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1.)
Fogalmak
Az Általános Üzletszabályzatban( a továbbiakban: Üzletszabályzat) meghatározott fogalmak a
jelen ÁSZF-ben - külön, eltérő rendelkezés hiányában - az Üzletszabályzatban meghatározott
jelentéssel bírnak.
1. Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés, vagy Hitelkeret-szerződés: olyan
hitelszerződés, amellyel a Hitelintézet a fogyasztó fizetési számlájának egyenlegét meghaladó összeget
bocsát a fogyasztó rendelkezésére.

2. Kamatfelár-változtatási mutató: Az adott ügyletre alkalmazandó, a Felügyelet által honlapján közzétett
Kamatfelár-változtatási mutatók közül az adott ügyletre alkalmazandót a Hitelkeret-szerződés Szerződés
tartalmazza.
A Hitelintézet a Felügyelet honlapján közzétett Kamatfelár-változtatási mutatók közül az alábbiak
valamelyikét alkalmazza:
A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény („Fair Bank” törvény) értelmében azon
fogyasztói hitelek, melyeknek futamideje maximum 1 év, lehetnek fix kamatozásúak. A Fogyasztónak
nyújtott fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret típusú forint kölcsön ügyletek futamideje 1 év. Változó
kamatozás a 3 évet meghaladó hitelek estében alkalmazható, ezért a Hitelintézet a fenti konstrukció
tekintetében nem alkalmaz kamatfelár-változtatási mutatót.
3. Kamatperiódus: A Kamatperiódus hossza a Szerződésben kerül meghatározásra.
4. Kamatváltoztatási mutató: Az adott ügyletre alkalmazandó, a Felügyelet által honlapján közzétett
Kamatváltoztatási mutatók közül az adott ügyletre alkalmazandót a Hitelkeret-szerződés Szerződés
tartalmazza.
A Hitelintézet a Felügyelet honlapján közzétett Kamatváltoztatási mutatók közül az alábbiak valamelyikét
alkalmazza:
A Hitelintézet nem alkalmaz kamatváltoztatási mutatót.
5. Referencia-kamatláb: A Felügyelet által honlapján közzétett Referencia-kamatlábak közül az adott
ügyletre alkalmazandót a Hitelkeret-szerződés tartalmazza.
A Hitelintézet a Felügyelet honlapján közzétett Referencia-kamatlábak közül az alábbiak valamelyikét
alkalmazza:
3 havi BUBOR (T-2 nap)
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Szerződés alapján felszámítható valamennyi kamat, díj, költség fajta
felsorolása és definiálása
A felszámítható hiteldíj (kamatok, díjak, költségek)
Az Adós a hitel/kölcsön szolgáltatásért hiteldíjat köteles fizetni, mely magában foglalja a Hitelkeretszerződésben meghatározott ügyleti kamatot, valamint a Hitelkeret-szerződésben és – eltérő
megállapodás hiányában – a jelen ÁSZF-ben meghatározott díjakat, költségeket és egyéb járulékos
fizetési kötelezettségeket.
1. Ügyleti kamat: A Hitelkeret-szerződésben megállapodott mértékű hitelkamat, melyet az Adós a
folyósított Kölcsön összege után fizet a Hitelintézetnek. A Hitelkeret-szerződésben a Hitelintézet a
szerződéskötés napja szerinti tárgyhóra, vagy az első Kamatperiódusra – Referencia-kamatlábhoz kötött
kamat esetén az első referencia-kamatláb periódusra – érvényes ügyleti kamat mértéket tünteti fel,
melytől a folyósítás napján a folyósítás napja szerinti, a ténylegesen felszámításra kerülő ügyleti kamat
mértéke eltérhet.
Az Ügyleti Kamatot a Hitelintézet a folyósított kölcsön összege után naptári napokra számítja fel. Az
első kamatnap a folyósítás napja, az utolsó kamatnap a törlesztést megelőző nap. Az utolsó
kamatfizetés a kölcsön lejáratának a napján esedékes. Ha az Adós a kölcsönt lejárat előtt fizeti vissza,
az ügyleti kamat a kölcsön visszafizetésének a napján válik esedékessé. A Hitelintézet az ügyleti
kamatot a tényleges visszafizetés napját megelőző napig számítja fel.
2. Hitelbírálati díj: A Hitelintézet – eltérő megállapodás hiányában – az Adós által benyújtott hitelkérelem
hitelbírálati eljárásáért díjat számít fel. A hitelbírálati díj mértékét az adott hitel/kölcsönügyletre
vonatkozó Hirdetmény tartalmazza. A hitelbírálati díj megfizetése új ügylet esetén a hitelkérelem
benyújtásakor, meglévő ügylet megújítása esetén a megújítást követő első folyósításkor (illetve
folyószámlahitel esetén a hitelkeret megújításakor) teljes összegben esedékes. Ha a Felek a
Hitelszerződés megkötését követően a hitel teljes összegének felemelésében állapodnak meg, a
Hitelszerződés módosítását megelőzően a Hitelintézet az Adós hitelképességét díj-, költség- és egyéb
fizetési kötelezettségmentesen ismételten értékeli, kivéve ha a hitel adott összeggel történő
megemelését a hitelképesség eredeti vizsgálatakor már figyelembe vették a Felek. A hitelkérelem
elutasítása esetén nem téríthető vissza, elfogadás esetén az egyéb díjakba nem beszámítható.
3. Eseti Igazolások, Számlaegyenlegek Díja: jelenti az Adós kérésére kiállított igazolásokhoz
kapcsolódóan felszámításra kerülő díjat, ide nem értve a Hitelintézet által az Adós részére díj-, költség-,
és egyéb fizetési-kötelezettség mentesen kiállítandó törlesztési táblázatot és a folyamatos Hitelkeretszerződések esetén az évente egy alkalommal, valamint lejáratkor kiállított írásbeli kimutatást
(kivonatot).
4. Éves Zárlati Díj: jelenti a Hitelintézet által az Ügyfél részére megnyitott hitelszámla után megállapításra
kerülő, a Hirdetményben meghatározott mértékű díjat, mely minden naptári év Hirdetményben megjelölt
napján esedékes.
4. Kezelési díj: a Hitelkeret-szerződésben meghatározott díj, melynek megfizetése a Hitelkeretszerződésben rögzített időpontokban esedékes. Mértékére – eltérő megállapodás hiányában – az adott
hitel/kölcsönügyletre vonatkozó hatályos Hirdetmény az irányadó.
5. Rendelkezésre tartási díj: a Hitelkeret-szerződésben az Adós rendelkezésére tartott, le nem hívott
hitelrész /kölcsön, illetve igénybe nem vett hitelkeret százalékában meghatározott díj, melynek,
megfizetése – eltérő megállapodás hiányában – a rendelkezésre tartási időszak alatt minden naptári
hónap végén, illetve a Hitelkeret-szerződés megszűnésekor esedékes. A rendelkezésre tartási díj
felszámításának kezdő időpontja a hitel/kölcsön igénybe vételi lehetőség megnyílásának a Hitelkeretszerződésben rögzített időpontja, végső időpontja az igénybevételi lehetőség utolsó napját megelőző
nap, illetve a tényleges igénybevétel (folyósítás) napját megelőző nap. Mértékére – eltérő megállapodás
hiányában – az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozó Hirdetmény az irányadó, azonban nem lehet
magasabb a százalékban meghatározott Ügyleti Kamat 50%-ánál.
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6. Folyósítási díj: a Hitelkeret-szerződésben a folyósított kölcsön/ igénybevett hitelösszeg százalékában
vagy konkrét összegben meghatározott díj, melynek megfizetése az első folyósítással illetve az aktuális
lehívással egyidejűleg esedékes. Megfizetése - eltérő megállapodás hiányában - oly módon történik,
hogy a Hitelintézet az aktuális lehívás összegét a folyósítási díj összegével csökkenti. Mértékére - eltérő
megállapodás hiányában - az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozó Hirdetmény az irányadó, azonban
nem lehet magasabb a folyósított összeg 1%-ánál, és nem haladhatja meg a 200 000 forintot.
7. Szerződéskötési díj: a Hitelkeret-szerződésben kerül megállapításra. Amennyiben a Felek másképp
nem állapodnak meg, mértékére az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozó Hirdetmény az irányadó.
8. Szerződésmódosítási díj: az Adóssal megkötött Hitelkeret-szerződés illetve az ahhoz kapcsolódó
biztosítéki szerződések aláírását követően végrehajtott, a jogviszony tartalmát, a szerződés(ek) bármely
feltételét, és/vagy időtartamát érintő változtatás (ideértve a prolongálást, futamidő hosszabbítást,
szerződés megújítást, fizetési átütemezést, fedezetcserét is) esetén a Hitelintézet szerződésmódosítási
díjat számít fel, kivéve a Hitelintézet által végrehajtott egyoldalú szerződésmódosítási eseteket.
Megfizetése a szerződésmódosítás aláírásakor esedékes. Mértékére - eltérő megállapodás hiányában az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozó Hirdetmény az irányadó.
9. Rendkívüli Levelezési Díj: jelenti az Ügyfél kérésére, az Ügyfél részére a jogszabály vagy a Hitelkeretszerződés rendelkezése alapján rendszeresen megküldött értesítéseket és tájékoztatásokat
meghaladóan megküldött levelek ügyviteli költségeivel összefüggésben felmerülő költségek Hitelintézet
által felszámításra kerülő, a Hirdetményben meghatározott összegű díját. A törlesztési táblázat
megküldéséhez kapcsolódóan a Hitelintézet rendkívüli levelezési díjat nem számít fel.
10. Rendkívüli Ügyintézési Díj: jelenti a Hirdetményben meghatározott összegű, az Ügyfél által a kérésére,
a jogszabály vagy a Hitelkeret-szerződés rendelkezése alapján történő normál ügyintézést meghaladó,
de szerződésmódosítást nem igénylő, egyedi ügyintézéskor (halasztás, és egyéb esetekben) fizetendő
díjat.
11. Kamat-, díj-, költség fizetések teljesítése: a Hitelkeret-szerződésben meghatározott kamat, költség és
egyéb díjak megfizetése – eltérő megállapodás hiányában – az Adós Hitelkeret-szerződés
megkötésekor adott felhatalmazása alapján oly módon történik, hogy azok esedékes összegével a
Hitelintézet az Adós nála vezetett fizetési számláját az esedékesség napján megterheli. Amennyiben a
hiteldíj esedékessége munkaszüneti napra esik, úgy az esedékesség napja az ezt követő első
munkanap.

3.)
A kölcsönök hiteldíjának meghatározása
1. A Hitelintézet a hiteldíj mértékének meghatározását a Hpt.-nek, az Fhtv.-nek és a vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek a kölcsönök árazására vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre.

2. Fizetési számlához kapcsolódó, továbbá kézizálog fedezete mellett nyújtott hitelek esetében a teljes
hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt mértékét.
3. Referencia-kamatlábhoz kötött hitelkeret-szerződés esetén a kamat mértékét a választott referenciakamatláb futamidejének megfelelő időközönként kell a referencia-kamatláb periódus fordulónapját
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz igazítani.
4. A teljes hiteldíj mutató mértékére vonatkozó fenti rendelkezések alkalmazásánál az érintett naptári
félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes
idejére.

4.)
Egyoldalú szerződésmódosítás
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1. A Hitelintézet a Hitelkeret-szerződés bármely feltételét jogosult módosítani, ha a módosítás az Adós
számára nem kedvezőtlen.
Az Adós számára nem kedvezőtlen egyoldalú szerződésmódosítást a Hitelintézet az üzletszabályzata
vagy az általános szerződési feltételek módosításával is végrehajthatja, ebben az esetben az
üzletszabályzat vagy az általános szerződési feltételek vonatkozó rendelkezése válik a Hitelkeretszerződés részévé. A módosításról az érintett ügyfeleket – legkésőbb a módosítás hatálybalépését
követő legközelebbi számlakivonattal együttesen – postai úton vagy más, a szerződésben
meghatározott közvetlen módon is értesíti, továbbá elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása
esetén a módosítást az ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, elektronikus
úton is elérhetővé teszi.
2. Az Adós számára hátrányosan kizárólag a Hitelkeret-szerződésben megállapított Ügyleti Kamat,
Kamatfelár, költség és díj módosítható egyoldalúan, az Üzletszabályzatban, a jelen ÁSZF-ben és a
Hitelkeret-szerződésben meghatározott feltételek szerint. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú
módosításra vonatkozó kikötést is, egyoldalúan, az Adós számára hátrányosan nem módosítható.
3. Ha a Hitelkeret-szerződés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek a hitelkamat, a
kamatfelár, a költség vagy a díj csökkentését teszik lehetővé, a Hitelintézet ezt - a szerződéses
kötelezettsége részeként - a Hitelkeret-szerződésben foglalt szabályok betartásával az Adós javára
mindenkor érvényesíti.
4. A referencia-kamatlábhoz kötött Ügyleti Kamat esetén a Hitelintézet az Adóst rendszeresen a honlapján
és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztve tájékoztatja a referencia-kamatláb
változásáról.
5. Ha a Hitelkeret-szerződés, vagy jogszabály eltérően nem rendelkezik, a Hitelintézet a Hitelkeretszerződés egyoldalú hátrányos módosításról annak hatálybalépését megelőzően legalább 60 nappal
értesíti az Adóst a Hitelkeret-szerződésben meghatározott módon.
6. A Hitelkeret-szerződés kamatfeltételeinek, díj vagy költség elemeinek módosításával kapcsolatos
tájékoztatást a Hitelintézet egyidejűleg a Fogyasztó számára folyamatosan és könnyen hozzáférhető
módon, elektronikusan is elérhetővé teszi honlapján.
7. A Hitelkeret-szerződés feltételeinek egyoldalú módosítása esetén az Adós a Hitelkeret-szerződést 30
napos határidővel költség- és díjmentesen akkor is felmondhatja, ha a szerződést határozott időre
kötötték. A felmondás akkor érvényes, ha az Adós a felvett hitelösszeget és annak a visszafizetés
időpontjáig felszámítható Hitelkeret-szerződés szerinti hitelkamatait a felmondási határidő leteltéig a
Hitelintézetnek visszafizeti. Ebben az esetben a Hitelintézet az Adós által írásban a módosítás
hatálybalépése előtt benyújtott felmondást tekinti joghatályosnak.
8. Ha az Adós írásban a Hitelkeret-szerződést nem mondja fel, vagy az a 7. pontban írt feltételek
teljesítésének hiányában nem tekintendő felmondottnak, úgy a módosítást az Adós által elfogadottnak
kell tekinteni. Ebben az esetben a Hitelintézet az értesítésben meghatározott hatálybalépési időponttól
kezdődően a módosított mértékű Ügyeleti Kamatot, díjat, költséget jogosult felszámítani. A módosítás az
értesítésben megjelölt hatálybalépési időpontot megelőző időszakra megállapított Ügyleti Kamatot,
díjakat, és egyéb feltételeket nem érinti.
9. Az Adós a határozatlan idejű Hitelkeret-szerződést bármikor egy hónapos felmondási idővel, a
Hitelintézet 2 hónapos felmondási idővel mondhatja fel.

5.)
Előtörlesztés
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1.

A Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés esetén a Fizetési számlán történő jóváírás - a
Hitelkeret-szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a Hitelkeret-szerződés alapján fennálló tartozás
előtörlesztésének minősül.

2. Előtörlesztés esetén a Hitelintézet csökkenti a kölcsön teljes díját az előtörlesztett részlet
vonatkozásában a Hitelkeret-szerződés eredeti lejárata szerint fennmaradó időtartamára vonatkozó
kamattal és a kamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatással.
3. A Hitelkeret-szerződés alapján fennálló tartozás előtörlesztése esetén nem kerül előtörlesztési díj
felszámításra.
4. Az előtörlesztés nem mentesíti az Adóst a Hitelkeret-szerződésben vállalt havi törlesztő részletek amennyiben ilyen kikötésre került - rendszeres megfizetése alól, kivéve, ha az Adós az előtörlesztéssel
a teljes tartozását kiegyenlítette.
5. Az Adósnak a Hitelkeret-szerződés alapján fennálló teljes tartozása megfizetése - erre vonatkozó külön
kikötés hiányában - nem szünteti meg a Hitelkeret-szerződést.

6.
Tájékoztatási kötelezettségek
1. A Hitelintézet a hitelszerződés fennállása alatt az Adós kérésére tájékoztatást ad a tartozásról törlesztési
táblázat formájában a díj-, költség- és egyéb fizetésikötelezettség-mentesen.
2. A hitelkamat és a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás - ideértve díjat, jutalékot és
költséget - Adós számára kedvezőtlen módosítása esetén a Hitelintézet az Adóst a módosítás
hatálybalépését megelőzően tájékoztatja papíron a módosítás tényéről, a fizetési kötelezettség új
mértékéről, a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek összegéről, és ha ennek kapcsán a
törlesztőrészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényéről.
3. A Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés esetén Hitelintézet díj-, költség vagy egyéb
fizetési kötelezettségmentesen az Adóst papíron a következő adatokról tájékoztatja, a Felek által a
Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződésben rögzített gyakoriságban:
a) arról az időtartamról, amelyre a tájékoztatás vonatkozik,
b) a hitel lehívásának összegéről és a lehívás időpontjáról,
c) a tájékoztatást megelőző legutóbbi tájékoztatás időpontjáról és ezen időpontban fennálló, a fizetési
számlához kapcsolódó hitelegyenlegről,
d) a tájékoztatás időpontjában fennálló, a fizetési számlához kapcsolódó hitelegyenlegről,
e) a teljesített törlesztés összegéről és a teljesítés időpontjáról,
f) a hitelkamatról,
g) a felmerült hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatásról - ideértve díjat, jutalékot, költséget -,
h) a törlesztés minimális összegéről, ilyen kikötés esetén.
4. Az Adósnak a kölcsön és járulékai teljes visszafizetéséig haladéktalanul értesítenie kell a Hitelintézetet
az alábbi tények és események bekövetkezéséről, a hitel/kölcsön visszafizetését érintő körülmények
megváltozásáról:
a) a kölcsönszerződésben rögzített személyes adatok megváltozásáról
b) a kötelezett személy (adós, adóstárs, készfizető kezes) elhalálozásáról
Az Adós jelen pontban írt tájékoztatási kötelezettségei elmulasztása súlyos szerződésszegésnek
minősül, melynek alapján a Hitelintézet jogosult a Hitelkeret-szerződést azonnali hatállyal felmondani és
az Adós szerződéses kötelezettségeit lejárttá tenni.
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7.
A Hitelkeret-szerződés megszüntetése, felmondás
1. A Hitelszerződés felmondását megelőzően a Hitelintézet az Adósnak, a Kezesnek és a személyes
adósnak nem minősülő Zálogkötelezettnek küldött írásbeli fizetési felszólításban felhívja az Adós, a
Kezes, illetve a Zálogkötelezett figyelmét a teljes fennálló és a lejárt tartozás összegére, a fizetendő
kamat és késedelmi kamat mértékére, valamint a nemfizetés esetén teljesítendő további kamatteherre
és a tartozás rendezésének elmaradása esetén a várható jogkövetkezményekre.
2. A Hitelkeret-szerződésben, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározott szerződésszegési események
bekövetkezte/fennállta esetén a Hitelintézet jogosult - a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének
megfelelően, az adott körülmények által megengedett mértékben az Adós érdekeit lehetőség szerint
figyelembe véve – a Hitelkeret-szerződést azonnali hatállyal felmondani és a fennálló hitel/kölcsön
tartozást egy összegben lejárttá tenni.
3. A Hitelintézet azonnali hatállyal jogosult felmondani a Hitelkeret-szerződést, ha:
a) az Adós körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be és az Adós a felszólítás ellenére
nem nyújt megfelelő biztosítékot;
b) az Adós vagy a biztosítékot nyújtó személy jövedelemi, vagyoni, pénzügyi helyzetét negatívan
érintő olyan körülmény felmerül, amely veszélyezteti az Adós vagy a biztosítékot nyújtó személy
azon képességét, hogy a Szerződésben, vagy a Biztosítéki Szerződésben foglalt kötelezettségeit
teljesítse;
c) az Adós a Hitelintézetet megtévesztette, amennyiben ez a szerződés megkötését vagy annak
tartalmát befolyásolta;
d) az Adósnak valamely Szerződésben tett nyilatkozata, vagy az általa a Hitelintézetnek adott
jövedelmi-, jogi-, pénzügyi helyzetére vonatkozó adat és egyéb információ valótlannak, hiányosnak
bizonyul, illetve az Adós a Hitelintézetet bármely egyéb módon megtéveszti;
e) az Adós a fizetőképességére vonatkozó, valamint a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy
céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot akadályozza;
f) az Adós fedezet elvonására irányuló magtartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének
lehetőségét
g) a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke vagy érvényesíthetősége jelentősen csökkent és azt az
Adós a Hitelintézet felszólítására nem egészíti ki,
h) az Adós a Szerződés alapján fizetendő bármely törlesztő részletet, kamatot, díjat egyéb
megfizetendő összeget esedékességkor elmulaszt megfizetni, és azt a Hitelintézet által az
Adósnak megküldött felszólításra sem teljesíti;
i) az Adós a Hitelező kötelező előtörlesztésre vonatkozó felszólításának a felszólításban megjelölt
határidőig nem tesz eleget;
j) az Ügyfél más, a Szerződésben vagy az Üzletszabályzatban meghatározott súlyos
szerződésszegést követ el;
k) a Szerződésben vagy az Üzletszabályzatban meghatározott egyéb esetekben.
l)
az Adós más, a jelen ÁSZF-ben, illetve a Hitelszerződésben meghatározott súlyos
szerződésszegést követ el.
Felmondási okot jelentő egyéb súlyos szerződésszegésnek minősül, ha az Ügyfél
(i)
a Szerződésben foglalt, és a szerződésszerű teljesítés szempontjából lényeges
kötelezettségének - így különösen fizetési kötelezettségének - esedékességkor nem tesz
eleget;
(ii)
a Hitelintézetnél vagy más pénzügyi intézménynél fennálló tartozását a kölcsönigénylésen
nem, vagy nem a valóságnak megfelelően tüntette fel;
(iii)
a Szerződésben vagy az Üzletszabályzatban ekként meghatározott egyéb tények,
események, körülmények.
A Szerződés azonnali hatályú felmondása esetén az Ügyfél a felmondás időpontjában még fennálló
teljes tartozása esedékessé válik, és azt köteles a Hitelintézetnek egy összegben haladéktalanul
megfizetni.
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Az Ügyfél a Szerződés aláírásával felhatalmazza a Hitelintézetet, hogy a Szerződés felmondása
esetén a felmondás időpontjában még fennálló tartozásának összegével a Hitelintézetnél vezetett
bármely számláját külön megbízása nélkül a Hitelintézet a jelen rendelkezés alapján megterhelje.
4. Hitelintézet jogosult a kölcsönszerződést az Adós megfelelő biztosíték adására történő felszólítása
nélkül felmondani, ha nyilvánvaló, hogy az Adós megfelelő biztosíték nyújtására nem képes.
5. A Hitelintézet a Hitelkeret-szerződés felmondását az Adósnak, a Kezesnek és a személyes adósnak
nem minősülő Zálogkötelezettnek is megküldi.
6.

7.

Az Adóssal szemben fennálló lejárt követelés érvényesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi
költséget az Adós köteles viselni. A Hitelintézet a követelés érvényesítésével felmerült és általa
megfizetett költségeket jogosult a megfizetéssel egyidejűleg tőkésíteni, és ettől a naptól kezdődően, az
így megállapított tőkeösszeg után Késedelmi Kamatot felszámítani.
Elállási jog
Az Adós jogosult a hitelkeret szerződés esetében a szerződéstől, annak aláírása napjától számított
14 napon belül, indokolás nélkül elállni, amennyiben a Kölcsön folyósítására még nem került sor. Az
Adós ezen Szerződést az aláírásának napjától számított 14 napon belül díjmentesen felmondhatja,
amennyiben a Kölcsönt a Hitelintézet már folyósította.
Az Adós előző bekezdésben foglalt elállási/felmondási jogát határidőben érvényesítettnek kell
tekinteni, amennyiben az erre vonatkozó nyilatkozatát a határidő lejártáig postára adja vagy egyéb
igazolható módon azt a Hitelintézetnek elküldi.
Az Adós a felmondásra vonatkozó nyilatkozatának Hitelintézet részére történt elküldését követően
haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül köteles a felvett Kölcsön összegét, valamint a Kölcsön
folyósításának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a vonatkozó szerződés szerint
megállapított Ügyleti Kamatot a Hitelintézetnek megfizetni.
Az Adós elállási/felmondási jogának gyakorlása azt a Kölcsönhöz kapcsolódó járulékos
szolgáltatásra vonatkozó szerződést is felbontja, amely a Hitelintézet által vagy egy harmadik fél és
a Hitelintézet előzetes megállapodása alapján a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásra vonatkozik.
Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet
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