UNICREDIT SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS
Ezy azonosító:
Iktatási szám:
HITELIGÉNYLŐ ADATAI

Ügyfélszám:

Neme:
Titulus:
Családi név:
Születési név:
Születési hely:
Azonosító okmány típusa:
Azonosító okmány száma:
Adóazonosító:
Családi állapota:

Állampolgársága:
Utónév:
Anyja születési neve:
Születési idő:
Lakcímkártya száma:
Személyi azonosító:
Legmagasabb iskolai végzettség:

Állandó lakcím:
Levelezési cím:
E-mail cím:
Telefon:
otthoni:
Mobiltelefon száma:
Állandó lakcím tulajdonviszonya:
Beköltözés dátuma:
Banknál vezetett fizetési számla száma: ……………-……………-……………
Igényelt hitel összege
……………………. Ft az ügyfél által igényelt hitel összege
Futamidő:

Hónap

Legalacsonyabb elfogadható hitelösszege
……………………. Ft az ügyfél által minimálisan elfogadható hitel 1 összege.

A Hiteligénylő és a Társigénylő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, és aláírásával
igazolja, hogy a hitelkérelemben és mellékleteiben megjelölt adatok a valóságnak
megfelelnek, érvényesek és hitelesek, azokat önkéntesen bocsátotta a Bank
rendelkezésére.
Hiteligénylő jövedelmi és egyéb adatai
Igénylő havi nettó jövedelme (költségtérítés nélkül):
Háztartás egyéb havi rendszeres jövedelme:
Háztartás havi rendszeres kiadása:
Tartásdíj összege:

Ft
Ft
Ft

Felnőttek száma a háztartásban:

fő

Azon – az igényelt hitelösszegénél alacsonyabb – hitelösszeg, amelyet a hiteligénylő az igényelt hitel
összegétől eltérő összegű Banki jóváhagyás esetében még elfogad, és amelynél alacsonyabb összegű hitel
Banki jóváhagyása esetén a hitel igénylésétől eláll.
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14 év alatti gyermekek száma a háztartásban:

fő

Munkáltatói és munkavállalói adatok
Munkáltató neve:
Jövedelemszerzés alapjául szolgáló jogviszony típusa:
Foglalkoztatási ágazat:
Munkába lépés dátuma a jelenlegi munkahelyén / Vállalkozásának kezdete:
Próbaidejét letöltötte:  igen  nem
Munkaszerződésének típusa:
határozatlan idejű
határozott időre szól, lejárata:
Felmondás alatt áll:  igen  nem
Saját vállalkozásból származik a jövedelme:
igen
nem
A munkáltató és a munkavállaló kapcsolata:
 nincs kapcsolat  tulajdonosi viszony  közeli hozzátartozó
A jövedelmem utáni közterhek megfizetésre kerültek:  igen  nem
TÁRSIGÉNYLŐ ADATAI

Neme:
Titulus:
Családi név:
Születési név:
Születési hely:
Azonosító okmány típusa:
Azonosító okmány száma:
Adóazonosító:
Családi állapota:

Állampolgársága:
Utónév:
Anyja születési neve:
Születési idő:
Lakcímkártya száma:
Személyi azonosító:
Legmagasabb iskolai végzettség:

Állandó lakcím:
Levelezési cím:
E-mail cím:
Állandó lakcím tulajdonviszonya:
Beköltözés dátuma
Telefon:
otthoni:
Mobiltelefon száma:
Társigénylő jövedelmi és egyéb adatai
Igénylő havi nettó jövedelme költségtérítés nélkül:
Háztartás egyéb havi rendszeres jövedelme:
Háztartás havi rendszeres kiadása:
Tartásdíj összege:

Ft
Ft
Ft

Felnőttek száma a háztartásban:
14 év alatti gyermekek száma a háztartásban:

fő
fő

Munkáltatói és munkavállalói adatok
Munkáltató neve:
Jövedelemszerzés alapjául szolgáló jogviszony típusa:
Foglalkoztatási ágazat:
Munkába lépés dátuma a jelenlegi munkahelyén / Vállalkozásának kezdete:
Próbaidejét letöltötte:  igen  nem
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Munkaszerződésének típusa:
határozatlan idejű
határozott időre szól, lejárata:
Felmondás alatt áll:  igen  nem
Saját vállalkozásból származik a jövedelme:
igen
nem
A munkáltató és a munkavállaló kapcsolata:
 nincs kapcsolat  tulajdonosi viszony  közeli hozzátartozó
A jövedelmem utáni közterhek megfizetésre kerültek:  igen  nem
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Hiteligénylő(k) rendszeres pénzügyi kötelezettségei/tartozásai
munkáltatói kölcsön, önkormányzati kölcsön, magánkölcsön, megelőlegező kölcsön/melyek
nem szereplenek a KHR- ben
Hitel szereplő:
Hitelnyújtó:
Hitel típusa:
Lejárat:
Hitel összege,
Devizaneme:
Igénylő szerepe:
Havi törlesztőrészlet (Ft):
Ki szeretné váltani az adott hitelt? Igen Nem

Hiteligénylő(k) rendszeres pénzügyi kötelezettségei/tartozásai
munkáltatói kölcsön, önkormányzati kölcsön, magánkölcsön, megelőlegező kölcsön/melyek
nem szereplenek a KHR-2ben
Hitel szereplő:
Hitelnyújtó:
Hitel típusa:
Lejárat:
Hitel összege,
Devizaneme:
Igénylő szerepe:
Havi törlesztőrészlet (Ft):

Hitel szereplő:
Hitelnyújtó:
Hitel típusa:
Lejárat:
Hitel összege,
Devizaneme:
Igénylő szerepe:
Havi törlesztőrészlet (Ft):
Hitelezési Tájékoztató
Reprezentatív példában szemléltetjük az Ön által igényelt személyi kölcsön kamatát, futamidejét,
törlesztő részletének összegét, teljes hiteldíj mutatóját, továbbá a kölcsön teljes díját és az Ön által
fizetendő teljes összeget. Figyelmébe ajánljuk a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi
Központjának http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak címen elérhető honlapját, amelyen a felelős
döntést segítő termékleírások és összehasonlítást segítő alkalmazások találhatóak meg.
1.

KHR-re vonatkozó nyilatkozatok

a) KHR Tájékoztatás:
Hiteligénylő és a Társigénylő kijelentik, hogy az UniCredit Banktól jelen hitelkérelem benyújtásakor
(a szerződés megkötésének kezdeményezését megelőzően) a központi hitelinformációs rendszerről
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Minden olyan pénzügyi kötelezettséget fel kell tüntetni, ahol Adósként, Adóstársként, vagy Kezesként szerepel
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szóló 2011. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: KHR tv.) alapján a Központi Hitelinformációs
Rendszerről (KHR) szóló írásbeli tájékoztatást megkaptam.
A tájékoztató tartalmazta az adósra és adóstársra vonatkozó adatátadás okait, az adatátadás célját,
az átadható adatok körét, a jogorvoslati lehetőségeket, a KHR-re irányadó szabályokat, a
nyilvántartás célját, az adóst és adóstársat megillető jogokat, azt, hogy a KHR által kezelt adatokat
csak a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni, azt, hogy az adatok a KHR tv-ben
foglaltaknak megfelelően a szerződés megkötését követően átadásra kerülnek, valamint a KHR tvben rögzített szerződésszegések esetén átadásra kerülhetnek, valamint arról, hogy a KHR-t kezelő
pénzügyi vállalkozás a központi hitelinformációs rendszer adatait más referenciaadat–szolgáltatók
részére is átadhatja.
Az elbírálásra kerülő hitelkérelem értékeléséhez és a megalapozott döntés meghozatalához
szükséges a rám/ránk vonatkozó, minden, a KHR tv. értelmében a KHR-ben kezelt referencia
adatának megismerése.
b) Hiteligénylő és a Társigénylő hozzájárulása a KHR adatok teljes lekérdezéséhez
Aláírásommal a fenti tájékoztatást elismerem és hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az UniCredit
Bank Hungary Zrt. a KHR tv. alapján a KHR-ben kezelt valamennyi referenciaadatomat a hitelkérelem
elbírálása céljából a KHR-ből lekérdezhesse.
A túlzott eladósodottság kockázatairól szóló tájékoztatóval kapcsolatos nyilatkozat:
A Hiteligénylő elismeri, hogy a Bank a hitelképesség vizsgálatát megelőzően átadta a Magyar
Nemzeti Bank által a honlapján közzétett, a túlzott eladósodottság kockázatairól szóló tájékoztatót.
2.

Hiteligénylési folyamattal és a szerződéskötéssel kapcsolatos nyilatkozatok:
A Hiteligénylő és a Társigénylő tudomásul veszi, hogy a Bank a jelen hitelkérelemben rögzített adatai
ellenőrzése és a hitelnyújtás kockázatának felmérése végett – az általa kialakított szempontok
alapján – hitelbírálatot végez. A Hiteligénylő és Társigénylő tudomásul veszi, hogy a hitelbírálat
megfelelő elvégzése érdekében az ügyfél által a jelen hitelkérelemben és beadott dokumentumokban
a Bank rendelkezésére bocsátott adatoknak, információknak és igazolásoknak teljesnek és
pontosnak kell lenniük; azok hiányos, pontatlan, vagy határidőn túli benyújtása a hitelkérelem
elutasítását is eredményezheti. Jelen hitelkérelem befogadása a Bank részéről, továbbá a jelen
kérelmi nyomtatvány részét képező Kölcsönszerződés az UniCredit Személyi Kölcsönhöz szerződés
aláírása a Hiteligénylő és Társigénylő részéről nem eredményez semmiféle banki
kötelezettségvállalást az igényelt hitel nyújtására. Hiteligénylő és Társigénylő tudomásul veszi, hogy
a hitel igénylése és a beadott dokumentumok alapján a Bank egyedileg dönt a hitel nyújtásáról, annak
összegéről és feltételeiről. A Hiteligénylő és Társigénylő tudomásul veszi, hogy a Bank kizárólag a
pozitív eredményű hitel bírálat esetében írja alá a szerződést és kizárólag a szerződésben
meghatározott hatálybalépési és folyósítási feltételek teljesítése estén folyósítja a kölcsönt.
Amennyiben a hitelbírálat eredményeként a Bank a hiteligénylő és a társigénylő hitelképességét
megfelelőnek ítéli, úgy a hiteligénylőt a Kölcsönszerződés az UniCredit Személyi Kölcsönhöz
szerződésben foglaltak szerinti módon és tartalommal értesíti a jóváhagyott kölcsön összegéről, a
kölcsönszerződés hatálybalépésének időpontjáról és további feltételeiről. A Bank a hitelbírálat
eredményeként esetlegesen közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozat benyújtását is
előírhatja, amelynek költségeit a Hiteligénylő és Társigénylő viseli. Amennyiben a hitelbírálat alapján
a Bank a hiteligénylést elutasítja, akkor a Bank nem írja alá a kölcsönszerződést, így a felek között
kölcsönszerződés nem jön létre. Az elutasításról a Bank írásban értesíti a Hiteligénylőt. Hiteligénylő
és Társigénylő aláírásával elismeri, hogy a jelen hiteligénylés tárgyát képező ügylet egyéb feltételeire
vonatkozóan a Banktól részletes szóbeli és írásbeli tájékoztatást kapott, azt megértette és tudomásul
vette.
3.

Hiteligénylő értesítése elektronikus adathordozón és telefonon:
Hiteligénylő és Tárisgénylő hozzájárul, hogy amennyiben megadott mobiltelefonos, illetve e-mail
elérhetőséget, úgy a Bank a megadott telefonszámra küldött SMS-ben, illetve a megadott e-mail
címre küldött e-mail üzenetben tájékoztathatja, hogy a kérelem milyen hitelbírálati szakaszban van.
A Hiteligénylő és Társigénylő hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a részére a hitel igénylésével, annak
státuszával kapcsolatban a Hiteligénylő és Társigénylő személyes adatai (név, születési dátum és
személyazonosító igazolvány száma) alapján történő azonosítási eljárást követően, telefonon
keresztül is tájékoztatást nyújtson. A Hiteligénylő és Társigénylő kötelezettséget vállal arra, hogy
amennyiben valaki az ô személyes adatainak felhasználásával, magát a Hiteligénylőnek,
Társigénylőnek kiadva, jogosulatlanul jutna a banktitkot képező információkhoz, úgy a Hiteligénylő
és a Társigénylő a banktitok kiszolgáltatásából adódó esetleges kárának a megtérítése érdekében
4.
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nem fog kártérítési igényt érvényesíteni a Bankkal szemben. A hiteligénylő és a társigénylő
biztonságának érdekében a telefonhívások rögzítésre kerülnek.
Hiteligénylés elbírálásáról szóló értesítés, szerződéskötési kötelezettségre nyitva álló
időszak:
A Bank a hiteligénylést 30 banki napon belül elbírálja.
A Bank a hitelkérelem pozitív elbírálása estén aláírja a kölcsönszerződést, és a továbbiakban a
kölcsönszerződésben foglaltak szerint jár el. A hiteligénylés elutasítása esetén az elutasításról a
Bank írásbeli értesítést küld a Hiteligénylő részére. A Hiteligénylő és Társigénylő tudomással bír arról,
hogy a Bank a hitelbírálat alapján hozott döntését nem indokolja és a bírálat szempontjait, illetve a
Bank döntését a Hiteligénylő és a Társigénylő nem kifogásolhatja meg. A hiteligénylés elutasítása
esetén a Bank nem írja alá a kölcsönszerződést, és az elutasításról írásban értesíti a Hiteligénylőt.
5.

6. Adatkezelésre vonatkozó nyilatkozatok:

a) kötelezettségvállalások
A Hiteligénylő és a Társigénylő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, és aláírásával igazolja,
hogy a hitelkérelemben és mellékleteiben megjelölt adatok a valóságnak megfelelnek, érvényesek
és hitelesek, azokat önkéntesen bocsátotta a Bank rendelkezésére. A Hiteligénylő és Társigénylő
kijelenti, hogy a hitelkérelem mellékleteként benyújtott és/vagy az UniCredit Bank önkiszolgáló
pultnál nyomtatott bankszámlakivonatok tartalma mindenben megegyezik a bankszámlát vezető
hitelintézet által nyilvántartott adatokkal. Hiteligénylő és Társigénylő kijelenti, hogy a hitelkérelem
mellékleteiben más személyek vonatkozásában megadott adatokkal kapcsolatban továbbította az
érintetteknek a 6/b) pontban megjelölt tájékoztatást, és beszerezte az érintett személyek
hozzájárulását az adatszolgáltatáshoz. Kijelenti továbbá, hogy az általa benyújtott igazolásokon
feltüntetett jövedelemmel a hitelkérelem benyújtásának időpontjában rendelkezik, valamint a jelen
hitelkérelem benyújtásának időpontjáig a 2015. évi CV. törvény szerinti magáncsőd eljárás
indítását nem kérelmezte.
b) tájékoztatás adatkezelésről
A Bank a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.)
276. § (3) bekezdése alapján a személyes adatkezelés szabályait Általános Üzleti Feltételeiben
(ÁÜF) határozza meg. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének 13. cikke szerinti
tájékoztatást az ÁÜF I.6. pontja, valamint a 2. számú melléklete tartalmazza. A Hiteligénylő a jelen
hitelkérelem aláírásával elismeri, hogy átvette és megismerte az ÁÜF jelen hitelkérelemmel érintett
adatkezelésre vonatkozó kivonatát mint a hitelkérelem mellékletét.
c) hozzájárulások és felhatalmazások
A Hiteligénylő a 2/b) pont szerinti megjelölt tájékoztatás alapján tudomásul veszi személyes
adatainak kezelését, és felhatalmazza a Bankot arra, hogy:
- a hitelkérelemben közölt, illetve a benyújtott dokumentumokban feltüntetett adatok
valódiságát bármely hatóságnál, természetes vagy jogi személynél – különösen a
munkáltatói jövedelemigazoláson szereplő adatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV,
1054 Budapest, Széchenyi u. 2., www.nav.gov.hu) és a munkáltatónál – ellenőrizze;
- a Hpt. 161. §-a és az Infotv. 5. § (1) a) pontja alapján az általa megadott adatokat,
bemutatott okmányokat a Bank a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala (KEKKH, 1094 Budapest, Balázs Béla u. 35.) adatbázisaiban ellenőrizze, arcképét
és aláírásmintáját azonosítsa;
- a jelen igényléssel kapcsolatban személyes adatait (név, lakcím, anyja születési neve,
azonosító okmányának száma), arcképét és aláírását a KEKKH nyilvántartásából a Bank
megbízottjaként eljáró GIRO Zrt. (1054 Budapest, Vadász u. 31., info@mail.giro.hu,
www.giro.hu) útján – a Bank írásbeli kérelmére elektronikus úton kiszolgáltassák;
- a Bank a Hpt. alapján banktitoknak minősülő és az Infotv. szerinti személyes adatait a
GIRO Zrt. részére elektronikus adatfeldolgozás és adatellenőrzés céljából átadja, valamint
ahhoz, hogy a GIRO Zrt. az adatait ellenőrzés céljából feldolgozza;
- a kérelem átadásában való közvetítői közreműködés esetén a jelen hitelkérelemben
szereplő személyes adatait, valamint a kölcsönre vonatkozó adatokat a Bank nyilvántartsa,
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és azokat a Bank és Közvetítője közötti, a közvetítői díjhoz kapcsolódó adategyeztetésre
vonatkozó adatforgalomban felhasználja.
A jelen pont szerinti felhatalmazások a Hpt. és az adójogszabályok szerinti bank - és adótitok
megtartásának kötelezettsége alóli felmentésnek, valamint az adatkezeléshez és -továbbításhoz
történő hozzájárulásnak minősülnek. A Hiteligénylő és Társigénylő a fentieken túl hozzájárul ahhoz,
hogy a Bank az Infotv. rendelkezéseinek betartása mellett a fenti személyektől jogszerűen
tudomására jutott személyes adatokat kezelje, és azokat a jelen hiteligénylés elbírálásához
szükséges mértékben a NAV és a munkáltató részére továbbítsa a jövedelemigazolása
tartalmának és hitelességének ellenőrzése céljából.
d) tájékoztató személyazonosító okmányok másolásáról
A Bank tájékoztatja a Hiteligénylőt arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) által előírt ügyfélátvilágítási kötelezettség teljesítése érdekében a Pmt. 7. § (8) bekezdése alapján, valamint a
visszaélések megelőzése érdekében a személyazonosító okmányokról másolatot készít, melynek
jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, illetve a Bank jogos érdeke. A Bank a személyes adatokat a
2/b. pontban megjelölt tájékoztató szerint kezeli.
e) tájékoztató automatikus döntéshozatal alkalmazásáról
A Hiteligénylő tudomásul veszi, hogy a Bank automatizált döntéshozatalt alkalmazhat, melynek
során előre meghatározott szempontok alapján méri fel a hitelképességet. Ebben az esetben az
érintett személyes adatai egy egyszerűsített, un. scoring (pontozáson alapuló) értékelési rendszer
keretében kerülnek feldolgozásra, amely a szerződéskötés előfeltétele. A Hiteligénylő a Bank
részéről emberi beavatkozást kérhet, kifejezheti álláspontját valamint a döntéssel szemben kifogást
nyújthat be.
Nyilatkozat jövedelem utáni közterhek megfizetéséről
Ezúton nyilatkozom, hogy tudomásom szerint a nyilatkozaton megadott munkaviszonyomból
származó jövedelem után a közterhek megfizetésre kerültek.
7.

Személyes adatok kezelése közvélemény-kutatás, piackutatás céljából
Az adatkezelés a Hiteligénylő önkéntes hozzájárulásán alapul, az adatkezelési tájékoztatót az ÁÜF
jelen hitelkérelemmel érintett adatkezelésre vonatkozó, mellékletként csatolt kivonata tartalmazza.
8.

Hiteligénylő és Társigénylő az alábbiakban felsorolt nyilatkozatok tartalmát megismerte és
elfogadta

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Hiteligénylő és Társigénylő hozzájárulása a KHR adatok teljes
lekérdezéséhez
A túlzott eladósodottság kockázatairól szóló tájékoztatóval
kapcsolatos nyilatkozat
Hiteligénylési folyamattal és a szerződéskötéssel kapcsolatos
nyilatkozatok
Hiteligénylő értesítése elektronikus adathordozón és telefonon
című nyilatkozat
Hiteligénylés elbírálásáról szóló értesítés, szerződéskötési
kötelezettségre nyitva álló időszakról szóló nyilatkozat
Adatkezelésre vonatkozó nyilatkozat
a) kötelezettségvállalások
b) tájékoztatás adatkezelésről
c) hozzájárulások és felhatalmazások
d) felhatalmazás személyi azonosító okmányok másolására
és tárolására
e) tájékoztató automatikus döntéshozatal alkalmazásáról
Nyilatkozat jövedelem utáni közterhek megfizetéséről
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8.

Személyes adatok kezelése közvélemény-kutatás, piackutatás
céljából





A benyújtott dokumentumokat nem kérem visszaküldeni 
kérem visszaküldeni az állandó lakcímemre  Levelezési címemre 

Dátum: ,
____________________________
aláírás (Hiteligénylő)

____________________________
aláírás (Társigénylő)

Előttünk, mint tanúk előtt:
____________________________
aláírás (Tanú 1)

____________________________
aláírás (Tanú 2)

Név:…………………………………………..

Név:…………………………………………..

Lakcím: ………………………………...........

Lakcím: ………………………………...........

Személyi igazolvány száma: ………...........

Személyi igazolvány száma: ………...........
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Nyilatkozat vállalkozások számára a Központi Hitelinformációs Rendszerből (KHR) történő
referenciaadatok teljes lekérdezéséről a lakossági hitelezési folyamatban

Az elbírálásra kerülő hitelkérelem értékeléséhez és a megalapozott döntés meghozatalához
szükséges a saját tulajdonú vállalkozásra vonatkozó minden, a Központi hitelinformációs rendszerről
szóló 2011. évi CXXII. törvény (KHR tv.) értelmében a KHR-ben kezelt referencia adatának
megismerése.
Hiteligénylő természetes személy neve:
A saját tulajdonú vállalkozás neve:_____________________________________
Székhelye:_____________________________________
Cégjegyzékszáma vagy adószáma:________________________

 Hozzájárulok,
 Nem járulok hozzá,
hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. a KHR-ben kezelt valamennyi referenciaadatomat a
hitelkérelem elbírálása céljából a KHR-ből lekérdezhesse. Jelen nyilatkozat aláírásával
elismerem és tudomásul veszem az UniCredit Bank tájékoztatását a KHR nyilvántartás céljáról,
továbbá arról, hogy a KHR-ben szereplő adatokat kizárólag a törvényben meghatározott célra
használhatja fel.
Az alábbi rész kitöltése abban az esetben kötelező, amennyiben az ügyfél hozzájáruló nyilatkozatot
tett.

------------------------------------------A vállalkozás cégszerű aláírása

-----------------------------------------Cégjegyzésre jogosult(ak) neve

Dátum (helység, év, hónap, nap):__________________

Előttünk, mint tanúk előtt:

_________________________
aláírás (Tanú 1)
Név:
Lakcím:

________________________
aláírás (Tanú 2)
Név:
Lakcím:
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Nyilatkozat vállalkozások számára a Központi Hitelinformációs Rendszerből (KHR) történő
referenciaadatok teljes lekérdezéséről a lakossági hitelezési folyamatban

Az elbírálásra kerülő hitelkérelem értékeléséhez és a megalapozott döntés meghozatalához
szükséges a saját tulajdonú vállalkozásra vonatkozó minden, a Központi hitelinformációs rendszerről
szóló 2011. évi CXXII. törvény (KHR tv.) értelmében a KHR-ben kezelt referencia adatának
megismerése.
Társigénylő természetes személy neve:
A saját tulajdonú vállalkozás neve:_____________________________________
Székhelye:_____________________________________
Cégjegyzékszáma vagy adószáma:________________________

 Hozzájárulok,
 Nem járulok hozzá,
hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. a KHR-ben kezelt valamennyi referenciaadatomat a
hitelkérelem elbírálása céljából a KHR-ből lekérdezhesse. Jelen nyilatkozat aláírásával
elismerem és tudomásul veszem az UniCredit Bank tájékoztatását a KHR nyilvántartás céljáról,
továbbá arról, hogy a KHR-ben szereplő adatokat kizárólag a törvényben meghatározott célra
használhatja fel.
Az alábbi rész kitöltése abban az esetben kötelező, amennyiben az ügyfél hozzájáruló nyilatkozatot
tett.

------------------------------------------A vállalkozás cégszerű aláírása

-----------------------------------------Cégjegyzésre jogosult(ak) neve

Dátum (helység, év, hónap, nap):__________________

Előttünk, mint tanúk előtt:

_________________________
aláírás (Tanú 1)
Név:
Lakcím:

________________________
aláírás (Tanú 2)
Név:
Lakcím:
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KÖLCSÖNSZERZŐDÉS
AZ UNICREDIT SZEMÉLYI KÖLCSÖNHÖZ
Fiókkód:
Hitelszám:
Igénylési azonosító:
amely létrejött egyrészről az
UniCredit Bank Hungary Zrt.
(1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
Cg. 01-10-041348
mint hitelnyújtó (a továbbiakban: Bank)
másrészről , született
Születési hely, idő: ,
Lakcíme:
Levelezési címe:
Személyi ig. száma:
mint adós (a továbbiakban: Ügyfél)
és

Születési hely, idő:
Lakcíme:
Levelezési címe:
Személyi ig. száma:

,

mint adóstárs (a továbbiakban: Adóstárs)
(Bank és Ügyfél, Adóstárs együtt: Felek) között az alábbi feltételek mellett:
A hitel lebonyolításában közreműködő közvetítő:
Cégnév:
Székhely:
A közvetítő partner alügynöke:
Cégnév/egyéni vállalkozói név:
Székhelye:

Preambulum
……
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.
0

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. A Bank egyszeri szabadfelhasználású kölcsönt nyújt az Ügyfél részére. A kölcsön összege:
………. Ft, azaz ….….. forint.
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.
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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 értesít.
2.7. 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.

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, vagy az munkaszüneti napra esik, akkor az ezt
megelőző utolsó bankmunkanap (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 a kölcsön forint összegét a
Folyósítási feltétel(ek) teljesítését 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.
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.
4.4. A Folyósítási feltétel a Szerződés valamennyi fél által történő aláírása.
A Folyósítási feltétel a Szerződés valamennyi fél által történő aláírása, valamint az Ügyfél jelen
szerződésre vonatkozó, közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozatának Bank
részére történő átadása.
Ha az Ügyfél a Szerződés aláírását követő tizennégy naptári napon belül nem teljesíti a folyósítási
feltételt, úgy a kölcsön folyósítására Ügyfél nem jogosult, jelen szerződés minden további
jogcselekmény nélkül hatályát veszti.
A Folyósítási feltétel a Szerződés valamennyi fél által történő aláírása, valamint az Ügyfél jelen
szerződésre vonatkozó, közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozatának Bank
részére történő átadása.
A Bank a 2. pontban leírt jóváhagyásról értesíti az Ügyfelet. Ha az Ügyfél az értesítést követő
tizennégy naptári napon belül nem teljesíti a folyósítási feltételt, úgy a kölcsön folyósítására Ügyfél
nem jogosult, jelen szerződés minden további jogcselekmény nélkül hatályát veszti.
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4.5.
Jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg az Ügyfél benyújtotta a Banknak a szabályszerűen
kiállított átutalási megbízás(oka)t, amely(ek)ben arról rendelkezik, hogy a Fedezeti Számláról a Bank
a Kiváltandó Kölcsön teljes előtörlesztéséhez szükséges összeget haladéktalanul utalja át a
Kiváltandó Kölcsönt nyújtó személy(ek) számára. 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
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.
4.6.
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.
4.7.
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) …………… % p.a., azaz évi ……………… százalék, mely
megegyezik a jelen szerződés megkötése napján érvényes, a Stabil kamat személyi kölcsön termékre
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 11.1 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 mértéke
……………. % p.a., azaz évi ……………… százalék. A kamatkedvezménnyel számított éves ügyleti
kamat mértéke …………… % p.a., azaz évi ……………. százalék. A kamatkedvezmény nem
teljesítése esetén a kölcsön ügyleti kamata (Normál kamat) …………..% p.a., azaz évi ……………
százalék. A kamatmértékek megegyeznek a jelen szerződés megkötése napján érvényes, az
Ingatlan fedezet nélküli hitelek Hirdetményében a Stabil kamat személyi kölcsön termékre közzétett
kamatmértékkel.
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Bank a kölcsönt az „Aktív-kedvezmény” akció keretében meghirdetett kedvezményes ügyleti kamattal
nyújtja az Ügyfélnek, mely kedvezményes kamat a 11.1 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 mértéke …………. %
p.a., azaz évi ………… százalék. A kamatkedvezménnyel számított éves ügyleti kamat mértéke
……………..% p.a., azaz évi ……………….. százalék. A kamatkedvezmény nem teljesítése esetén a
kölcsön ügyleti kamata (Normál kamat) ………………..% p.a., azaz évi …………….. 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 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 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 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 Normál kamat 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, különösen a 4.1. pont szerinti tartozáselismerő nyilatkozat közokiratba foglalásához
kapcsolódó közjegyzői díj összegét, 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
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 Tizenhétezer4

ötszáz 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. A THM számításánál figyelembe nem vett, a 4.1. pont szerinti tartozáselismerő nyilatkozat
közokiratba foglalásának becsült díja: ……………
A tartozáselismerő nyilatkozat díja az ügyfelet terheli.
6.5. Az Ügyfél és Adóstárs által fizetendő teljes összeg:……… Ft, mely tartalmazza a Kölcsön teljes
összegét, valamint a Kölcsön teljes díját. 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.
6.6. 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
Törlesztőrészlet várható kezdő összege: …………… 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
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, vagy az munkaszüneti napra esik, a Törlesztés napja az ezt megelőző
utolsó bankmunkanap.
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
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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 Bank 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.
10. A szerződés felmondása
10.1. 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.
10.2. 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

6

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.
10.3. Felek megállapodnak, hogy– az Ügyfél 10.2. 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.
11. Egyéb kikötések
11.1.
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 ………………… 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.
11.2. 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 ………………….. 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.
11.3. 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.
11.4. 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
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.
11.5. 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.
11.6. 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.
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11.7. 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.
11.8. 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.
11.9. A Bank által nyújtott Kölcsön és járulékai mindenkori összegének megállapítása
szempontjából a Bank üzleti könyvei az irányadóak, kivéve, ha azok bizonyíthatóan tévesek. Az Ügyfél
és az Adóstárs kijelenti, hogy a Banknál vezetett számlák, a Bank bizonylatai, nyilvántartásai és üzleti
könyvei alapján készített közjegyzői ténytanúsítványt elfogadja a Szerződés szerinti jogügyletek
alapján fennálló kölcsön-, járulék- és egyéb tartozás mindenkori összegének közokirati
tanúsításaként. Alávetik magát magukat annak, hogy az e jogügyletekből fennálló tartozás mértékét,
esetleges végrehajtási eljárás kezdeményezésének esetére is, a Bank felkérésére a fenti módon
közjegyző tanúsítsa.
11.10. Amennyiben a jelen Szerződés szerinti bármilyen határnap vagy határidő utolsó napja, illetve
fizetési nap munkaszüneti napra vagy bankszünnapra esik, az utolsó lehetséges teljesítési nap az ezt
közvetlenül megelőző utolsó banki munkanap, kivéve, ha az ily módon kijelölt nap a megelőző hónapra
esik, mely esetben az utolsó lehetséges teljesítési nap az eredeti határnapot/határidő utolsó
napját/fizetési napot követő első banki munkanap.
11.11. 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.
11.12. 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 ismeri(k) el.
11.13. 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.
11.14. 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.
11.15. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak
megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a
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Felek alávetik magukat – a hatáskörébe tartozó ügyekben – a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság
kizárólagos illetékességének.
11.16. 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.
11.17. 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:

Név:
Lakcím:

Kelt:

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

Mellékletek:
1.
2.

Általános Üzleti Feltételek
Lakossági Üzletszabályzat
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3.
4.

Hirdetmény magánszemélyek hiteleire vonatkozóan
Ügyfél által kitöltött és aláírt hiteligénylő nyomtatvány
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