
ERSTE BANK HUNGARY ZRT. 

 

 

1 

Szerződésszám:       
 

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS  
Tartós Megtakarítási Számlán lekötött betét és/vagy Tartós Megtakarítási Értékpapírszámlán 

lekötött értékpapír fedezete mellett lakossági ügyfelek részére 
 
 
amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 
cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041054, statisztikai szám: 10197879-6419-
114-01, csoport azonosító szám: 17781042-5-44,  csoport közösségi adószám: HU17781042, adószám: 
10197879-4-44,) (ügyintézés helye:        (továbbiakban: Bank), másrészről 
 
Név:      
Születési név:      
Anyja születési neve:       
Születési hely, idő:       
Állandó lakcím:       
Értesítési cím (ha nem azonos az előzővel):       
Személyazonosító okmány típusa:      
Személyazonosító okmányszáma:       
 

(továbbiakban: Adós) között az alábbi feltételekkel: 
 
1. A Bank a szerződés aláírásának hónapját követő hónap utolsó napjáig - amennyiben az nem banki 

munkanap, akkor az azt követő első banki munkanapig – azaz       napjáig(„Rendelkezésre tartás”) 

      Ft-nak, azaz       Ft-nak megfelelő összegű hitelkeretet tart az Adós rendelkezésére és az 

ugyanezen időszak alatti lehívás esetén kölcsönt nyújt az Adós részére. 
 
A kölcsön lejárata:      , amely azonban újabb egy éves időszakkal hosszabbodik,amennyiben 
valamelyik fél írásban nem közli a másik féllel valamely egy éves időszak lejárata előtt legalább 30 
nappal, hogy a kölcsönt nem kívánja meghosszabbítani. 

 Adós tudomásul veszi, hogy a fenti szerződésszámon megkötött jelen kölcsönügylet nyilvántartására 
a Bank a kölcsön folyósítását követően a szerződésszámtól különböző ügyletszámot nyit, amelyről 
tájékoztatja az Adóst. A későbbiekben jelen kölcsönszerződésből eredő bármiféle levelezés, 
tájékoztatás erre az ügyletszámra történő hivatkozással történik. 

 
2. Bank a nyújtott kölcsön összege után továbbá a kölcsönszerződéssel kapcsolatban az alábbi díjakat 

számítja fel: 
 
a) Hitelbírálati Díj:  
 Egyszeri költség, mértéke a Lakossági Hitel Hirdetményben (továbbiakban: Hirdetmény) megállapított 

érték   ,  %, azaz       Ft, amely a kölcsönkérelem benyújtásával  egyidejűleg vált esedékessé.  

 
 b)     Rendelkezésre tartási díj:   ,  %. 

Amennyiben a kölcsönszerződésben rögzített hitelösszeg csak részben, vagy egyáltalán nem került 
lehívásra, a rendelkezésre tartás kezdő időpontjától a kölcsön igénybe vételének időpontjáig, de 
legkésőbb a rendelkezésre tartási időszak lejáratáig rendelkezésre tartási díj kerül felszámításra. 

 
c)     Kamat: 0,0 %, melyet a Bank a szerződéskötés napjára vonatkozóan tájékoztató jelleggel közöl. 

 
Az  Adós a kamatot az igénybevett kölcsön összege után köteles megfizetni. Adós által a jelen 
szerződés szerint igénybevett kölcsön kamata, éves százalékban meghatározott kamat, mely a 
referencia kamathoz kötött kamat és a Bank által saját hatáskörben meghatározott kamatfelár 
együttese. 
A referencia kamat: BUBOR 

 
A 'BUBOR' a Magyar Nemzeti Bank által banki munkanapokon publikált meghatározott futamidőkre 
vonatkozó budapesti bankközi forint hitelkamatláb; a kamatjegyző bankok által a bankközi hitel 
nyújtására tett üzleti ajánlatok - kerekítés szabályai szerint számított számtani középérték két 
tizedesjegyre kerekítve - éves kamatlába (fixing). A BUBOR kamatok a fixinget követő második 
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magyar banki munkanappal, mint a budapesti forint pénzpiac spot teljesítési napjával megegyező 
nappal induló üzletekre vonatkoznak, kivéve az overnight periódust, ahol az üzletkötés napja 
megegyezik a teljesítés napjával. 
 
Kamat típusa: változó 
Kamatperiódus: 3 hónap 

Kamat bázisa: : 3  havi BUBOR 
Kamatfelár:   ,   % 
 
Adós tudomásul veszi, hogy az első kamatperiódus kezdő időpontjáig a Bank a szerződésben 
megjelölt kamatot számolja fel. A kölcsön kamatlába kamatperiódusonként változó, de 
kamatperióduson belül állandó.  
 
A Bank a kamat mértékét a referencia kamatláb futamidejének (3 havi) megfelelő időközönként, a 
fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia kamatlábhoz 
igazítja.. Az ügyleti kamatból a kamatfelár mértéke fix. 
 
A Bank jogosult a kamat-felülvizsgálattal /kamatmódosítással egy időben a kamatfelár- jelen 
szerződés h) pontjában meghatározott oklista alapján és ott meghatározott módon történő- egyoldalú 
módosítására. 

 
Bank a kamatot 360 napos év figyelembevételével, a ténylegesen eltelt napokra számítja. 

 
d)      szerződésmódosítási díj: 
 Bank jelen szerződés aláírása után az Adós kérelmére végrehajtott minden módosítás esetén 

(ideértve különösen fedezet csere vagy fedezet kiengedés eseteit) jogosult szerződésmódosítási díjat 
felszámolni és azt az Adós köteles a szerződésmódosítást megelőzően megfizetni. A 
szerződésmódosítási díj jelen szerződés módosításával kapcsolatban felmerült adminisztrációs, 
számítástechnikai, adatrögzítési, kockázatelemzési stb. költségeket tartalmazza. A 
szerződésmódosítási díj mértéke a Bank mindenkor hatályos Hirdetménye szerint kerül 
megállapításra. 

 
e) prolongációs díj: a mindenkor hatályos hirdetményben feltüntetett mértékű , a hitel automatikus 

megújításáért felszámított díj  
  
 
f) A kölcsön – 83/2010 (III.25) Kormány rendelet alapján számított – szerződés kötéskori teljes hiteldíj 

mutatója (továbbiakban THM):  ,  %.  
A teljes hiteldíj mutató a kölcsön devizanemében teljesített fizetések alapján – amennyiben a hitel 
devizaneme és a törlesztés devizaneme eltér -, a tranzakció időpontjában érvényes Magyar Nemzeti 
Bank hivatalos deviza árfolyam figyelembe vétele mellett került meghatározásra.  

 
Adós tudomásul veszi, hogy a THM számításánál a Bank figyelembe vette a hitelszerződés kapcsán 
fizetendő  kamatot, a hitelbírálati díjat, valamint a számlavezetés hitelügylethez kapcsolódó költségeit,  
ugyanakkor  figyelmen kívül hagyta a 83/2010(III.25) Kormányrendelet 3§ (3) bekezdésében foglalt 
tételeket (késedelmi kamatot, szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származó egyéb 
fizetési kötelezettséget, számlavezetés olyan tételét, amely számla fenntartását nem írta elő a 
kölcsönszerződés megkötéséhez, illetve minden az Adós kérelmére végrehajtott folyósítás követő 
esemény (pl.: elő vagy végtörlesztés, fedezetmódosítás, prolongálás) díját).  

 
 Adós tudomásul veszi azt a tájékoztatást, hogy a THM meghatározása a hatályos, vonatkozó 

jogszabályok valamint a Bank aktuális Hirdetményében közzétett kondíciói / feltételei alapján került 
meghatározásra, és a feltételek / kondíciók változása esetén mértéke módosulhat, továbbá hogy a 
THM nem tükrözi a hitel árfolyam- és kamatkockázatát. 

 
g)     Adós által fizetendő teljes összeg:       Ft amely a hitelbírálati díj, a kamat, számlavezetés hitelhez 

kapcsolódó költsége és a fizetendő tőke alapján került meghatározásra, melyet a Bank  teljes lehívás 
esetére tájékoztató jelleggel közöl. 
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h)       Kamat, költség, díj módosítás:  
A Bank a kölcsön kamatfelárát, költségét, díját, késedelmi kamatát  a kamatperiódus forduló napján, 
lejárattal rendelkező, de meghosszabbított kölcsön esetén a lejárat  napján jogosult egyoldalúan 
megváltoztatni.  
Adós számára hátrányos, egyoldalú szerződésmódosításra az Üzletszabályzatban, Fogyasztási és 
Lombardhitelek Általános Szerződési Feltételek c. dokumentum II.2.7. pontjában meghatározott 
feltételek esetén kerülhet sor. 

Amennyiben Adós a módosítást nem fogadja el, írásban jogosult felmondani a szerződést. Adós 
hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a módosítás hatálybalépésének időpontjáig a Bankhoz 
felmondás nem érkezett, a Bank a szerződésmódosítást az Adós részéről elfogadottnak tekinti.  

 
 
3. Folyósítás 

A kölcsön folyósításának együttes feltételei: 
- Adós rendelkezzen a Banknál bankszámlával, amelyre a folyósítás, és amelyről a 

törlesztés történik, 
-    Jelen szerződés 7. pontjában foglaltak szerinti Óvadéki szerződés megkötése,   
- A Tartós megtakarítási Számlán előírt számlakövetelés/betét, Tartós Megtakarítási 

Értékpapírszámlán előírt értékpapír óvadéki célú elkülönítése a Bank 
kedvezményezettségével. 

 
A Bank a fenti feltételek teljesítése esetén is jogosult megtagadni a folyósítást, ha a jelen 
szerződésben vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:387. § (1) 
bekezdésében meghatározott felmondási okok bármelyike bekövetkezik. 

 

Amennyiben Adós az EUR hitel folyósítását HUF-ban kéri, a folyósítás összege a tranzakció 
időpontjában érvényes Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamon kerül átszámításra és 
jóváírásra a bankszámlán. Amennyiben Adós a HUF hitel folyósítását EUR-ban kéri, a folyósítás 
összege a tranzakció időpontjában érvényes Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamon kerül 
átszámításra és jóváírásra a bankszámlán. 
 

4.       Igénybevétel 
Adós a kölcsön teljes összegét a jelen szerződés 1. pontja szerinti Rendelkezésre Tartás időtartama 
alatt maximum három alkalommal hívhatja le. Adós a kölcsön folyósítására vonatkozó igényét a 
szerződés csatolt melléklete szerinti Lehívó Levélben jelenti be.  
A lehívás minimum összege: 1 millió Ft , illetve ennek megfelelő deviza (a tranzakció 
időpontjában érvényes Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamon számolva)  
 
A Bank a Lehívólevélben megjelölt összeget  legkorábban a Lehívólevél Bank általi kézhezvételétől 
számított második banki munkanapon folyósítja. A Bank az Adós által lehívott összeget az Adós 
Lehívó levélben megjelölt Banknál vezetett bankszámlájára folyósítja. 

 
Az Adós a kölcsönösszeg igénybevételére nem köteles. 

 
5. A tőke és a kamat megfizetése: 

 
Az Adós a kölcsön tőke összegét lejáratkor egy összegben, kamatait 3 havonta, a hónap utolsó napján, 
ha az nem banki munkanap, akkor az azt követő első munkanapon, a rendelkezésre tartási díjat a 
rendelkezésre tartási idő lejáratakor a hónap utolsó napján, ha az nem banki munkanap, akkor az azt 
követő első munkanapon fizeti meg a Banknál vezetett 00000000-00000000-00000000 számú 
bankszámlájáról.  
 
Az egy kamatperiódusra vonatkozó kamat összege:       Ft, azaz       Ft (30 napos hónappal 
számolva, melyet  a Bank tájékoztató jelleggel közöl) 
 
Az első kamatfizetés időpontja a folyósítási hónap utolsó napja. 
 
Az utolsó kamatfizetés időpontja: a tőketörlesztéssel egyidejűleg a futamidő végén.  

 
6.   Az Adós a kölcsön lejáratának időpontjában, illetőleg annak járulékai esedékessé válásának 

időpontjában köteles biztosítani, hogy jelen szerződés alapján esedékessé váló összegek fedezete 
azok mindenkori esedékességének időpontjában a Banknál vezetett fenti bankszámláján 
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rendelkezésre álljon. Adós egyidejűleg felhatalmazza a Bankot, hogy a mindenkor esedékes törlesztő 
részlet, kamat, költség és díj összegével a fenti bankszámláját- akár konverzió közbeiktatásával is- 
megterhelje. 
 
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 elhelyezett 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. 
 
Amennyiben az Adós a törlesztést nem a kölcsön devizanemében teljesíti, hanem forintban, úgy 
esedékességekor a törlesztőrészlet illetve valamennyi felmerült további késedelmi kamat, díj és 
költség az aznap érvényes, és a tranzakció időpontjában érvényes Magyar Nemzeti Bank hivatalos 
deviza árfolyamon kerül átszámításra.  
Amennyiben az Adós a forintban nyilvántartott kölcsön törlesztését nem forintban teljesíti, úgy 
esedékességekor a törlesztőrészlet illetve valamennyi felmerült további késedelmi kamat, díj és 
költség a tranzakció időpontjában érvényes Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamon kerül 
átszámításra. 
 

 
7.     Az előtörlesztés/végtörlesztés 
  

Az Adósnak az előtörlesztésről/végtörlesztésről írásban, az előtörlesztési/végtörlesztési 
formanyomtatvány kitöltésével értesítenie kell a Bankot. Az előtörlesztés feltétele továbbá, hogy az 
Adósnak az előtörlesztéskor adott ügylettel kapcsolatban a tőketartozáson felül késedelmes tartozás 
semmilyen jogcímen ne álljon fenn. Előtörlesztés esetén, az előtörlesztendő összeget a Bank az elő 
és végtörlesztési nyilatkozat alapján számolja el a tartozás csökkentésére, a tranzakció időpontjában 
érvényes Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyammal.. Az előtörlesztés nem mentesíti Adóst 
–havi illetve 3 havi kamatfizetés esetén- a törlesztő részletek (kamat) megfizetése alól. 
Amennyiben az Adós előtörleszt, a Bank újra kiszámítja a törlesztő részletek összegét a futamidő 
változatlanul hagyása mellett. A Bank az új törlesztő részletekről vagy az új lejárati időpontról az Adóst 
írásban értesíteni köteles. 
 
Végtörlesztés esetén a kölcsönügylet lezárása csak a végtörlesztéshez szükséges összeg és a 
végtörlesztési nyilatkozat hiánytalan rendelkezésre állása esetén, legkésőbb a következő banki 
munkanapon a tranzakció időpontjában érvényes Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyammal. 
Az elő/végtörlesztéssel kapcsolatban felmerülő költségeket a Bank mindenkori Hirdetménye 
tartalmazza. 
Adós tudomásul veszi, hogy – tekintettel arra, hogy a lakossági bankszámlán jóváírt összeg 
előtörlesztésre fordítása nem automatikusan történik - elő/végtörlesztési nyilatkozatának hiányában a 
Bank a lakossági bankszámláján/törlesztési számláján jóváírt összeget nem fordítja elő és 
végtörlesztésre. 
A félreértések elkerülése végett a Felek rögzítik, hogy az előtörlesztési és végtörlesztési 
formanyomtatvány kitöltése és Bank részére való megküldése kizárólag a Bank előzetes értesítését 
szolgálja. A Bank az előtörlesztést és végtörlesztést köteles elfogadni. Figyelemmel arra, hogy az 
előtörlesztés és a végtörlesztés összege is a lakossági bankszámlán kerül jóváírásra, és így a Bank 
számára nem lesz egyértelmű, hogy az adott összeg felett az Adós hogyan kíván rendelkezni, az 
Adós tudomásul veszi az előzetes értesítésként szolgáló előtörlesztési/végtörlesztési 
formanyomtatvány kitöltésének szükségességét. 

 
 
8. A kölcsön biztosítékai 
 

 Jelen szerződésben foglalt fizetési kötelezettségének biztosítására az Adós vagy más, az óvadéki 
keret szerződésben meghatározott személy (Óvadékot adó) óvadékként felajánlja  
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 az Erste Befektetési Zrt-nél vezetett      számú zárolt értékpapír-alszámlán,nyilvántartott 
értékpapírokat és/vagy 

 az Erste Befektetési Zrt-nél vezetett       számú zárolt Tartós Megtakarítási Értékpapírszámlán 
nyilvántartott értékpapírokat, és/vagy 

 a Banknál vezetett       számú Tartós Megtakarítási számláján elhelyezett és elkülönített 
pénzkövetelését és/vagy 

 a Banknál vezetett       számú elkülönített Óvadéki számlán elhelyezett és elkülönített 
pénzkövetelését  

mely biztosítékokat jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező Óvadéki keretszerződés 
részletez, és melyet a Bank óvadékként elfogad.  

 

Az óvadékra vonatkozó további részletes rendelkezéseket az Óvadéki keretszerződés tartalmazza. 

A Felek a biztosíték nyújtására az Óvadéki keretszerződést fogadják el érvényesnek, miután azt 
mindkét fél aláírta és az óvadék biztosítéki célú elkülönítése (zárolása) a Bank 
kedvezményezettségének feltüntetésével az óvadéki keretszerződésben foglaltak szerint megtörtént.   
Adós kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötésének időpontjáig más hitelezővel olyan szerződést 
nem kötött, melyben a Banknak felajánlott biztosítékoknál kedvezőbb biztosítékot kötött le fedezetül.  
 
Adós kijelenti, hogy a jelen szerződés fennállása alatt más hitelezőjét a biztosítékok tekintetében a 
Banknál kedvezőbb helyzetbe nem hozhatja. 
Adós kijelenti, hogy a jelen szerződés fennállása alatt a jelen szerződéssel lekötött biztosítékokat nem 
terhelheti meg.  
 

9.    Tájékoztatási kötelezettség, adatszolgáltatás 
Adós a jelen szerződés fennállása alatt az alábbiakról folyamatosan tájékoztatni köteles a Bankot. 
Adós Jelen szerződés fennállása alatt tartozik a Banknak tizenöt (15)napon belül bejelenteni, 
amennyiben más hitelintézettől vagy pénzügyi vállalkozástól hitelt/kölcsönt vesz fel.  
Adós kellő időben tartozik értesíteni a Bankot minden olyan változásról (különösen: munkaviszonyával, 
vagyoni helyzetével összefüggő változásról) mely a Bank követeléseire, az azok fedezetéül lekötött 
vagyontárgyakra bármilyen hátrányos kihatással jár, vagy járhat. 
A Bank jogosult Adós vagyoni helyzetét, a fedezetül lekötött vagyontárgyak meglétét a szerződés 
fennállása alatt rendszeresen ellenőrizni. Adós tartozik szerződéses együttműködési kötelezettségének 
mindenben eleget tenni. 

 

10. Aláírási jogosultság  

Adós tartozik jelen szerződést, valamint minden, a Bankkal kötött egyéb szerződést, utasítást és/vagy 
megbízást, melyek a jelen szerződéshez kapcsolódnak a Banknak bejelentett módon aláírni. 

 
11. Késedelmi kamat 
 A Bank a jelen szerződés szerinti fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén (mind a meg 

nem fizetett tőketartozás után, mind a meg nem fizetett ügyleti kamat után), azok esedékessé 
válásától számítottan a szerződésben kikötött kamaton felül a késedelem időtartamára késedelmi 
kamatot is jogosult felszámítani a Hirdetménye szerint. Amennyiben az Adós bármely fizetési 
kötelezettségével kapcsolatban késedelembe esik, ez súlyos szerződésszegésnek minősül és 
feljogosítja a Bankot arra, hogy a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondja. 

 
12. Adós tudomásul veszi, hogy ha bármely esedékes fizetési kötelezettségének részben, vagy egészben 

nem tesz eleget, a Bank a követelését (tőke+kamat+késedelmi kamat+egyéb költség) az óvadékból 
közvetlenül kielégítheti, az Adós (Óvadék adó) előzetes értesítése nélkül. 

 
 Az óvadék, illetve annak fel nem használt része az Adós (Óvadékot adó) részére visszajár, ha a 

kölcsönszerződésből eredő banki követelés maradéktalanul kielégítést nyert, ennek érdekében a 
Bank – vagy megbízásából az óvadékot kezelő harmadik személy - az óvadék összegével köteles az 
Adós (Óvadékot adó) felé elszámolni. 

 
13. A Ptk. 6:387.§ (1) bekezdésében foglaltakon felül a Bankot azonnali hatályú felmondási jog illeti meg 

az alábbi esetekben:  
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 a) Az Adós köteles a Banknak haladéktalanul bejelenteni, ha a jelen kölcsönszerződés fennállása alatt 
más banktól, egyéb hitelintézettől, vagy gazdálkodó szervezettől kölcsönt (illetve bármely más 
visszterhes finanszírozási forrást) vesz igénybe, 

 b) Az Adós felhatalmazza a Bankot, hogy róla más hitelintézettől vagy gazdálkodó szervezettől fennálló 
tartozásainak összegére és lejáratára vonatkozó információt kérjen. E tekintetben a titoktartási 
kötelezettség alóli felmentést megadja. Az erre vonatkozó nyilatkozatot az Ügyfél a 
kölcsönkérelemben megadta.   

 
14. Adós a kölcsönszerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás 

nélkül elállhat, ha a hitel folyósítására még nem került sor. Adós a szerződéskötés napjától számított 
tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a hitelszerződést, ha a hitelt már folyósították. Ha 
Adós az elállásról, felmondási lehetőségről szóló hitelszerződést megelőző tájékoztatást a 
szerződéskötést követően kapja kézhez, elállási (felmondási) jogát a tájékoztatás kézhezvételétől 
számított tizennégy napig gyakorolhatja. Adós az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának 
elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a felvett hitelösszeget 
és a hitel lehívásának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint 
megállapított hitelkamatot a hitelezőnek visszafizetni.  

 
15. Adós kijelenti, hogy a szerződéskötést megelőzően a Banktól a Központi Hitelinformációs 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. Adós kijelenti, hogy a Banktól a Magyar Nemzeti Bank  KHR tájékoztatóját is 
átvette és annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerte. 

  
A Bank tájékoztatja az Adóst, hogy a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. 
törvény (KHR tv.) 9.§ (2) bekezdés alapján a szerződéses jogviszony fennállása során kérheti, 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. 

 
16.    Bank a Hitelszerződésben , illetve a szerződéses jogviszony fennállása alatt Adósnak a Hitelszerződés 

megkötésével, teljesítésével kapcsolatosan megadott vagy más módon a Bank tudomására hozott 
személyes adatait a mindenkor hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásokkal, valamint 
a Bank Üzletszabályzatában és Adatvédelmi Tájékoztatójában foglaltakkal összhangban kezeli, és 
gondoskodik az Adós személyes adatainak védelméről és biztonságáról. A személyes adatok 
kezelésével kapcsolatos részletes szabályokat, ideértve különösen az adatok felhasználásának céljait 
és módjait, az adatkezelés időtartamát, valamint az Adós jogaira és a jogorvoslati lehetőségeire 
vonatkozó előírásokat a Bank Üzletszabályzata és Adatvédelmi Tájékoztatója tartalmazza. Adós 
kijelenti, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást a Banktól a jelen 
Keretszerződés megkötését megelőzően teljes körűen megkapta és annak ismeretében kifejezetten 
és önkéntesen hozzájárul személyes adatainak a Hitelszerződésben, az Üzletszabályzatban, valamint 
az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározottak szerinti kezeléséhez.  

 
17.  Adós a hitelszerződés fennállása alatt tartozásáról díj-, költség és egyéb fizetési 

kötelezettségmentesen jogosult törlesztési táblázat formájában tájékoztatást kapni. 
 

18.    Felek rögzítik, hogy a Bank felügyeleti hatósága: Magyar Nemzeti Bank, székhelye: 1013 Budapest, 
Krisztina krt. 39. Adós tájékoztatást kapott arra vonatkozóan, hogy panaszával jogorvoslatért a 
Pénzügyi Békéltető Testülethez, a Magyar Nemzeti Bankhoz, a fogyasztóvédelmi 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 szolgáltatásokról szóló 
Üzletszabályzata jelöli meg azon hatóságokat, amelyek döntésének peren kívüli eljárásban 
kötelezően aláveti magát. 
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19. Az Adós kijelenti, hogy a Bank Üzletszabályzatát, Hirdetményét, a forint/deviza pénzösszeg fedezete 
mellett magánszemélyek részére nyújtott kölcsönre vonatkozó Általános Szerződés Feltételeit (ÁSZF) 
átvette, azt megismerte és magára nézve elfogadja. Óvadékot adó kijelenti, hogy a szerződés 
szövegét, annak aláírását megelőzően elolvasta, annak tartalmát teljes körűen megismerte, a 
szerződésben alkalmazott magyar nyelvet érti és a szerződéses jogviszony keretében magyar 
nyelven jognyilatkozatok megtételére képes. 

 
 
20. Az Adós jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy azokról a szerződési feltételekről, melyek 

jogszabály alapján válnak a szerződés részévé, a tájékoztatást megkapta. 
 
21. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (2013. évi V. tv.), a hitelintézetekről és 

pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv.,a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló 2009. 
évi LXXXV. törvény, a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet, a Bank 
Üzletszabályzata, a Fogyasztási és Lombard Hitelek Általános Szerződési Feltételei és a 
Hirdetményben foglaltak az irányadóak. A jelen Szerződés - ideértve az annak részét képező ÁSZF, 
Üzletszabályzat és Lakossági Hitel Hirdetmény, valamint annak 4. sz. mellékletének 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. 

 
 

 
 

Kelt:      ,       
 

 
 
 
 

Melléklet: 
 Óvadéki keretszerződés  
 Lehívólevél 
 

 
 

…………………………………      ………………………………… 
 

 
               

[tanácsadók neve, beosztása nyomtatva] 
ERSTE BANK HUNGARY ZRT. 

 
 

…………………………………………………… 
      

 
ADÓS 

 
  
 

…………………………………………………… 
 

 
…………………………………………………… 

 
            

  
ÓVADÉKOT ADÓ1 ÓVADÉKOT ADÓ 

 
 
 
 
 

                                                 
1
 Amennyiben az Adós és az Óvadékot adó nem azonos 
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Előttünk, mint tanuk előtt: 
 
1. Név: [tanú aláírása] 2. Név: [tanú aláírása] 
 Név: [nyomtatva]       Név: [nyomtatva]      
 Cím:        Cím:       
 Sz. ig. szám       Sz. ig. szám:       

 


