
                                                         A BANK TÖLTI KI:

 CJK szám (szerződésszám): ...........................................

 ..........................................................................................

Állandó lakcím bejelentkezés időpontja: ...............................

Levelezési cím: ........................................................................ 

....................................................................................................

Telefonszám állandó lakcímen*: 

............................................................................................

Telefonszám tartózkodási címen*: 

............................................................................................

Mobiltelefon száma*: 

............................................................................................

Mobiltelefon típusa: 

előfizetéses          kártyás          céges  

E-mail cím*: ............................................................................
*A kapcsolattartási adat megadásával hozzájárulok ahhoz, 
hogy a Bank ezen adatot a szerződés teljesítéséhez szük-
séges kapcsolattartás céljából a szerződés kötelező meg-
őrzési idejéig kezelje, tárolja, és ezen elérhetőségemen 
megkeressen. 
A Bank a személyi kölcsön jóváhagyásával az Adós számára 
díjmentes Erste TeleBank, Erste internetbanki szolgáltatást 
biztosít. Ha az Adós már rendelkezik Erste TeleBank és/
vagy Erste internetbanki szolgáltatással, abban az esetben 
nem kerülnek újra beállításra. A Bank a fenti mobilszámra 
fogja küldeni az elektronikus szolgáltatásokkal kapcsola-
tos értesítéseket is. (TeleBank, internetbanki szolgáltatás.)

Családi állapota:   házas       egyedülálló    

 özvegy             élettárs     elvált    

Legmagasabb iskolai végzettsége:

 egyetem        gimnázium               technikumi oklevél

 főiskola        szakközépiskola    szakmunkásképző

 8 általános vagy kevesebb   

II. ADÓS JÖVEDELMI ADATAI
Jogviszony:

 alkalmazott          vállalkozó          nyugdíjas

I. ADÓS SZEMÉLYES ADATOK

Titulus: ................................................................................
Családi név (azonosító okmány alapján): 

............................................................................................

Keresztnév: ........................................................................

Neme: Férfi    Nő 

Születési név: .....................................................................

Állampolgársága: ................................................................

Anyja születési neve: ..........................................................

............................................................................................

Születési hely (ország, város): ...............................................

....................................................................................................

Születési idő: ..................év ............................hó ............nap

Személyazonosságot igazoló okmány típusa:  

személyazonosító igazolvány        vezetői engedély    

útlevél  

Azonosító okmány száma: .....................................................

Személyazonosító okmány érvényességi ideje:

....................................................................................................

Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma: 

....................................................................................................

Állandó lakcím: .............................................................(város)  

................................................................................(utca/tér/út)

.................................(házszám)

Ingatlan típusa:    panel         különálló ház

 ikerház            sorház        

 társasházi lakás (nem panel)         egyéb

Állandó bejelentett lakcímén Ön (a lakás):

 tulajdonosa         társtulajdonosa

 bérlő/albérlő       családtag         egyéb  

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, 
Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék 
Cégbírósága Cg. 01-10-041054, KSH szám: 10197879-
6419-114-01, adószám: 10197879-4-44, csoport azonosító 
szám: 17781042-5-44)

  
A HITELKÖZVETÍTŐ TÖLTI KI:

 Ügynökkód:  

 Értékesítő kód:  

 Igénylés forrása: ...............................................

 _____________________  _____________________

 Adós kézjegye Adóstárs kézjegye

ERSTE MOST SZEMÉLYI KÖLCSÖN KÖLCSÖNKÉRELEM
Kérjük, szíveskedjen minden mezőt nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!
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megkeressen.

Mióta nyugdíjas: 20........év ...........................hó ..............nap

Nyugdíjjal rendelkező esetén a havi nettó nyugdíj összege:

Időszak: 20.........év ........................................hó ..............nap

Összeg: ...........................................Ft

Keresők száma a háztartásban:   fő

Eltartottak száma a háztartásban (önálló jövedelemmel 
nem rendelkező):   fő

Rendelkezik Ön munkáltatói kölcsönnel? Igen   Nem 

Rendelkezik Ön munkabérelőleggel?       Igen   Nem 

Háztartás további tagjainak nettó havi jövedelme:

................................................................................................Ft

Rendszeres háztartási havi kiadások:

................................................................................................Ft

III. BANKKAPCSOLAT
Elsődleges bankkapcsolat neve: ........................................

Számlanyitás dátuma: .............év ..................hó .........nap

Munkabére legalább 3 hónapja a fenti lakossági bank-

számlára érkezik?  Igen    Nem  

Munkabére több bankszámlára érkezik? Igen   Nem 

Vállalja, hogy a kölcsön futamideje alatt az Erste Bankhoz 

érkezteti a munkabérét?  Igen    Nem  

Felek rögzítik, hogy Adós tájékoztatást kapott arra vonat-
kozóan, hogy a banki hiteltermékekkel kapcsolatos további 
termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat 
a Magyar Nemzeti Bank honlapján találhat (htttp://www.
mnb.hu/fogyasztovedelem).

Munkáltató neve: .....................................................................

....................................................................................................

Munkáltató címe: .........................................................(város)  

................................................................................(utca/tér/út)

.................................(házszám)

Munkáltató fő tevékenységi köre:

 mezőgazdasági szektor        oktatás     

 pénzügyi szektor        rendőrség/honvédség/tűzoltó-

ság/VPOP        szolgáltatóipar/kereskedelem       

 önkormányzat        építőipar/fuvarozás      

 egyéb állami költségvetési szerv        egyéb  

Jelenlegi foglalkozása: ...........................................................

Jelenlegi munkaviszonyának kezdete: 

..................év ...........................................hónap ...............nap

Próbaidő alatt áll-e?   Igen    Nem 

Keresőképtelen állományban van?   Igen    Nem 

Felmondás alatt áll?   Igen    Nem 

Ha a munkaviszony határozott időre szól, lejárta: 

20..............év .................................................hó ...............nap

Hosszabbított, megújított?   Igen    Nem 

Utolsó hosszabbítás dátuma: 20......év ..............hó .......nap

Átlagos havi nettó jövedelem (családi pótlék nélkül): 

......................................................Ft

A Kölcsönkérelem aláírásával és büntetőjogi felelősségem 
tudatában kijelentem, hogy tudomásom szerint jövedel-
mem után az előírt közterhek megfizetésre kerülnek.

Munkavégzés helye (ha különbözik a fenti címtől):

........................................................................................(város)  

................................................................................(utca/tér/út)

.................................(házszám)

Munkahelyi közvetlen telefonszáma*: .

............................./......................................................................

Mellék: ................................

Munkahelyi telefonszáma*: ............/.......................................

Munkahelyi e-mail cím*: .........................................................

* A kapcsolattartási adat megadásával hozzájárulok ahhoz, 
hogy a Bank ezen adatot a szerződés teljesítéséhez 
szükséges kapcsolattartás céljából a szerződés kötelező 
megőrzési idejéig kezelje, tárolja és ezen elérhetőségemen 

 _____________________  _____________________

 Adós kézjegye Adóstárs kézjegye

ERSTE MOST SZEMÉLYI KÖLCSÖN KÖLCSÖNKÉRELEM
Kérjük, szíveskedjen minden mezőt nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!
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Mobiltelefon száma*: 

............................................................................................

Mobiltelefon típusa: 

előfizetéses          kártyás          céges  

E-mail cím*: ............................................................................
*A kapcsolattartási adat megadásával hozzájárulok 
ahhoz, hogy a Bank ezen adatot a szerződés teljesíté-
séhez szükséges kapcsolattartás céljából a szerződés 
kötelező megőrzési idejéig kezelje, tárolja, és ezen 
elérhetőségemen megkeressen.

Családi állapota:   házas       egyedülálló    

 özvegy             élettárs     elvált    

Adóssal fennálló kapcsolata:  

 házastárs       élettárs       szülő       testvér      

 gyermek         egyéb közeli hozzátartozó

Legmagasabb iskolai végzettsége:

 egyetem        gimnázium               technikumi oklevél

 főiskola        szakközépiskola    szakmunkásképző

 8 általános vagy kevesebb  

V. ADÓSTÁRS JÖVEDELMI ADATAI
Jogviszony:

 alkalmazott          vállalkozó          nyugdíjas

Munkáltató neve: .....................................................................

Munkáltató címe: .........................................................(város)  

................................................................................(utca/tér/út)

.................................(házszám)

Munkáltató fő tevékenységi köre:

 mezőgazdasági szektor        oktatás     

 pénzügyi szektor        rendőrség/honvédség/tűzoltó-

ság/VPOP        szolgáltatóipar/kereskedelem       

 önkormányzat        építőipar/fuvarozás      

 egyéb állami költségvetési szerv        egyéb  

IV. AZ ADÓSTÁRS SZEMÉLYES ADATAI

Titulus: ................................................................................
Családi név (azonosító okmány alapján): 

............................................................................................

Keresztnév: ........................................................................

Neme: Férfi    Nő 

Születési név: .....................................................................

Állampolgársága: ................................................................

Anyja születési neve: ..........................................................

............................................................................................

Születési hely (ország, város): ...............................................

....................................................................................................

Születési idő: ..................év ............................hó ............nap

Személyazonosságot igazoló okmány típusa:  

személyazonosító igazolvány        vezetői engedély    

útlevél  

Azonosító okmány száma: .....................................................

Személyazonosító okmány érvényességi ideje:

....................................................................................................

Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma: 

....................................................................................................

Állandó lakcím: .............................................................(város)  

................................................................................(utca/tér/út)

.................................(házszám)

Ingatlan típusa:    panel         különálló ház

 ikerház            sorház        

 társasházi lakás (nem panel)         egyéb

Állandó bejelentett lakcímén Ön (a lakás):

 tulajdonosa         társtulajdonosa

 bérlő/albérlő       családtag         egyéb  

Állandó lakcím bejelentkezés időpontja: ...............................

Levelezési cím: ........................................................................ 

....................................................................................................

Telefonszám állandó lakcímen*: 

............................................................................................

Telefonszám tartózkodási címen*: 

............................................................................................  _____________________  _____________________

 Adós kézjegye Adóstárs kézjegye

ERSTE MOST SZEMÉLYI KÖLCSÖN KÖLCSÖNKÉRELEM
Kérjük, szíveskedjen minden mezőt nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!
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VI. BANKKAPCSOLAT
Elsődleges bankkapcsolat neve: ........................................

Számlanyitás dátuma: .............év ..................hó .........nap

Munkabére legalább 3 hónapja a fenti lakossági bank-

számlára érkezik?  Igen    Nem  

Munkabére több bankszámlára érkezik? Igen   Nem 

Vállalja, hogy a kölcsön futamideje alatt az Erste Bankhoz 

érkezteti a munkabérét?  Igen    Nem  

Felek rögzítik, hogy Adós tájékoztatást kapott arra vonat-
kozóan, hogy a banki hiteltermékekkel kapcsolatos további 
termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat 
a Magyar Nemzeti Bank honlapján találhat (htttp://www.
mnb.hu/fogyasztovedelem).

Jelenlegi foglalkozása: ...........................................................
Jelenlegi munkaviszonyának kezdete: 

..................év ...........................................hónap ...............nap

Ha a munkaviszony határozott időre szól, lejárata: 

20..............év .................................................hó ...............nap

Próbaidő alatt áll-e?   Igen    Nem 

Keresőképtelen állományban van?   Igen    Nem 

Felmondás alatt áll?   Igen    Nem 

Hosszabbított, megújított?   Igen    Nem 

Utolsó hosszabbítás dátuma: 20......év ..............hó .......nap

Átlagos havi nettó jövedelem (családi pótlék nélkül): 

......................................................Ft

A Kölcsönkérelem aláírásával és büntetőjogi felelősségem 
tudatában kijelentem, hogy tudomásom szerint jövedel-
mem után az előírt közterhek megfizetésre kerülnek.

Munkavégzés helye (ha különbözik a fenti címtől):

........................................................................................(város)  

................................................................................(utca/tér/út)

.................................(házszám)

Munkahelyi közvetlen telefonszáma*: .

............................./......................................................................

Mellék: ................................

Munkahelyi telefonszáma*: ............/.......................................

* A kapcsolattartási adat megadásával hozzájárulok ahhoz, 
hogy a Bank ezen adatot a szerződés teljesítéséhez 
szükséges kapcsolattartás céljából a szerződés kötelező 
megőrzési idejéig kezelje, tárolja és ezen elérhetőségemen 
megkeressen.

Munkahelyi e-mail cím*: .........................................................

Rendelkezik Ön munkáltatói kölcsönnel? Igen   Nem 

Rendelkezik Ön munkabérelőleggel?       Igen   Nem 

Mióta nyugdíjas: 20........év ...........................hó ..............nap

Nyugdíjjal rendelkező esetén a havi nettó nyugdíj összege:

Időszak: 20.........év ........................................hó ..............nap

Összeg: ...........................................Ft

 _____________________  _____________________

 Adós kézjegye Adóstárs kézjegye

ERSTE MOST SZEMÉLYI KÖLCSÖN KÖLCSÖNKÉRELEM
Kérjük, szíveskedjen minden mezőt nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!
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A kölcsön – 83/2010.(III.25.) Kormányrendelet alapján szá-
mított –VII. Igényelt kölcsön adatai elnevezésű pontban 
meghatározott teljes hiteldíj mutatója: a kölcsönszerződés 
megkötésének időpontjára vonatkozóan került meghatá-
rozásra. A Bank a THM számítás során az VII. Igényelt 
kölcsön adatai elnevezésű pontjában meghatározott Tör-
lesztés esedékességének napját veszi figyelembe.

VIII. KÖLCSÖNFELVÉTEL MÓDJA

Számlatulajdonos:  

 Adós       Adóstárs       Adós és Adóstársa      
A kölcsön összegét az alábbi számú folyószámlámra 
kérem utalni:
Számlaszám**:

............................... - ............................... - ...............................

IX. VISSZAFIZETÉS MÓDJA

 Automatikus belső beszedés ERSTE Banknál vezetett 
bankszámláról
ERSTE számlaszám:

............................... - ............................... - ...............................

 Csoportos beszedés másik banknál vezetett  
folyószámláról.
(A csoportos beszedési megbízás teljesítéséhez szüksé-
ges nyilatkozatot a kölcsönkérelem jóváhagyását követően, 
postai úton küldi meg az Erste Bank az Adós számára.)

 Átutalás másik banknál vezetett folyószámláról.

*A szerződéskötéskori teljes hiteldíj-, és a teljes hitel-
díj mutató mértéke a Bank által jóváhagyott futamidő, 
kölcsönösszeg, és a jóváhagyott kölcsönösszeg után a 
tényleges folyósítás napja és első törlesztőrészlet ese-
dékességi napja közötti időtartamra felszámított kamat 
mértéke alapján változhat. A pontos mérték az Elfogadó 
Nyilatkozatban kerül rögzítésre.
**Kizárólag belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett 
bankszámlaszám.

VII. IGÉNYELT KÖLCSÖN ADATAI

A Kölcsönkérelem típusa:  

 Most Személyi Kölcsön   Most Extra Személyi Kölcsön      

A köcsön célja:

 Lakásfelújítás       Áruvásárlás       Hitelkiváltás      

 Gépkocsi vásárlás       Lakás/ház vásárlás         

 Utazás       Egyéb: .........................................................

 Célcsoport ..........................................................................

Igényelt kölcsön összege:................................................... Ft

Az Adós által elfogadható legkisebb kölcsönösszeg: 

..................................................................... Ft

Az Adós tudomásul veszi, hogy a Bank a kölcsönösszeg 
függvényében a fent megjelölttől eltérő kamatot alkalmaz-
hat, melynek mértékét a mindenkor hatályos Hirdetmény 
tartalmazza. Az Igénylő e kamatot megismerve és ennek 
tudatában határozta meg az általa elfogadható legkisebb 
kölcsönösszeget.

Adós kéri a kölcsön folyósításáról – a hitelbírálatot követő, 
a személyi adatoknál megjelölt mobilszámon – SMS útján 

történő értesítését?  Igen   Nem 

Az igényelt kölcsön devizaneme: HUF

A Kölcsön futamideje:

   36   42   48   54   60   

   66   72   78   84   90   96

Az Adós által elfogadható leghosszabb futamidő:

   36   42   48   54   60

   66   72   78   84   90   96

Törlesztés esedékességének napja: minden hónap 

   5.   10.   15. napja

Havi törlesztő részlet: ......................................................... Ft

Adós által fizetendő teljes összeg*: .................................. Ft

A kölcsön kamata ............... . ............... %
Kezelési költség: 0.00%
A kölcsön teljes hiteldíjmutatója az ügyleti kamattal számítva
(THM)*: ............... . ............... %
Folyósítási költség: a jóváhagyott teljes kölcsönösszeg 1%-a

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, 
Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék 
Cégbírósága Cg. 01-10-041054, KSH szám: 10197879-
6419-114-01, adószám: 10197879-4-44, csoport azonosító 
szám: 17781042-5-44)

 _____________________  _____________________

 Adós kézjegye Adóstárs kézjegye

KÖLCSÖNIGÉNYLÉS ADATAI
Kérjük, szíveskedjen minden mezőt nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!

ERSTE_SZEMÉLYI_KÖLCSÖN_KÉRELEM_2021/09 5/16

DSA Ko�lcso�nke�relem_A4_2021_09_v2.indd   5DSA Ko�lcso�nke�relem_A4_2021_09_v2.indd   5 2021. 09. 14.   14:562021. 09. 14.   14:56



Kötelezően kitöltendő, amennyiben Adós/Adóstárs nem járul hozzá, hogy a Bank a KHR-ből a jelen hiteligénylés elbírá-
lása céljából átvegye és tárolja a KHR-ben kezelt „pozitív adóslistára” vonatkozó referenciaadatai teljes körét.

* Lakáselőtakarékossági szerződéssel vagy életbiztosítással kombinált hitel esetén a szerződés szerint kötelezően telje-
sítendő havi megtakarítás /biztosítási díj összegével együtt.

* Lakáselőtakarékossági szerződéssel vagy életbiztosítással kombinált hitel esetén a szerződés szerint kötelezően telje-
sítendő havi megtakarítás /biztosítási díj összegével együtt.

ADÓS

ADÓSTÁRS

Hitel  
típusa

Hitelt nyújtó 
intézet

Szerződött 
összeg (és 

devizaneme)

Fennálló 
tőketartozás 

összege

Havi törlesztő-
részlet* (és 

devizaneme)

Hitel  
lejárata

Törlesztés 
gyakorisága

Jelzálogkölcsön

Autófinanszírozási 
kölcsön

Személyi kölcsön

Hitelkártya

Folyószámlahitel

Munkáltatói kölcsön

Diákhitel

Hitel  
típusa

Hitelt nyújtó 
intézet

Szerződött 
összeg (és 

devizaneme)

Fennálló 
tőketartozás 

összege

Havi törlesztő-
részlet* (és 

devizaneme)

Hitel  
lejárata

Törlesztés 
gyakorisága

Jelzálogkölcsön

Autófinanszírozási 
kölcsön

Személyi kölcsön

Hitelkártya

Folyószámlahitel

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, 
Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék 
Cégbírósága Cg. 01-10-041054, KSH szám: 10197879-
6419-114-01, adószám: 10197879-4-44, csoport azonosító 
szám: 17781042-5-44)

 _____________________  _____________________

 Adós kézjegye Adóstárs kézjegye
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A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERREL KAPCSOLATOS NYILATKOZATOK:
A Központ Hitelinformációs Rendszerről szóló tájékoztató ismeretében nyilatkozom, hogy amennyiben ellentétes nyilat-
kozatot nem teszek.

A kölcsönkérelem aláírásával igazolom, hogy a Bank, mint referenciaadat-szolgáltató a Központi Hitelinformációs Rend-
szerre vonatkozó, a szerződés megkötésének kezdeményezését, valamint a szerződést megkötését megelőzően telje-
sítendő, törvényen alapuló tájékoztatási kötelezettségének az írásbeli tájékoztató átadásával eleget tett.

X. NYILATKOZATOK

Adós
Hozzájárulok            
Nem járulok hozzá   
Adóstárs
Hozzájárulok            
Nem járulok hozzá   

Adós
Hozzájárulok            
Nem járulok hozzá   
Adóstárs
Hozzájárulok            
Nem járulok hozzá   

Hozzájárulok, hogy a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. 
törvény (KHR tv.) 5.§ (3) bekezdés alapján a Központi Hitelinformációs Rendszert 
működtető pénzügyi vállalkozás (BISZ Zrt.) által a KHR-ben kezelt és nyilvántartott 
szerződéseimmel kapcsolatos referenciaadataim Bank általi megismeréséhez és más 
referencia adat-szolgáltató általi átvételéhez.
(Tudomással bírok arról, hogy ezen nyilatkozatom vonatkozik valamennyi adatszolgál-
tatás tárgyát képező korábbi szerződésemre is, valamint arról, hogy ezen nyilatkozato-
mat bármikor jogosult vagyok megváltoztatni.)

Kérem a Bankot, hogy a szerződés létrejötte esetén a KHR tv. 5.§ (2) bekezdése alap-
ján átadott referenciaadataimat a KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás (BISZ Zrt.) a 
szerződéses jogviszony megszűnését követően legfeljebb öt évig kezelje

Adós
Igen           Nem    
Adóstárs
Igen           Nem    

1. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy az ERSTE BANK 
HUNGARY ZRT., illetve a hitelintézettel szoros kapcsolatban álló vállalkozás Igazga-
tóságának elnöke, Igazgatósági tagja, Felügyelő bizottságának tagja, Ügyvezetője, 
Könyvvizsgálója, valamint az előbbiekben felsorolt személyek valamelyikének közeli 
hozzátartozója vagyok. (A nyilatkozat az 2013. évi CCXXXVII. törvény értelmében az 
ERSTE BANK HUNGARY ZRT a belső hitelekre vonatkozó nyilvántartási kötelezettség 
miatt szükséges.)

Adós
Igen           Nem    
Adóstárs
Igen           Nem    

2. Alulírott kijelentem, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 
és megakadályozásáról szóló törvény 4. §-a a lapján kiemelt közszereplőnek minősülök*
*Igen válasz esetén külön PEP nyilatkozat kitöltése kötelező arra nézve, hogy milyen 
minőségemben minősülök kiemelt közszereplőnek.

3. Alulírott hiteligénylő hozzájárulok, hogy az ERSTE Bank Hungary Zrt., illetve az 
Erste Bank Csoport társaságai (így az ERSTE Lakástakarék Zrt. (székhelye: 1138 
Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszáma: 01-10-047080) és az ERSTE 
Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszáma: 
01-10-041373) a saját, az általuk közvetített szolgáltatásaival, termékeivel, ajánlataival 
kapcsolatban az alább megjelölt elektronikus csatornákon közvetlenül megkeresse-
nek, nekem üzleti ajánlatok adása, reklám, illetve marketing célból az elektronikus 
csatornán reklámküldeményt küldjenek, illetve velem ilyen tartalmú reklám üzeneteket 
közöljenek, vagy számomra ilyen tartalmú üzenetet jelenítsenek meg:

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, 
Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék 
Cégbírósága Cg. 01-10-041054, KSH szám: 10197879-
6419-114-01, adószám: 10197879-4-44, csoport azonosító 
szám: 17781042-5-44)

 _____________________  _____________________

 Adós kézjegye Adóstárs kézjegye
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Amennyiben a fenti nyilatkozatok nem kerülnek kitöltésre, és/vagy nemleges nyilatkozatot tesz az ügyfél, akkor a Bank 
a döntéshozatal során mérlegeli az ezen nyilatkozatok hiányából származó kockázatokat. Tájékoztatjuk, hogy a Bank a 
KHR-ben történő szereplés miatti kölcsönkérelem elutasítása esetén díjakat, költségeket nem számít fel. Nem vonatko-
zik ez a külső szolgáltatók által felszámított díjtételekre (pl. fordítási díj), amelyet az ügyfél visel.

A kölcsönkérelem aláírásával kijelentem továbbá az alábbiakat:
1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az üzleti kapcsolat létesítésekor a saját nevemben és javamra 

járok el. Nyilatkozatom az üzleti kapcsolat fennállása alatti helyzetet is tükrözi.
2. Felhatalmazom az ERSTE BANK HUNGARY Zrt.-t, hogy más banknál fennálló tartozásaim összegéről, törlesztőrész-

letéről, bankszámla fedezettséggel kapcsolatban bankinformácói t kérjen.
3. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul 

veszem, hogy amennyiben az adatok a valóságnak nem felelnek meg, az büntető eljárást vonhat maga után.
4. Nyilatkozom, hogy az Erste Bank Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.) (továbbiakban: Bank) részéről 

a köztem és a Bank között létrejövő kölcsön/hitelszerződéshez kapcsolódóan tájékoztatást kaptam az alábbiakról:
•  a hitelfelvétel folyamatáról, az igényelhető maximális hitelösszegről, a kamatozás módjáról, a kamat módostíásának 

lehetőségéről;
•  arról, hogy a kamat módosításának mértéke nincs egyenes arányban az ebből következő törlesztőrészlet változás 

mértékével;
•  a Teljes Hiteldíjmutató értékéről (THM), a havi törlesztőrészlet összegéről és a tölresztőrészletek megfizetésének 

gyakoriságáról, a hitel futamidejéről;
•  a 32/2014 MNB rendelet főbb követelményeiről így különösen:

•  havi adósságszolgálat számításának módjáról (az ügyletben Adósként szereplő ügyfelek összes havi hitel-
törlesztési kötelezettségét jelenti, beleértve az aktuálisan igényelni kívánt hitel törlesztőrészletét is.);

•  a havi nettó jövedelem igazolásának módjáról;
•  a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóról (a havi adósságszolgálat és az igazolt nettó jövedelem há-

nyadosa);
•  a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi hatósági jogköréről;
•  a Pénzügyi Békéltető Testületnek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerniti fogyasztói jogvita bírósági eljárá-

son kívüli rendezésében betöltött szerepéről.

Adós
Igen           Nem    

Igen           Nem    

Igen           Nem   

E-mailen, Internetes rendszereken keresztül (pl. NetBankon/George Weben,  
NetBrokeren), SMS-ben, Telefonon

Levélben

Ismert előttem, hogy személyesen bármely bankfiókban vagy a Telebank ügyfélszol-
gálatán jelezhetem, ha nem kívánok a Bank és/vagy partnerei személyre szabott 
ajánlatairól, termékeiről, szolgáltatásairól közvetlen értesítés útján tájékoztatást kapni. 
Az ilyen lemondást bármikor, indokolás és feltétel nélkül, ingyenesen megtehetem. 
A jelen szerződés és a jogszabályok által megkívánt tartalmú tájékoztatást azonban a 
Bank ilyen kérés esetén is köteles elküldeni a számomra.

Részt szeretnék venni az Erste Bank által meghirdetett mindenkori személyi kölcsön 
promócióban. Hozzájárulok, hogy a promócióban való részvétel érdekében a Grupo 
Marketinnova Hungría Kft-nek (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 22. cégjegy-
zékszáma: 01-09-175255) személyes adataimat (név, lakcím, e-mail cím és telefon-
szám) átadják a promócióban szereplő ajándékkal kapcsolatos logisztikai, kiszállítási 
feladatok és bizonylatolási kötelezettségek teljesítéséhez. Tudomásul veszem, hogy 
a hozzájárulást visszavonhatom személyesen, bármely bankfiókban vagy a TeleBank 
ügyfélszolgálatán bármikor, indoklás és feltétel nélkül, ingyenesen. A promóció Rész-
vételi feltételeit és a Grupo Marketinnova Hungría Kft. Adatkezelési tájékoztatóját elol-
vastam, az abban foglaltakat megismertem. Amennyiben az Erste Banknak a személyi 
kölcsön igénylés esetén nincs meghirdetett promóciója, adatátadás sem történik.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, 
Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék 
Cégbírósága Cg. 01-10-041054, KSH szám: 10197879-
6419-114-01, adószám: 10197879-4-44, csoport azonosító 
szám: 17781042-5-44)

 _____________________  _____________________

 Adós kézjegye Adóstárs kézjegye

ERSTE_SZEMÉLYI_KÖLCSÖN_KÉRELEM_2021/09 8/16

DSA Ko�lcso�nke�relem_A4_2021_09_v2.indd   8DSA Ko�lcso�nke�relem_A4_2021_09_v2.indd   8 2021. 09. 14.   14:562021. 09. 14.   14:56



Nyilatkozom továbbá, hogy a felelős döntéshozatalom érdekében a Banktól az alábbi tájékoztatást kaptam:
• kizárólag az alaposan áttanulmányozott és megértett kölcsönszerződés írható alá;
•  a kölcsönszerződésben vállalt fizetési kötelezettségek alóli mentesülésre nincs lehetőség, azaz rendszeres jövedelem 

csökkenése, rendkívüli kiadás felmerülése, illetve pénzügyi teljesítőképesség romlása sem ad felmentést ez alól;
•  a futamidő alatti fizetési nehézség felmerülése esetén, a felmondás megelőzése érdekében közös megoldás keresése 

szükséges a Bankkal;
•   lejárt tartozás esetén a szerződésben/hirdetményben meghatározott mértékű késedelmi kamat kerül felszámításra;
•  amennyiben Adós a kölcsön visszafizetésével kapcsolatos kötelezettségének az erre való felszólítást követően sem 

tesz eleget, az nem szerződésszerű teljesítésnek (szerződésszegésnek) minősül, melynek következtében a Bank 
azonnali hatállyal felmondhatja a kölcsönszerződést. A szerződés felmondásával a teljes tartozás lejárttá, egy ösz-
szegben esedékessé válik, és a tartozás meg nem fizetése esetén a Bank a biztosítékok érvényesítésére jogosult. 
A tartozás érvényesítése céljából a Bank jogosult igényérvényesítési eljárást kezdeményezni az Adóssal és Adóstárs-
sal szemben;

•  a felmondott szerződésből eredő tartozások érvényesítésének költségei az Adóst és a hitelbiztosíték nyújtóját – azaz 
az Adóst és az Adóstársat - terhelik. A tartozások érvényesítése érdekében az Adós és Adóstárs jövedelme és más 
vagyontárgyai illetve az ügylet további biztosítékai egyaránt végrehajtás alá vonhatók.

•  Tudomásul veszem, hogy fentiek alapján a Bank a vonatkozó jogszabályokban – így az 56/2014.(XII.31.) számú NGM 
rendeletben is– előírt tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

•  Nyilatkozom, hogy személyi kölcsön igénylés mellékleteként a Tartós adathordozó tájékoztatót is átvettem, amely QR 
kódot tartalmaz és amely tartós adathordozónak minősül.

5. Nyilatkozom arról, hogy a Bank a Magyar Nemzeti Bank által honlapján közzétett „a túlzott eladósodottság kockázata-
iról” szóló tájékoztatót rendelkezésre bocsátotta.

6. Nyilatkozom, hogy az Erste Bank Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) (továbbiakban: Bank) részéről az 
alábbi tájékoztatást kaptam a köztem és a Bank között létrejövő kölcsönszerződéshez kapcsolódóan:

•  Nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy a kölcsön igénylése során teljes körű és korrekt, számomra egyértelmű és érthető 
tájékoztatást kaptam a termék jellemzőivel, kondícióival kapcsolatban.

•  Nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy a termék kockázatait megismertem, megállapítottam, hogy mai tudásom szerint 
képes leszek a kölcsön szerződésszerű visszafizetésére. Mindezek tudatában hoztam meg a hitel igénylésére vonat-
kozó döntésemet.

•  Tudomásom van arról, hogy a lakossági kölcsönszerződésekben díj vagy költség ügyfél számára kedvezőtlen módosí-
tása esetén a módosítás hatályba lépése előtt jogosult vagyok a szerződés díjmentes felmondására.

•  Tudomásul veszem, hogy fentiek alapján a Bank tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
7.  Nyilatkozom, hogy tájékoztattak arról, hogy a Bank a jelen Nyilatkozat aláírása, azaz az írásbeli felhatalmazás meg-

adása alapján, az üzleti kapcsolat létesítésekor, valamint esetenként később is további banki termékek, szolgáltatá-
sok igénybevételekor, megbízások benyújtásakor (a továbbiakban együtt: üzleti kapcsolat létesítése) – személyes 
adataimat rögzíti, s azokat rendszereiben elektronikusan, illetve papír alapon tárolja, kezeli a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak (pl. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi 
LIII. törvény – Pmt. )alapján. Tudomásul veszem, hogy a Bank ennek keretében a személyazonosító okmányaimról 
(személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, útlevél) köte-
les másolatot készíteni a Pmt.-ben megjelölt ügyfélazonosítás, a személyazonosság igazoló ellenőrzése, továbbá a 
pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás megelőzése és megakadályozása érdekében, valamint ha csaláskezelési 
szempontból arra szükség van. A Bank jogosult továbbá ezen adataim és okmányaim valódiságának és érvényessé-
gének ellenőrzése céljából központi vagy más nyilvános és hiteles nyilvántartásokból való lekérdezésre és ellenőrzés-
re is. A másolás tudomásul vételének megtagadása és a másolás végrehajtásának megakadályozása a szerződéses 
kapcsolat létesítésének akadályát jelenti.

Amennyiben a fenti nyilatkozatok nem kerülnek kitöltésre, és/vagy nemleges nyilatkozatot tesz az ügyfél, akkor a Bank 
a döntéshozatal során mérlegeli az ezen nyilatkozatok hiányából származó kockázatokat.

Tájékoztatjuk, hogy a Bank a KHR-ben történő szereplés miatti hitel-/kölcsönkérelem elutasítása esetén díjakat, költsé-
geket nem számít fel. Nem vonatkozik ez a külső szolgáltatók által felszámított díjtételekre (pl. fordítási díj), amelyet az 
ügyfél visel.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, 
Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék 
Cégbírósága Cg. 01-10-041054, KSH szám: 10197879-
6419-114-01, adószám: 10197879-4-44, csoport azonosító 
szám: 17781042-5-44)

 _____________________  _____________________

 Adós kézjegye Adóstárs kézjegye
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1. Szerződés létrejötte:

1.1. Adós – és amennyiben van Adóstárs – (az Adós – amennyiben van Adóstárs, az Adóstárs együtt – a továbbiak-
ban: Adós) a kölcsönkérelmi nyomtatvány (a továbbiakban: Kérelem) aláírásával, a Kérelemben foglalt tartalommal 
személyi kölcsön szerződés megkötésre irányuló ajánlatot tett(ek) a Bank (a Bank és az Adós a továbbiakban együtt: 
Felek) részére. A Bank a Kérelemben foglaltakkal megegyező tartalmú írásbeli elfogadó nyilatkozatot (a továbbiakban: 
Elfogadó Nyilatkozat) küld az Adósnak, amennyiben az Adós által tett ajánlatot elfogadja. Felek megállapodnak, hogy 
az Elfogadó Nyilatkozat annak postára adásától számított 5. munkanapon minősül kézbesítettnek (a címzetthez megér-
kezettnek) és az Adós által átvettnek, így ezen időpont tekintendő a kölcsönszerződés létrejötte napjának is.

1.2. A Bank a Kérelemben az „Igényelt kölcsön összege” és „az Adós által elfogadható legkisebb kölcsönösszeg” pon-
toknál, valamint „A kölcsön futamideje” és „Az Adós által elfogadható legmagasabb futamidő” pontokban megjelölt 
határok között – a saját hitelbírálata és egyedi döntése alapján – jogosult meghatározni a konkrét kölcsönösszeget és 
futamidőt, amelyeket a Bank az Elfogadó Nyilatkozatban közöl az Adóssal. Az Elfogadó Nyilatkozatban meghatáro-
zott kölcsönösszeg és futamidő válik a kölcsönszerződés részévé. Felek megállapodása alapján a kölcsönösszeg és 
futamidő Bank általi meghatározása nem minősül a Kérelemben foglalt ajánlattól eltérő tartalmú ajánlatnak, mivel az 
Elfogadó Nyilatkozatban rögzített kölcsönösszeg és futamidő megegyezik az Adós Kérelemben megjelölt ajánlatával.
1.3. A kölcsön folyósításáról a Bank az Adóst – a Kérelemben megjelölt nyilatkozata szerint SMS-ben, valamint – az 
Elfogadó Nyilatkozatban tájékoztatja. Az Elfogadó Nyilatkozat az első törlesztőrészlet esedékessége, törlesztőrészlet 
összege, valamint a hitel lejárata rendelkezések vonatkozásában a Kérelemben foglalt ajánlat kiegészítésének minősül.

2. A kölcsön összege, futamideje, folyósítása

2.1. A Bank az Adósnak a kölcsönt a Bank általi Elfogadó Nyilatkozatban szereplő meghatározott futamidőre nyújtja és 
folyósítja, azzal hogy a kölcsönösszeg rendelkezésre bocsátása az alábbiak szerint történik:
a) amennyiben a Kérelem “Kölcsönfelvétel Módja” pontjában megjelölt számlaszám a Banknál vezetett bankszámla, 
akkor a Bank a jóváhagyott teljes kölcsönösszeget utalja a bankszámlára, amelyből ezt követően levonja a teljes köl-
csönösszeg után járó folyósítási jutalékot, továbbá amennyiben a kölcsön célja hitelkiváltás is, azaz az Adós a Kérelem 
mellékletét képező „Nyilatkozat ERSTE Személyi kölcsön hitelkiváltásra történő felhasználáshoz” című nyilatkozatot 
(„Nyilatkozat”) aláírta, úgy a levont költség után a Nyilatkozatban megjelölt számlaszámra utalja a Nyilatkozatban meg-
jelölt összeget;
b) amennyiben a Kérelem “Kölcsönfelvétel Módja” pontjában megjelölt számlaszám nem a Banknál vezetett bankszámla, 
akkor a Bank a jóváhagyott teljes kölcsönösszegből levonja a folyósítási költséget, majd – amennyiben a kölcsön célja 
hitelkiváltás is, azaz az Adós a Kérelem mellékletét képező „Nyilatkozat ERSTE Személyi kölcsön hitelkiváltásra történő 
felhasználáshoz” című nyilatkozatot („Nyilatkozat”) aláírta, akkor a levont költség után a Nyilatkozatban megjelölt szám-
laszámra utalja a Nyilatkozatban megjelölt összeget, és ezt követően – a teljes kölcsönösszegből fennmaradtó összeget 
utalja a Kérelem “Kölcsönfelvétel Módja” pontjában megjelölt számlaszámra.

2.2. Adós kötelezettséget vállal tartozásának a Kérelemben meghatározott esedékességi időpontokban és az Elfogadó 
Nyilatkozatban rögzített törlesztőrészletekkel való visszafizetésére.

3. A kölcsön hiteldíja

3.1. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Bank a folyósítási költséget az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott kölcsön 
teljes tőkeösszege után számítja fel.
3.2. A havi kamatszámítás a következő képlet alapján történik:

kamat =
 mindenkori tőke x 30 x kamatláb (%)

 360 x 100

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, 
Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék 
Cégbírósága Cg. 01-10-041054, KSH szám: 10197879-
6419-114-01, adószám: 10197879-4-44, csoport azonosító 
szám: 17781042-5-44)

 _____________________  _____________________

 Adós kézjegye Adóstárs kézjegye

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
 

ERSTE_SZEMÉLYI_KÖLCSÖN_KÉRELEM_2021/09 10/16

DSA Ko�lcso�nke�relem_A4_2021_09_v2.indd   10DSA Ko�lcso�nke�relem_A4_2021_09_v2.indd   10 2021. 09. 14.   14:562021. 09. 14.   14:56



3.3. A kamat és a folyósítási költség együttesen a kölcsön teljes hiteldíjának minősül. A szerződéskötéskori teljes hitel-
díj- és teljes hiteldíj mutató mértéke az Elfogadó Nyilatkozatban kerül rögzítésre.

3.4. A Bank a kölcsön összege után a folyósítás napjától kamatot számít fel. A kölcsön kamata a teljes futamidő alatt 
fix. A szerződés létrejöttekor a kölcsön kamata az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott kamatmérték szerint kerül 
meghatározásra és rögzítésre.

3.5. Amennyiben a kölcsön célja hitelkiváltás is, azaz az Adós a szerződés mellékletét képező „Nyilatkozat ERSTE 
Személyi hitelkiváltásra történő felhasználáshoz” című nyilatkozatot aláírta, úgy az alábbi bekezdés a kölcsönszerződés 
részét képezi: A Bank a folyósítást követően jogosult ellenőrizni a hitelkiváltás megvalósulását. Amennyiben a kölcsön 
folyósítása után nem valósul meg a hitelkiváltás, illetve a Központi Hitelinformációs Rendszerből sem állapítható meg 
ennek ténye, továbbá a hitelkiváltást az Adós hitelt érdemlően nem tudja igazolni a folyósítást követő 3 hónapon belül, 
úgy a folyósítást követő 4. havi esedékességtől a kamat mértéke az eredeti kamat + 4 % mértékre változik, a Hirdet-
ményben rögzítettekkel egyezően. 

Felek rögzítik, hogy a 3.5. pontban rögzített kamatváltozás nem tekinthető a Bank részéről egyoldalú kamatmódosítás-
nak, mivel a kamatváltozás a Felek megállapodása alapján automatikusan történik.

4. A törlesztésre vonatkozó rendelkezés

4.1. A havi törlesztőrészletek a szerződésszerű teljesítés esetére érvényesítendő esedékes tőkeösszegen felül az ügy-
leti kamatot is magukban foglalják.

4.2. Az utolsó törlesztőrészlet megfizetését követően és a futamidő alatt keletkezett az Adós esetleges késedelmes 
fizetéséből eredő követeléseit a Bank jogosult érvényesíteni.

4.3. Adós tudomásul veszi, hogy havi törlesztési kötelezettségének a megállapítása a kölcsön futamideje alatt az ún. 
annuitás módszerével történik. A kölcsön, valamint a kamat havonta esedékessé váló része együttesen képezi a havi 
törlesztőrészletet. A törlesztőrészlet a futamidő alatt állandó, a törlesztőrészletben a tőke és kamat egymáshoz viszo-
nyított aránya változó.

4.4. Adós tudomásul veszi, hogy folyósítás napja és az Elfogadó Nyilatkozatban írt első törlesztőrészlet esedékessége 
közötti időre eső kamatot az első törlesztőrészlettel együtt, annak esedékességekor köteles megfizetni.

4.5. Visszafizetés módja: Az Adós a Kérelemben jelöli meg az általa kiválasztott fizetési módot, mely a szerződés futa-
mideje alatt a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint módosítható.

a)  Automatikus beszedés: Az Adós köteles arról gondoskodni, hogy esedékességkor a Kérelemben megjelölt, a Bank-
nál vezetett bankszámláján a megfelelő pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon.

b)  Csoportos beszedés másik banknál vezetett folyószámláról: Az Adós az általa kitöltött és aláírt felhatalma-
zásban (Felhatalmazás Csoportos Beszedési Megbízás Teljesítésére) szereplő bankszámláján (fizetési számláján) 
az esedékesség napját megelőző banki munkanapon minden hónapban rendelkezésre tartja az adott hónapban 
esedékes törlesztőrészlet összegét, amelyet a Bank az Adós által kitöltött és aláírt felhatalmazás alapján a felha-
talmazásban szereplő bankszámla (fizetési számla) megterhelése útján érvényesít az esedékesség napját meg-
előző banki munkanapon. A Bank csoportos beszedést az adott hónapban maximum kettő alkalommal jogosult 
indítani. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a tárgyhónapban indított első beszedés sikertelen, akkor a 
Bank jogosult a tárgyhónapban a törlesztőrészlet beszedésére még egy csoportos beszedési megbízást indítani.  
Felek rögzítik, hogy az a Csoportos beszedési megbízás teljesítésére kötelezett pénzügyi szolgáltatónál a felhatal-
mazás megadása, és a beszedés alapjául szolgáló összeg számlán történő biztosítása az Adós kötelezettsége, így 
annak elmaradása miatti nem szerződésszerű teljesítés következményeit kizárólag az Adós köteles viselni. Az Adós 
vállalja, hogy a csoportos beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazást teljesítés összegére vonatkozó felső 
értékhatár nélkül adja meg.

c)  Átutalás másik banknál vezetett folyószámláról: Az Adós köteles gondoskodni arról, hogy az esedékességkor az 
Elfogadó Nyilatkozatban Törlesztési számlaként megjelölt számla javára átutalja az Elfogadó Nyilatkozatban megha-
tározott aktuálisan esedékes összeget.
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4.6. Visszafizetés módjának megváltoztatása:

Az Adós a visszafizetés módjának módosítását kezdeményezheti. Az erről szóló nyilatkozatot az Adósnak a következő 
törlesztőrészlet esedékessége előtt legkésőbb 11 munkanappal kell a bankfiókok bármelyikében benyújtani. Az Adós és 
Adóstárs együttes, egybehangzó nyilatkozattal jogosult a szerződésmódosítást kezdeményezni. A visszafizetés mód-
jának megváltoztatására irányuló kérelem a szerződés módosításra tett ajánlatnak minősül, és az Adós ehhez az aján-
latához mindaddig kötve marad, ameddig a Bank annak elbírálásáról írásban értesíti. Az Adós tudomásul veszi, hogy 
amennyiben az ajánlat a Bank hitelbírálati követelményeinek nem felel meg, a Bank az ajánlatot elutasíthatja és így a 
szerződésmódosítást megtagadhatja.

Ha a Bank a kérelmet elfogadja, a fizetés módját – a „Csoportos beszedés másik banknál vezetett folyószámláról” 
fizetési mód kivételével – a Bank által elfogadó nyilatkozat kézbesítését (bankfiókban történő átvételét) követő banki 
munkanaptól kezdődően módosítja.

Csoportos beszedési megbízás esetén a visszafizetési mód módosítának napja:
a) a soron következő esedékesség napja, amennyiben a Csoportos beszedési megbízás teljesítésére kötelezett pénz-
forgalmi szolgáltató értesítése a felhatalmazásról a soron következő esedékesség napját megelőző 11. munkanapig a 
Bank részére kézbesítésre kerül;
b) a soron következő második esedékesség napja, amennyiben a Csoportos beszedési megbízás teljesítésére kötele-
zett pénzforgalmi szolgáltató értesítése a felhatalmazásról a soron következő esedékesség napját megelőző 11. munka-
napon belül kerül a Bank részére kézbesítésre.

A Bank a módosítás tényét a kérelem elfogadásával az Adósnak visszaigazolja. A visszaigazolással a szerződésmódo-
sítás létrejön.

4.7. Az Adós felhatalmazza a Bankot, hogy jelen szerződés szerinti esedékes (lejárt) követelését – tőke, kamatok, díjak, 
költségek, jutalékok – beszámítsa esedékességkor, vagy azt követőn bármikor a mindenkori fennálló követelése erejéig, 
akként, hogy a Bank az Adós nála vezetett bármely bankszámláját – kivéve az elkülönített számlát, amelyen az elhelye-
zett összeg csak az elkülönítés céljára használható az elkülönítés időtartama alatt- és betétszámláját, a bankszámlához 
kapcsolódó hitelkeretet, valamint a betétszámlán elhelyezett betéti összeget – ez utóbbi esetben a lejárattól függetlenül- 
a jelen szerződés szerint esedékes követelése összegével jogosult megterhelni az Adós külön rendelkezése nélkül vagy 
rendelkezése ellenére is. Az Adós a fizetési kötelezettségei teljesítése céljából felhatalmazza továbbá a Bankot, hogy 
a Bank a jelen pont szerinti beszámítási jogát – a Bank tévedésének helyesbítését és a hatósági átutalás és átutalási 
végzés alapján történő fizetési megbízásokat követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően – gyakorolja.

4.8. Az adós tudomásul veszi, hogy a teljesített befizetések – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(„Polgári Törvénykönyv”) 6:43 §-ának megfelelően elsősorban a bármilyen jogcímen felmerült költségekre, majd az 
esetleges késedelmi- és az ügyleti kamatra és végül a tőketartozásra – kerülnek elszámolásra.

4.9. Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, a Bank a 
hátralékos tőketartozás összege után a tőkeösszeg után járó kikötött ügyleti kamaton felül a mindenkor hatályos Hirdet-
ményben meghatározott mértékű késedelmi kamatot számít fel. Továbbá a Bank a Kamat-, költség- és díjtartozás után 
a mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott mértékű késedelmi kamatot számít fel. A Bank által felszámított 
késedelmi kamat nem haladja meg a jelen szerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 százalék-
ponttal növelt mértékét, és nem magasabb, mint a személyi kölcsönszerződésekre meghatározott teljes hiteldíj mutató 
maximális mértéke.

4.10. Elő- és Végtörlesztés
Az Adós különeljárási díj megfizetése mellett írásban külön kérelmezheti a kölcsön elő- vagy végtörlesztését (teljes 
tartozás kiegyenlítése). Előtörleszteni, végtörleszteni a kölcsön futamideje alatt bármikor lehet. Előtörlesztés esetén, az 
előtörlesztendő összeget a Bank a kölcsön soron következő törlesztési esedékességekor számolja el a tartozás csök-
kentésére. Végtörlesztés esetén a kölcsönügylet lezárása csak a végtörlesztéshez szükséges összeg és a végtörlesztési 
nyilatkozat hiánytalan rendelkezésre állása esetén, legkésőbb a következő banki munkanapon teljesül. Az előtörlesztés 
nem mentesíti az Adóst a törlesztőrészletek rendszeres megfizetése alól. Adós tudomásul veszi, hogy – tekintettel arra, 
hogy a lakossági bankszámlán/törlesztési számlán jóváírt összeg előtörlesztésre fordítása nem automatikusan történik 
– az Adós elő/végtörlesztési nyilatkozatának hiányában a Bank az ügyfél lakossági bankszámláján/törlesztési számlá-
ján jóváírt összeget nem fordítja elő és végtörlesztésre.
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5. A kamat költség és díjak megváltoztatása

5.1. A Bank a kölcsön kamatát és a szerződés egyéb feltételeit – a szerződésben meghatározott költségek és díjak kivé-
telével – az Adós számára hátrányosan egyoldalúan nem módosíthatja.

5.2. A Bank a kamaton kívül olyan költséget is meghatározhat, amely költség a szerződés megkötése, módosítása és a 
fogyasztóval való kapcsolattartás során közvetlenül a fogyasztó érdekében, harmadik személy szolgáltatásával össze-
függésben a fogyasztóra áthárítható módon merült fel. Az így meghatározott költségek módosítása az Adós számára 
hátrányosan, kizárólag annak növekedésével arányosan történhet.
5.3. A Bank a kamaton kívüli díj fizetését a szerződéskötéssel, a szerződés módosításával és megszüntetésével, vala-
mint ügyviteli költségeivel összefüggésben köthet ki. E díjat a Bank legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzé-
tett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével emelheti, évente egy alkalommal, április 1-jei hatállyal.

5.4. A Bank a költség vagy díj egyoldalú módosításáról annak hatálybalépését megelőzően legalább 60 nappal értesíti 
az Adóst postai úton levélben, vagy más, a szerződésben meghatározott közvetlen módon (pl. elektronikus levélben), 
valamint a honlapján (www.erstebank.hu) és a bankfiókjaiban történő kifüggesztés útján.

5.5. A szerződés egyoldalú módosítása esetén az Adós a szerződést 30 napos határidővel költség- és díjmentesen 
felmondhatja. A felmondás akkor érvényes, ha az Adós a felvett hitelösszeget és annak a visszafizetés időpontjáig fel-
számítható szerződés szerinti hitelkamatait a felmondási határidő leteltéig a Bank részére visszafizeti.

6. A kölcsön fedezete

6.1. Az Adós jövedelme és vagyona.

7. A Bank által felszámítható költségek és díjak

7.1. A Bank által felszámítható költségek és díjak mértéke a mindenkor hatályos Hirdetményben, azok esedékessége a 
szerződésben illetve a vonatkozó szabályzatokban kerül
meghatározásra.

8. Az Adós tájékoztatása

8.1. A Bank évente, írásban tájékoztatja az Adóst a fennálló valamint a lejárt kölcsöntartozásról, az éves kamat mértéké-
ről és a törlesztőrészlet összegéről. Tájékoztatást ad továbbá a megfizetett és elszámolt törlesztésekről is.

8.2. Az Adós a hitelszerződés fennállása alatt tartozásáról díj-, költség és egyéb fizetési kötelezettségmentesen jogosult 
törlesztési táblázat formájában tájékoztatást kapni.

9. A kölcsönszerződés megszüntetése

9.1. A kölcsönszerződés írásbeli indoklás nélküli felmondását 15 napos felmondási idővel, a kölcsönösszeg és járulékai 
egyidejű visszafizetésével – bármikor írásban kezdeményezheti az Adós. A Bank jogosult a szerződést a Polgári Tör-
vénykönyv 6:387. §-ában felsorolt esetekben az Adóssal szemben azonnali hatállyal felmondani. Felmondási okot jelentő 
egyéb súlyos szerződésszegésnek minősül, ha az Adós a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének – így 
különösen fizetési kötelezettségének – esedékességkor nem tesz eleget, valótlan adatot közöl, a Banknál vagy más pénz-
ügyi intézménynél fennálló tartozását a kölcsönigénylésen nem, vagy nem a valóságnak megfelelően tünteti fel.

9.2. A Bank jogosult továbbá a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a kölcsön visszafizetését – az Adós fizető-
képességének, illetve készségének megváltozása következtében – veszélyeztetve látja. A szerződés azonnali hatályú 
felmondása esetén az Adós felmondás időpontjában még fennálló teljes tartozása lejárttá és esedékessé válik, és azt 
köteles a Banknak egyösszegben megfizetni.
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9.3. Az Adós a kölcsön szerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül eláll-
hat, ha a kölcsön folyósítására még nem került sor. Adós a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül 
díjmentesen felmondhatja a szerződést, ha a kölcsönt már folyósították. Ha Adós az elállásról, felmondási lehetőségről-
szóló szerződést megelőző tájékoztatást a szerződéskötést követően kapja kézhez, elállási (felmondási) jogát a tájékoz-
tatás kézhezvételétől számított tizennégy napig gyakorolhatja. Adós az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának 
elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a teljes felvett kölcsönösszeget és a 
kölcsön lehívásának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított kamatot a 
Banknak visszafizetni.

9.4. Az Adós a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Bankot, hogy a szerződés felmondása esetén a felmondás 
időpontjában még fennálló tartozásának összegével a Banknál vezetett bármely lakossági bankszámláját külön megbí-
zása nélkül, jelen szerződéses rendelkezés alapján megterhelje.

9.5. Adós tudomásul veszi, hogy ha nem szerződésszerű teljesítés miatt a Bank igényérvényesítésre kénytelen, úgy 
annak díja, költsége az Adóst terheli.

10. Egyéb kikötések

10.1. Az ügyleti év a kölcsön folyósításának napját követő azon számú napon kezdődik, amely számszerűen megfelel a 
mindenkori törlesztés Kérelem „Törlesztés esedékességének napja” pontjában megjelölt napjának.

10.2. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy lakcíme, tartózkodási helye, munkahelye, illetve a Kérelemben megjelölt 
személyes adatai megváltozását a Banknak haladéktalanul, legkésőbb a változás bekövetkezésétől számított 5 munka-
napon belül bejelenti.

10.3. Az Adós kijelenti, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tör-
vény alapján adatainak kiadását a Bank számára nem tiltotta le, illetve jelen szerződéses jogviszony fennállása alatt 
nem tiltja le. Amennyiben fenti nyilatkozata nem felel meg a valóságnak, illetőleg a jelen kölcsönszerződésen alapuló 
tartozás maradéktalan kiegyenlítését megelőzően adatainak ilyen célú felhasználását bármikor letiltja, a Bank az erről 
történő tudomásszerzése esetén jogosult jelen kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani.

10.4. Az Adós ezennel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Bankkal szemben vállalt kötelezettségei érvényesítéséhez 
szükséges személyes adatait a 10.3. pontban hivatkozott törvényben meghatározott szervek a Bank írásbeli kérelmére 
jelen nyilatkozata alapján kiszolgáltassák.

10.5. Adós kijelenti, hogy a Kérelem aláírását, és így a szerződéskötést megelőzően a Banktól a Központi Hitelinformá-
ciós Rendszer (KHR) működéséről, a KHR-re irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott személyt 
megillető jogokról, arról, hogy a KHR által kezelt adatokat csak a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi 
CXXII. törvényben meghatározott célra lehet felhasználni, arról, hogy adatai mely esetekben kerülnek vagy kerülhetnek 
átadásra, valamint az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről a tájékoztatást teljes körűen megkapta, azt elolvasta, 
a benne foglaltakat megértette és tudomásul vette. A Bank tájékoztatja az Adóst, hogy a központi hitelinformációs rend-
szerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (KHR tv.) 9.§ (2) bekezdés alapján a szerződéses jogviszony fennállása során kér-
heti, hogy a KHR tv. II. számú melléklet 1.1. pontja és 1.2. pontjának a)-d) alpontjai szerinti referenciaadatait a Központi 
Hitelinformációs Rendszert működtető pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb 
öt évig még kezelje. A szerződéses jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez való hozzájárulás a szerződéses 
jogviszony megszűnéséig az Erste Bank Hungary Zrt., mint referenciaadat-szolgáltató útján, azt követően a KHR-t 
kezelő pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonható. Amennyiben a kölcsön célja hitelkiváltás 
is, azaz az Adós a szerződés mellékletét képező „Nyilatkozat Személyi kölcsön hitelkiváltásra történő felhasználáshoz” 
című nyilatkozatot aláírta úgy az alábbi bekezdés a kölcsönszerződés részét képezi: Adós jelen szerződés aláírásával 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a hitelkiváltás megvalósulását, azaz a kiváltandó hitel maradéktalan megfizetését a 
Bank a KHR-ben történ utólagos lekérdezés útján ellenőrizze. Adós ezúton hozzájárul a KHR-ben kezelt referencia 
adatok megismeréséhez és annak más referencia-szolgáltató általi átvételéhez. Adós kötelezettséget vállal, hogy ezen 
nyilatkozatát 4 hónapig nem változtatja meg.
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10.6. Amennyiben a kölcsön célja hitelkiváltás is, azaz az Adós a szerződés mellékletét képező „Nyilatkozat ERSTE Sze-
mélyi kölcsön hitelkiváltásra történő felhasználáshoz” című nyilatkozatot aláírta, úgy az alábbi pont a kölcsönszerződés 
részét képezi: Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsönösszeg folyósításától számított 30 napon belül kezde-
ményezi a kiváltandó hitel lezárásával kapcsolatos eljárás (pl.: végtörlesztés, hitelkeret megszüntetés) megindítását.

10.7. Felek rögzítik, hogy a Bank felügyeleti hatósága: Magyar Nemzeti Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 9. Adós tájé-
koztatást kapott arra vonatkozóan, hogy panaszával jogorvoslatért a Pénzügyi Békéltető Testülethez (A Pénzügyi Békél-
tető Testület elérhetőségei: levelezési cím: Pénzügyi Békéltető Testület 1525 Budapest Pf. 172; telefon: 06-1-489-9700,  
illetve 06-80-203-776; e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu, pbt@mnb.hu), a Magyar Nemzeti Bankhoz, a fogyasztóvé-
delmi hatósághoz, bírósághoz jogosult fordulni, továbbá a kölcsönszerződésből eredő jogviták rendezése érdekében 
közvetítői eljárást jogosult igénybe venni. A Bank a mindenkor hatályos pénzügyi- és kiegészítő pénzügyi szolgáltatá-
sokról szóló Üzletszabályzata jelöli meg azon hatóságokat, amelyek döntésének peren kívüli eljárásban kötelezően 
aláveti magát.

10.8. Felek rögzítik, hogy jelen ügylet hitelközvetítő közreműködésével jött létre. A hitelközvetítő neve (cégneve), levele-
zési címe (székhelye) a Kérelemben került megjelölésre.

10.9. A szerződésben foglalt kötelezettségek egyetemlegesek, tehát a Bank a teljes követelését minden Adóssal 
szemben érvényesítheti. A követelés érvényesítésével kapcsolatos minden felmerülő költség az Adóst terheli. A jelen 
szerződésben az Adós jogait és kötelezettségeit, továbbá az ő jognyilatkozatait, mint az Adóstárs(ak) jogaiként és köte-
lezettségeiként, illetve jognyilatkozataiként is érteni kell.

10.10. Felek megállapodnak, hogy a Bank valamennyi – az Adóstársra is kiterjedő hatályú – nyilatkozatát az Adós 
Kérelemben megjelölt címére küldi meg, amely címet a Bank mindaddig irányadónak tekint, ameddig az Adós a Bankot 
a megfelelő formában az ellenkezőjéről nem értesíti. Az Adóstárs kijelenti, hogy e kézbesítést a saját kezéhez történő 
kézbesítésnek tekinti. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Banki nyilatkozatokat az Adóstárs részére is kézbesíti.

10.11. Felek megállapodnak abban, hogy minden olyan szokás vagy gyakorlat, amelyet a Felek a korábbi üzleti kap-
csolatukban egymás között kialakítottak, valamint a jelen szerződés tárgyának megfelelő üzletágban – a jelen szerző-
déssel, vagy hasonló jellegű szerződésekkel kapcsolatban – széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás 
vagy gyakorlat nem válik a jelen szerződés tartalmává.

10.12. A szerződés – ideértve az annak részét képező ÁSZF, Üzletszabályzat és Hirdetmény rendelkezéseit – a benne 
foglalt jogügylet illetőleg szolgáltatás valamennyi feltételét tartalmazza, így a Felek között korábban létrejött valamennyi, 
a jelen szerződésben foglalt jogügyletet illetőleg szolgáltatást érintő megállapodás – így különösen bármely levelezés, 
illetőleg írásbeli kommunikáció – hatályát veszti.

10.13. A szerződéssel kapcsolatos adatokra és azok harmadik személyek, illetve egyéb szervezetek részére történő 
kiadásra, a banktitokra és a személyes adatok kezelésére vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések, 
valamint a Bank Üzletszabályzatában és Adatkezelési tájékoztatójában foglaltak az irányadóak. A szerződő felek kölcsö-
nösen elfogadják, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, az Üzletszabályzatában és a Fogyasz-
tási és Lombard Hitelek Általános Szerződési Feltételeiben, a Hirdetményben valamint a Polgári Törvénykönyvben és 
a bankkölcsönökről szóló és a pénzforgalomra vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadóak. Jelen szerződés 
elválaszthatatlan részét képezi a Bank Üzletszabályzata, valamint az Adatkezelési Tájékoztatója. Adós kijelenti, hogy 
a hivatkozott szabályzatokat/tájékoztatót átvette, azok tartalmát megismerte, és az azokban foglalt rendelkezéseket 
magára kötelezőnek fogadja el.
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Adós kijelenti, hogy a szerződésre vonatkozó rendelkezéseket – ideértve a szerződés létrejöttére, a kézbesítésre vonat-
kozó rendelkezéseket is – megismerte, a Kérelemben szereplő adatait ellenőrizte, a kitöltött igénylést akaratával egye-
zőnek ismeri, és a jelen feltételek alapján létrejövő szerződést magára nézve kötelezőnek elfogadja. Adós tudomással 
bír arról, hogy a Kérelem aláírása illetve a szerződés létrejötte különböző időpontban történik. Amennyiben az Adós 
nem felel meg valamennyi, a Bank által elvárt követelménynek, és ezért a Bank az Adós ajánlatát nem fogadja el, úgy 
közöttük szerződés nem jön létre – melyről a Bank levélben értesíti az Adóst – és a Kölcsönkérelemben megjelölt köl-
csönösszeg nem kerül folyósításra.

A Kölcsönkérelem elválaszthatatlan részét képező mellékletek:
– Fogyasztási és Lombard Hitelek Általános Szerződési Feltételei
– Lakossági Hitel Hirdetmény
– Pénzügyi- és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzat
– Tájékoztató magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről
– Adatvédelmi Tájékoztató

A hitelközvetítő cég neve és kódja: ............................................................................

A hitelközvetítő levelezési címe (székhelye): .............................................................

Kelt: ............................................., ................. év ............................... hó .......... nap    

Hitelközvetítő aláírása:................................................................................................

 Előttünk, mint tanúk előtt:

 Tanú 1. Tanú 2.

 ______________________________________ ______________________________________

 Tanú 1. aláírása Tanú 2. aláírása

 Név: ................................................................... Név: ...................................................................

 Lakcím: .............................................................. Lakcím: ..............................................................

A kölcsönkérelem 16 lapból áll és 2 példányos formátumban készült.
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