Kölcsönszerződés száma: 61200
Hitel azonosító:
Amely létrejött egyrészről a

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Polgári Bank Zrt.
Székhely:
4090 Polgár, Hősök útja 8.;
Cégjegyzékszám:
Cg. 09-10-000511;
Adószám:
24800880-2-44;
Statisztika számjel:
24800880-6419-114-09;
mint Hitelező, (a továbbiakban: Hitelező)
másrészről a
Cégnév.:
Székhely:
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Statisztika számjel:
Képviseletében: a képviselői minőséget is meg kell jelölni
mint Adós (a továbbiakban: Adós)
– között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint.
1. A kölcsön összege: …….-Ft,

azaz …….. forint.

2. A kölcsön megnevezése: Betét fedezete mellett nyújtott kölcsön
3. A folyósítás módja: átutalás az Adós Hitelezőnél vezetett 61200…. számú számlájára.
4. Az Adós a kölcsönt a következők szerint veheti igénybe:
Az igénybevételi lehetőség megnyílása: …..
Az igénybevételi lehetőség megszűnése: ……..
5. Az Adós a hitel összegének alapul vételével az alábbi tételekből összetevődő induló hiteldíjat tartozik
megfizetni:
a.) A kölcsön folyósításának napjától, annak teljes visszafizetéséig ügyleti kamat: %
b.) Egyszeri folyósítási jutalékot – melynek mértéke: %
c.) Kezelési költséget – melynek mértéke: %
6. A tőke és az ügyleti kamat fizetésének esedékessége:
Tőke: egy összegben, lejáratkor
Kamat: havonta, hónap utolsó banki munkanapja
7. A kölcsön lejárat (törlesztési esedékességenként részletezve):
Tőke: ………,-Ft, lejárat: …..
A kölcsön és a hiteldíj megfizetése a Hitelező …. számú számlájára történik.
8. Törlesztési késedelem esetén a Hitelező a kölcsön tőkerésze után az ügyleti kamaton felül, évi 6%
késedelmi kamatot is felszámít.
A hiteldíj fizetésére vonatkozó kötelezettség késedelmes teljesítése esetén az Adós a késedelem
időtartamára, a késedelmesen teljesített összeg után 6% késedelmi kamat megfizetésére köteles.
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9. A Hitelező jogosult a hiteldíj mértékét – a forrásköltség és a pénzpiaci kamat változásától függően –
egyoldalúan, az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint a kölcsön visszafizetésének
időtartama alatt megváltoztatni.
10. A szerződő felek a 1. pontban foglalt kölcsönösszeg és járulékai biztosítékaként, valamint
késedelmes teljesítés esetére vonatkozó további összegek fedezetéül - a ……… adóstárs/készfizető
kezes/zálogkötelezett 61200…….. számú számláján elhelyezett ……,-Ft összegű betét tárgyában óvadéki szerződést kötnek, amely a jelen szerződés elválaszthatatlan melléklete.
11. Felek jogai és kötelezettségei
11.1. Az adósnak a kölcsönösszeg és járulékai teljes visszafizetéséig azonnali értesítési
kötelezettsége áll fenn a hitelező felé az alábbi tények és események vonatkozásában:
- az adós adataiban bekövetkezett bárminemű változás,
- bármilyen hatósági vagy bírósági határozat – függetlenül attól, hogy az jogerős-e, amely az adós
számára 100.000.Ft összeget meghaladó fizetési kötelezettséget ír elő,
- bármely, az adóssal szemben foganatosított végrehajtási cselekmény,
- az adósnak harmadik személlyel szemben fennálló, 30 napon túli lejárt fizetési kötelezettsége.
11.2. Az adós tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés fennállása alatt más hitelintézettől csak a
hitelező előzetes hozzájárulásával vehet igénybe hitelt, illetőleg kölcsönt, vagy köthet egyéb
kötelezettségvállalással járó szerződést.
11.3. Adós kijelenti, hogy a szerződés előkészítése során a hitelező írásban tájékoztatta a KHR-re
irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, az nyilvántartott személyt megillető jogokról,
arról, hogy a KHR által kezelt adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni,
arról hogy adatai a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 5.§ (2)
bekezdése szerint átadásra kerülnek, valamint a 11-13.§ szerint átadásra kerülhetnek.
12. Szerződés megszűnése, felmondási események
12.1.
Jelen szerződés felmondására a Ptk. 6:387.§-ában felsorolt okok miatt kerülhet sor.
A hitelező felmondhatja a kölcsönszerződést, ha
a) az adós körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be, és az adós felszólítás ellenére nem ad
megfelelő biztosítékot;
b) az adós a hitelezőt megtévesztette, és ez a szerződés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta;
c) az adós a kölcsönszerződés alapján fennálló fizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik,
és mulasztását felszólításra sem pótolja.
12.2. Hitelező bármely felmondási esemény bekövetkezte esetén jogosult a jelen szerződést
felmondani és az adósnak a szerződés alapján fennálló valamennyi fizetési kötelezettségét
esedékessé tenni. Ez esetben a hitelező a biztosítékokból a jelen és a biztosítéki szerződésekben
szabályozottak szerint kielégítést kereshet.
12.3. Az adós vállalja, hogy a hitelező felszólítására megtéríti a hitelező valamennyi költségét,
amely a hitelezőnél bármely felmondási esemény következményeként vagy azzal
összefüggésben felmerült (ideértve a végrehajtás, illetve az igényérvényesítés költségeit).
13. Záró rendelkezések
13.1 Jelen szerződésre kizárólag a magyar jog rendelkezései irányadóak. A jelen szerződésben
nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., valamint a
hitelező üzletszabályzatának és az Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) előírásai, és a
kölcsönszerződés rendelkezései vonatkoznak. Az adós kijelenti, hogy az üzletszabályzatokat és az
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ÁSZF-et megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el. Jelen szerződés és az
üzletszabályzat rendelkezései közötti bármilyen eltérés esetén jelen szerződés rendelkezései
irányadók.
13.2. Felek jelen szerződésből eredő vitás kérdések elbírálására kikötik a Hajdúböszörményi
Járásbíróság, illetve a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét. Jelen pontban
meghatározottak nem vonatkoznak Fogyasztónak minősülő adósra, készfizető kezesre,
zálogkötelezettre.
13.3. Részleges érvénytelenség
Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek, jogszerűtlennek vagy
végrehajthatatlannak minősülne, ez a tény nem érinti a jelen szerződés többi rendelkezésének
érvényességét. A felek kötelesek megtenni minden olyan jognyilatkozatot, amellyel a részleges
érvénytelenségi okot kiküszöbölik.
13.4. Alakszerűségek
A kölcsönszerződés magánokirati és/vagy az adós költségén közjegyzői okirati formában kerül
megkötésre. Jelen szerződés bármely módosítása és kiegészítése csak írásban és/vagy közjegyzői
okirati formában érvényes.
13.5. A szerződő felek, változás a felek személyében
Minden, a jelen szerződésben az adós részére meghatározott kötelezettség az adós jogutódját is
köti. Ha jelen szerződés a felekre hivatkozik, ez magában foglalja a felek jogutódjaira való
hivatkozást is.
13.6. Felek rögzítik, hogy Hitelező Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, míg
adós/adóstárs/készfizető kezes/zálogkötelezett magyar állampolgár és cselekvőképes, ügyletkötési
képességük nem korlátozott.
13.7. Felek jelen szerződést magyar nyelven kötötték. Amennyiben a jelen szerződésről idegen
nyelvű fordítás készül, úgy a jelen szerződés értelmezésével kapcsolatos valamennyi kérdésben a
mindenkor a magyar nyelvű eredeti változat az irányadó.
13.8. A jelen szerződéssel kapcsolatos bármely értesítés, nyilatkozat csak magyar nyelven, illetve
hiteles magyar nyelvű fordítással együtt érvényes.
A Felek értesítési címei:
Hitelező: …
Adós: …
A postai úton megküldött felmondást tartalmazó iratot a kézbesítés megkísérlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni, amennyiben a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért
volt eredménytelen, mert a címzett az iratot bármilyen egyéb okból nem vette át, illetve részére
bármilyen egyéb okból nem sikerült kézbesíteni, az iratot a postai kézbesítés második
megkísérlésének napját követő ötödik napon kézbesítettnek kell tekinteni.
Felek jelen szerződést annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt két tanú előtt írták
alá, és aláírásukkal a hitelszerződés egy-egy eredeti példányának átvételét is igazolják.
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A szerződés elválaszthatatlan melléklete:
-1 db óvadéki szerződés

Kelt:……………………

__________________________________

___________________________________

Polgári Bank Zrt.
……….
……………
név név
beosztás
beosztás

……………….
képviseletében: ……..

___________________________________
név
adóstárs/készfizető kezes/zálogkötelezett

Előttünk, mint tanúk előtt:
Aláírás:

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

Aláírás:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

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