket az Adós nem teljesíti, akkor a vizsgált hónapot követő
hónapban az Adós kamatkedvezményre nem jogosult. Ezen feltétel teljesülését – a futamidő első 2
hónapjának kivételével – a Bank havonta, minden hónap első és utolsó napja közötti időszakban
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vizsgálja. Ha a vizsgált hónapban a feltételeket az Ügyfél nem teljesíti, akkor a vizsgált hónapot követő
hónapban az Ügyfél az 5.1. pontban meghatározott kamatkedvezményre nem jogosult.
Az Ügyfél - a Kölcsön teljes futamidejére megállapított „aktív-kedvezmény akció”
elnevezésű kamatkedvezmény biztosítása érdekében - kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés
megkötésének hónapját követő második naptári hónappal kezdődően a Banknál nyitott
bankszámlájára legalább 150.000 forint havi jóváírás érkezik átutalásból (amelybe a saját számlák
közötti átvezetések nem számítanak bele).Ezen feltétel teljesülését – a futamidő első 2 hónapjának
kivételével – a Bank havonta, minden hónap első és utolsó napja közötti időszakban vizsgálja. Ha a
vizsgált hónapban a feltételeket az Ügyfél nem teljesíti, akkor a vizsgált hónapot követő hónapban az
Ügyfél az 5.1. pontban meghatározott kamatkedvezményre nem jogosult.
Az Ügyfél - a Kölcsön teljes futamidejére megállapított „aktív plusz-kedvezmény akció”
elnevezésű kamatkedvezmény biztosítása érdekében - kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés
megkötésének hónapját követő második naptári hónappal kezdődően a Banknál nyitott
bankszámlájára legalább 150.000 forint havi jóváírás érkezik átutalásból (amelybe a saját számlák
közötti átvezetések nem számítanak bele, valamint legkésőbb jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg
a Biztosítotti Nyilatkozat megtételével csatlakozik a Biztosítási szerződéshez, melyet folyamatos
díjfizetéssel fenntart a hitel teljes futamideje alatt). Ezen feltételek teljesülését – a futamidő első 2
hónapjának kivételével – a bank havonta, minden hónap első és utolsó napja közötti időszakban
vizsgálja. Ha a vizsgált hónapban a feltételeket az Adós nem teljesíti, akkor a vizsgált hónapot követő
hónapban az Adós kamatkedvezményre nem jogosult .Ezen feltétel teljesülését – a futamidő első 2
hónapjának kivételével – a Bank havonta, minden hónap első és utolsó napja közötti időszakban
vizsgálja. Ha a vizsgált hónapban a feltételeket az Ügyfél nem teljesíti, akkor a vizsgált hónapot követő
hónapban az Ügyfél az 5.1. pontban meghatározott kamatkedvezményre nem jogosult.
Amennyiben az Ügyfél Green Beruházási Cél teljesítéséről kiállított igazolást nyújt be a Bankhoz
kölcsön folyósítási kérelemmel egyidejűleg - a Kölcsön teljes futamidejére megállapított „Aktív Green
-kedvezmény akció” elnevezésű kamatkedvezmény biztosítása érdekében - kötelezettséget vállal
arra, hogy a Szerződés megkötésének hónapját követő második naptári hónappal kezdődően a
Banknál nyitott bankszámlájára legalább 150.000 forint forint havi jóváírás érkezik átutalásból
(amelybe a saját számlák közötti átvezetések nem számítanak bele). Ezen feltétel teljesülését – a
futamidő első 2 hónapjának kivételével – a Bank havonta, minden hónap első és utolsó napja közötti
időszakban vizsgálja. Ha a vizsgált hónapban a feltételeket az Ügyfél nem teljesíti, akkor a vizsgált
hónapot követő hónapban az Ügyfél az 5.1. pontban meghatározott kamatkedvezményre nem
jogosult.
Amennyiben az Ügyfél a fentiek szerinti Green Beruházási Cél igazolása nélkül nyújt be kölcsön
folyósítási kérelmet a Bankhoz, az Ügyfél az 5.1. pontban meghatározott kamatkedvezményre nem
jogosult.
Green Beruházási Célként a Bank a következőket fogadja el: napelem vásárlása és/vagy annak
telepítésével kapcsolatos munkavégzés.
Green Beruházási Cél igazolásaként a Bank a következőket fogadja el: új napelem vásárlásáról
és/vagy új napelem telepítésével kapcsolatos munkavégzésről a szolgáltató által kiállított teljesítési
igazolás.

Az Ügyfél a Kölcsön teljes futamidejére vonatkozóan vállalja, hogy a szerződés megkötésének
hónapját követő második naptári hónappal kezdődően a Banknál nyitott bankszámlájára érkezteti
teljes jövedelmét, és ennek érdekében kéri és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa
aláírt és Bank részére átadott, munkabér átutalására irányuló Kérelmét a Bank jelen Szerződés
aláírását követően a Munkáltatója részére postán megküldje, az abban foglalt, banktitoknak minősülő
adatokat a Munkáltató részére ekképpen kiszolgáltassa (5.sz. melléket).
12.2. A jelen Szerződésből eredő, Ügyfelet és Adóstársat illető jogok és őket terhelő
kötelezettségek egyetemlegesek. Felek megállapodnak abban, hogy az Ügyfélhez vagy az
Adóstárshoz intézett banki nyilatkozat az Ügyféllel és az Adóstárssal szemben is hatályos.
12.3. Ügyfél és Adóstárs adatait a jelen Szerződésen kívül a kölcsönigénylés tartalmazza. Ügyfél
és Adóstárs kötelesek a Bank által nyilvántartott bármely adatában bekövetkezett változást öt napon
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belül a Bank részére írásban bejelenteni. Az értesítési cím megváltozásának bejelentése a Bank
irányában csak akkor hatályos, ha a bejelentést tartalmazó nyilatkozat teljes bizonyító erejű
magánokirati, vagy közokirati formában készült és került a Bank részére benyújtásra.
12.4. A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a Bank az esedékes követeléseivel az Ügyfél és az
Adóstárs rendelkezése nélkül is megterhelheti az Ügyfélnek és/vagy az Adóstársnak a Banknál
vezetett bármely bankszámláját, a vonatkozó jogszabályi előírások értelmében azonban az előnyösen
rangsorolt követelések teljesítése meg kell előzze a Bank követelésének a teljesítését. A Kölcsön
visszafizetésére, a kamatnak és az egyéb költségeknek a megfizetésére vonatkozó rendelkezéseket
–kivéve, ha a Szerződés másképpen rendelkezik-, a Bank Lakossági Üzletszabályzata tartalmazza,
ami a Szerződés mellékletét képezi.
12.5. Ügyfél és Adóstárs tudomásul veszik, hogy a Bank jogosult az Ügyfél bármely fizetési
kötelezettsége megszegése esetén a követelése érvényesítése érdekében követelés behajtásával
foglalkozó harmadik személynek, személyeknek megbízást adni a követelése behajtására. Ügyfél és
Adóstárs továbbá tudomásul veszik, hogy a Bank jogosult jelen Szerződésből eredő jogait és
követeléseit harmadik személyre átruházni. Ügyfél és Adóstárs tudomásul veszik és elfogadjaák, hogy
ez esetben a Bank jogosult a behajtással kapcsolatban felmerülő összes költség viselésének rájuk
történő áthárítására, továbbá, hogy a Bank e költségek megtérítésére irányuló igényének közlése
esetén haladéktalanul, egyetemlegesen és maradéktalanul kötelesek ezen költségek kiegyenlítésére.
12.6. Ügyfél és Adóstárs hozzájárulnak ahhoz, hogy a Bank a fenti esetekben a rendelkezésére
álló, az Ügyfélre és Adóstársra vonatkozó, banktitoknak minősülő adatokat a követelés behajtását
végző, illetve a követelés átruházását követően új jogosult harmadik személyek részére átadja és
hozzájárul ahhoz, hogy ezen átadott adatokat ezen harmadik személyek nyilvántartsák és kezeljék.
12.7. Ügyfél és Adóstárs kijelentik, hogy harmadik személlyel szemben nincs 60 napja, vagy azt
meghaladó időtartamú lejárt tartozásauk, illetve veleük szemben sincs végrehajtási eljárás
folyamatban. Ügyfél és Adóstárs kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben vagyoni, jövedelmi
helyzetéükben a kölcsön futamideje alatt, a hitelkérelemben feltüntetett állapothoz képest lényeges
negatív változás áll be, úgy arról a Bankot haladéktalanul tájékoztatjaák.
12.8. A Bank által nyújtott Kölcsön és járulékai mindenkori összegének megállapítása
szempontjából a Bank üzleti könyvei az irányadóak, kivéve, ha azok bizonyíthatóan tévesek.
12.9. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Bank Általános Üzleti Feltételei,
Lakossági Üzletszabályzata, magánszemélyek részére nyújtott hitelek kondícióira vonatkozó
Hirdetménye, valamint a vonatkozó jogszabályi előírások az irányadóak.
12.10. A Felek megállapítják, hogy a Bank az Ügyfél és az Adóstárs részére a jelen Szerződés
megkötését megelőzően átadta a Bank Általános Üzleti Feltételeit, Lakossági Üzletszabályzatát,
magánszemélyek részére nyújtott hitelek kondícióira vonatkozó Hirdetményt, amelynek tartalmát az
Ügyfél és az Adóstárs megismerteék, elfogadtaák és az abban foglaltakat magukra magára nézve
kötelezőnek ismerik el.
12.11. A Szerződés aláírásával az Ügyfél és Adóstárs kifejezetten hozzájárulnak és felhatalmazzaák
a Bankot, hogy az UniCredit Group csoport bármely tagja, egysége részére az Ügyfelet és Adóstársat
érintő, tudomására jutott banktitok tárgyát képező tényt, információt, megoldást vagy adatot - beleértve
az Ügyfél és Adóstárs személyes és pénzügyi-, továbbá, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére,
gazdálkodására, üzleti kapcsolataira, valamint a Bank által vezetett számláinak számláiknak
egyenlegére, forgalmára, továbbá a Bankkal kötött szerződéseire szerződéseikre vonatkozó adatokat
- szolgáltasson a Bank jogszabály alapján vállalt feladatai, fennálló kötelezettségei teljesítése, továbbá
konszolidációs, kockázatelemzési, illetve szolgáltatások értékesítése, valamint az összevont alapú
felügyeletnek való megfelelés céljából, az ezekhez szükséges mértékben, valamint e célokkal
összefüggésben az adatokat a szerződéses jogviszony fennállása alatt, illetve addig, amíg a Banknak
az Ügyféllel és Adóstárssal szemben követelése áll fenn, gyűjtse, rögzítse, tárolja.
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12.12. Amennyiben jelen Szerződés valamelyik rendelkezése vagy rendelkezésének egy része
érvénytelen vagy végrehajthatatlan, úgy ez nem érinti a Szerződés többi részének érvényességét. A
Felek ezúton kötelezik magukat, hogy ebben az esetben az érvénytelen vagy végrehajthatatlan
rendelkezést olyan érvényes vagy végrehajtható rendelkezéssel helyettesítik, amely a lehető
legjobban megfelel a helyettesítendő rendelkezés szellemének és céljának; ugyanez értelemszerűen
érvényes a jelen Szerződés esetleges hézagaira is.
12.13. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak
megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a
Felek alávetik magukat – a hatáskörébe tartozó ügyekben – a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság
kizárólagos illetékességének.
12.14. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Bank köteles a központi hitelinformációs rendszerről szóló
2011. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: KHR tv.) alapján, az e törvényben meghatározott feltételek
fennállása esetén és a felhasználási cél figyelembevétele mellett, a törvényben nevesített adatoknak
a központi hitelinformációs rendszer részére való továbbítására. Az Ügyfél a Szerződés aláírásával
elismeri, hogy a Bank a Szerződés megkötésének kezdeményezését, illetve a Szerződés megkötését
megelőzően a KHR-re irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, az Ügyfelet megillető jogokról,
arról, hogy a KHR által kezelt adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni, arról,
hogy adatai a KHR tv-ben foglaltaknak megfelelően jelen szerződés megkötését, illetve a 7.1. pont
szerinti értesítőlevélben foglalt, esetlegesen módosult adatok ezen értesítő levél megküldését
követően átadásra kerülnek, valamint a KHR. tv-ben rögzített szerződésszegések esetén átadásra
kerülhetnek, írásbeli felvilágosítást adott a számára. Elismeri továbbá, hogy a Bank - az Általános
Üzleti Feltételek részeként - a hatályos jogszabályoknak megfelelően írásban megadta neki a
tájékoztatást arról is, hogy a központi hitelinformációs rendszer adatait más referenciaadat–
szolgáltatók részére is átadhatja, valamint arról is, hogy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozástól
kérheti, hogy adatait a szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb öt évig kezelje.
12.15. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Ügyfél megadott mobiltelefonos elérhetőséget,
úgy a Bank a megadott telefonszámra küldött SMS-ben tájékoztathatja nem teljesítés esetén a már
lejárt követelésének összegéről.
A Bank felhívja az Ügyfél figyelmét, az Ügyfél pedig tudomásul veszi az SMS szolgáltatásban rejlő
kockázatokat, így különösen azt, hogy a Bankot nem terheli felelősség azért, ha az SMS formájában
továbbított banktitoknak minősülő információ a Bank érdekkörén kívül eső ok(ok)ból jogosulatlan
harmadik személy(ek) tudomására jut, illetve az SMS tájékoztatás esetlegesen hibás tartalmától vagy
elmaradásától függetlenül az Ügyfél fizetési kötelezettsége jelen Szerződés rendelkezései szerint
változatlanul fennáll.
A Felek a Szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják.
Kelt: ,

.........................................................
Ügyfél (Adós) aláírás

.........................................................
Adóstárs aláírás

Fenti kölcsönszerződést az Ügyfél és az Adóstárs előttünk, mint tanúk előtt írta írták alá:
____________________________
aláírás (Tanú 1)

____________________________
aláírás (Tanú 2)

Név:
Lakcím:
1Igazolvány

Név:
Lakcím:
száma és típusa2 (Tanú 1):

1Igazolvány

száma és típusa2 (Tanú 2):

Kitöltendő, ha a tanú a Bank munkavállalója és lakcímként a Bank címe került feltüntetésre.
A tanú személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványának száma. Az igazolvány típusát kérjük
aláhúzással jelölje.
1
2
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személyazonosító igazolvány / útlevél / kártya
formátumú vezetői engedély

személyazonosító igazolvány / útlevél / kártya
formátumú vezetői engedély

Kelt:

..........................................................
UniCredit Bank Hungary Zrt.

Mellékletek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Általános Üzleti Feltételek
Lakossági Üzletszabályzat
Hirdetmény magánszemélyek hiteleire vonatkozóan
Ügyfél által kitöltött és aláírt hiteligénylő nyomtatvány
Kérelem munkabér érkeztetésre
Folyósítási Kérelem Nyomtatv
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Munkáltató neve:
Címe: ……………………………………………………………………………………………….

KÉRELEM

Tárgy: munkabér átutalás
TISZTELT ........................................................................ OSZTÁLY!
Alulírott
(szül.hely, idő.: ,
Lakcím:
Igazolvány sz.: )
Kérem, hogy ...................................................................hónaptól a havi
munkabéremet az alábbi
UniCredit Banknál vezetett bankszámlára utalják át. Amennyiben a munkabérem
már a lent megjelölt bankszámlára kerül átutalásra, akkor kérem azt a továbbiakban
is a lenti számlaszámra szíveskedjenek átutalni.
Ezúton kérem a Munkáltatót, hogy a munkabér átutalás a Bank által megfelelően
azonosítható módon történjen (jogcímkód használattal és/vagy a közleményben
kerüljön feltüntetésre a „munkabér” megnevezés).

Köszönettel: ........................................................................

Dátum: ,

KÉRELEM
személyi kölcsön folyósításához

Alulírott…., mint Hiteligénylő (lakcím:[….], személyi ig. szám:[…..] ezúton kérem, hogy az UniCredit Bank
Hungary Zrt. (1054, Budapest, Szabadság tér 5-6.,. továbbiakban: „Bank”) a Bank és közöttem [dátum]n kötött […]számú Személyi kölcsön szerződésben (továbbiakban: Kölcsönszerződés) foglaltak alapján a
folyósítási feltételek maradéktalan teljesítését követően, a kölcsön összegét [dátum]-ai értéknappal, de
leghamarabb a jelen Kérelem Bankhoz érkezését követő 3 napon belül szíveskedjék a
Kölcsönszerződésben meghatározott bankszámlámra folyósítani.
.

Kelt: ,

……………………………………………
Hiteligénylő

Előttünk, mint tanúk előtt:

……………………………….

……………………………….

Aláírás (Tanú 1)

Aláírás (Tanú 2)

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Személyi ig. szám:

Személyi ig. szám:

