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ÁLTALÁNOS SZERZ İDÉSI FELTÉTELEK 
fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı 

Átstrukturált Személyi Kölcsön szerzıdéshez 
 

Hatálybalépés napja:. 2010. augusztus 3. 
 
A jelen ÁSZF magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél között létrejött 
Szerzıdéshez kapcsolódó, annak elválaszthatatlan részét képezı általános szerzıdési 
feltételeket. Ezek rendelkezései jogilag kötelezik mind a Hitelintézetet, mind az 
Ügyfelet, kivéve, ha a Felek a Szerzıdésben másként rendelkeznek. 
 
1. Fogalmak 
 
A jelen ÁSZF-ben és azon Szerzıdésekben, amelyeknek a jelen ÁSZF részét képezi, 
az alábbi fogalmak az itt meghatározott jelentéssel bírnak: 
 
"Adós"  jelenti azt a Fogyasztónak minısülı természetes személyt, aki a 
Hitelintézettel Kölcsönszerzıdést köt. 

"ÁSZF" jelenti a jelen Általános Szerzıdési Feltételeket. 

"El ıtörlesztési Díj" jelenti a Szerzıdésben megállapított teljesítési határidı elıtti 
részleges vagy teljes elıtörlesztés esetén, a Szerzıdésben meghatározott feltételek 
szerint és a Hirdetményben meghatározott mértékben az Ügyfél által a Hitelintézetnek 
megfizetendı díjat. 

„ Esedékesség” jelenti az Adós Szerzıdés szerinti fizetési kötelezettségeire 
meghatározott teljesítési napot, ideértve a törlesztı részletek, kamatok, díjak, 
költségek megfizetésére elıírt fizetési határnapot. Amennyiben az esedékesség 
munkaszüneti napra esik, úgy az esedékesség napja – eltérı megállapodás hiányában 
– az ezt követı elsı munkanap. 
  
"Felügyelet" jelenti a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét.  

"Fogyasztó" jelenti az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül esı 
célok érdekében eljáró természetes személyt. 

"Hitelintézet" jelenti a Polgári Takarélszövetkezet (székhely: 4090 Polgár, Hısök 
útja 8.sz.; cégjegyzékszám: 09-02-000232 ). 

 „Hirdetmény” jelenti az egyes Szerzıdésekhez kapcsolódó azon dokumentumot, 
melyen az adott Szerzıdés alapján a Hitelintézet által az Ügyfélnek nyújtott 
szolgáltatáshoz kapcsolódó kondíciók (kamat, díj, költség) feltüntetésre kerülnek.  
Ennek megfelelıen jelenti az Átstrukturált Személyi Kölcsönre vonatkozó 
Hirdetményt. 

"Honlap"  jelenti a www.polgaritakarek.hu weboldalt.  

"Hpt."  jelenti a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi 
CXII. törvényt. 

"Kamat"  jelenti az Ügyleti Kamatot és a Késedelmi Kamatot. 
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"Kamatperiódus" jelenti azt a Szerzıdésben meghatározott idıtartamot, amely alatt 
az Ügyleti Kamat mértéke egyoldalúan a Hitelintézet által nem változtatható meg. Az 
elsı kamatperiódus Kölcsönszerzıdés esetében a Kölcsön folyósítása napján, 
Hitelkeret Szerzıdés esetében a Hitelkeret megnyílásának napján kezdıdik, és a 
Szerzıdésben meghatározott idıtartam utolsó napjáig tart. Minden további 
kamatperiódus az elızı kamatperiódus utolsó napját követı elsı napon kezdıdik és a 
következı kamatperiódus utolsó napján, illetve az utolsó kamatperiódus esetében a 
Kölcsön lejáratának napján végzıdik.  

 „Késedelmi Kamat” jelenti azt a Szerzıdésben és a Hirdetményben meghatározott 
mértékő kamatot, melyet az Ügyfél az általa az esedékességkor a Hitelintézetnek meg 
nem fizetett összeg után köteles a késedelem idejére fizetni. 

 „Központi hitelinformációs rendszer (KHR)” jelenti azt a zárt rendszerő 
adatbázist, amelynek célja a hitelképesség differenciáltabb megítélésének és ezáltal a 
hitelezésnek szélesebb körő lehetıvé tétele, valamint a pénzügyi intézmények 
(referenciaadat-szolgáltatók) biztonságosabb mőködése érdekében a hitelezési 
kockázat csökkentésének elısegítése. 

"Kölcsön"  jelenti a Kölcsönszerzıdésben megjelölt, a Hitelintézet által az Adósnak 
visszafizetési kötelezettség mellett nyújtott pénzösszeget.  

"Kölcsönszerzıdés" jelenti az Átstrukturált Személyi Kölcsön termékre vonatkozó 
kölcsönszerzıdést.  

"Magatartási Kódex"  jelenti a piaci önszabályozás keretében 2009-ben létrehozott 
megállapodást és szabályegyüttest, amely a lakosság részére nyújtott hitelezési 
tevékenység teljes körében alkalmazandó és követendı magatartási szabályokat 
határozza meg azon pénzügyi szervezetek számára, amelyek a kódexet aláírják és 
magukra nézve kötelezınek ismerik el. 

„Oklista” jelenti az alábbi 2.3 pontban található feltételeket, illetve körülményeket. 

"Rendkívüli Levelezési Díj" jelenti az Ügyfél kérésére részére megküldött 
értesítésekhez kapcsolódóan a Hitelintézet által felszámításra kerülı, a 
Hirdetményben meghatározott mértékő díjat. A törlesztési táblázat megküldéséhez 
kapcsolódóan a Hitelintézet rendkívüli levelezési díjat nem számít fel. 

"Szerzıdés" jelenti a Kölcsönszerzıdést. 

 „Tartós Adathordozó” jelenti azt az eszközt, amely az Ügyfél számára lehetıvé 
teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelı ideig történı tartós tárolását 
és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történı megjelenítését. 

„Teljes Hiteldíj Mutató”, „THM”  jelenti a hitel teljes díjának arányát a hitel teljes 
összegéhez éves százalékában kifejezve. A THM számításánál a Hitelintézet – az arra 
vonatkozó külön jogszabályban1 meghatározottak szerint – az általa ismert minden 
olyan ellenszolgáltatást figyelembe vesz, amelyet a fogyasztó a 
hitel/kölcsönszerzıdés kapcsán megfizet. 

"Ügyfél"  jelenti az Adóst. 

"Ügyleti Kamat"  jelenti a Szerzıdésben meghatározott mértékő kamatot, melyet az 
Ügyfél a folyósított Kölcsön összege után fizet a Hitelintézetnek. Az Ügyleti Kamatot 

                                                
1 A THM számítására  2010. június 11-tıl a 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet az irányadó. 
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a Hitelintézet a folyósított Kölcsön összege után naptári napokra számítja fel. Az elsı 
kamatnap a folyósítás napja, az utolsó kamatnap a törlesztést megelızı nap. Az utolsó 
kamatfizetés a Kölcsön lejáratának a napján esedékes. Ha az Ügyfél a Kölcsönt lejárat 
elıtt fizeti vissza, az ügyleti kamat a Kölcsön visszafizetésének a napján válik 
esedékessé. A Hitelintézet az Ügyleti Kamatot a tényleges visszafizetés napját 
megelızı napig számítja fel. Az ügyleti kamat lehet fix (rögzített) mértékő, vagy 
változó. A változó kamat lehet Referencia-kamatlábhoz kötött, vagy egyedileg 
változtatható.  

 

2. Egyoldalú módosítás 

2.1 A Hitelintézet a Szerzıdésben kizárólag Kamatot, díjat, költséget jogosult 
egyoldalúan, az Ügyfél számára kedvezıtlenül módosítani. A Kamat-, díj- 
vagy költségelemnek az Ügyfél számára kedvezıtlen Hitelintézet általi 
egyoldalú módosítására akkor van lehetıség, ha az Oklistában található 
bármelyik feltétel, vagy körülmény megváltozása a módosítandó Kamat-, díj- 
vagy költségelemre ok-okozati kihatással bír. A Hitelintézet nem 
automatikusan, hanem a megváltozott ok, körülmény változása hatásainak 
vizsgálata és alapos elemzése alapján dönt a Kamat-, díj-, vagy költségelem 
egyoldalú módosításáról. 

 
2.2 A Hitelintézet az Ügyfél számára nem kedvezıtlenül bármikor módosíthatja 

egyoldalúan az Ügyféllel kötött Szerzıdés feltételeit. 
 

A Hitelintézet az Adóssal kötött Kölcsönszerzıdésben kikötött Kamatot, díjat, 
illetve költséget érintı egyoldalú szerzıdésmódosítást a Magatartási Kódex, 
valamint a Hpt. 210. § (3)-(4) bekezdéseinek megfelelıen készített árazási 
elvek alapján, ezen elvek figyelembe vételével hajtja végre. Az árazási elvek 
üzleti titoknak minısülnek és az ügyfelek felé nem nyilvánosak, azonban az 
árazási elvek megfelelıségét és alkalmazásának gyakorlatát a Felügyelet 
ellenırizheti. Az ellenırzés során a Felügyelet figyelembe veszi a Magatartási 
Kódex rendelkezéseit is. 

 
2.3 A Hitelintézet a Szerzıdésben meghatározott Kamat, díj, költség Adósra 

nézve kedvezıtlen egyoldalú módosításának jogát az alábbi Oklistában 
meghatározott feltételek, illetve körülmények valamelyikének bekövetkezése 
esetén gyakorolhatja: 

 
2.3.1 A jogi, szabályozói környezet változása: 

(i) a Hitelintézet – Szerzıdés szerinti jogviszonyokat szorosan és 
közvetlenül érintı – tevékenységére, mőködési feltételeire vonatkozó 
vagy ahhoz kapcsolódó jogszabály, jegybanki rendelkezés vagy a 
Hitelintézetre kötelezı egyéb szabályozók megváltozása; 

(ii)  a Hitelintézet – Szerzıdés szerinti jogviszonyokat szorosan és 
közvetlenül érintı – tevékenységéhez kapcsolható közteher (pl. adó-) 
változása, a kötelezı tartalékolási szabályok változása; 

(iii)  kötelezı betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása. 
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2.3.2 A pénzpiaci feltételek, makrogazdasági környezet módosulása, ezen belül a 
Hitelintézet forrásköltségeinek változása/pénzpiaci forrásszerzési lehetıségek 
változása, így különösen, de nem kizárólagosan: 
(i) Magyarország hitelbesorolásának változása,  
(ii) az országkockázati felár változása (credit default swap),  
(iii) a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak 

változása;  
(iv) a bankközi pénzpiaci kamatlábak/ hitelkamatok változása;  
(v) a Magyar Állam vagy a Hitelintézet által kibocsátott kötvény és SWAP 

hozamgörbék egymáshoz képest történı elmozdulása;  
(vi) refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír 

hozamának, illetve kibocsátója elismert külsı hitelminısítı szervezet 
általi kockázati besorolásának változása vagy az ilyen besoroláshoz 
kapcsolódó költségek megváltozása; 

(vii) a Hitelintézet lekötött ügyfélbetétei kamatának változása. 
 

2.3.3 Az Ügyfél kockázati megítélésének változása 
(i) Az Ügyfél, illetve a kölcsönügylet más kockázati kategóriába történı 

átsorolása a Hitelintézet vonatkozó jogszabályi elıírásoknak megfelelı 
eszközminısítési szabályzata, vagy belsı adósminısítési szabályzata 
alapján – különös tekintettel az Ügyfél pénzügyi helyzetében és 
fizetıképességi stabilitásában bekövetkezı változásokra –, ha azt az új 
kockázati kategóriába történı átsorolás az értékvesztés, és ezáltal az 
alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá.  

(ii) A Hitelintézet vonatkozó jogszabályi elıírásoknak megfelelı 
eszközminısítési szabályzata, vagy a Hitelintézet belsı adósminısítési 
szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, 
illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása 
az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az 
alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá.  

(iii) A nyújtott Kölcsön fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében 
bekövetkezett legalább 10%-os változás. 

A Hitelintézet vállalja, hogy a kockázati megítélés megváltozása alapján nem 
érvényesít Kamatemelést azon ügyfeleknél, akik szerzıdési kötelezettségeiket 
folyamatosan teljesítették, a hitel futamideje alatt nem estek fizetési 
késedelembe. 

 
2.4 A Hitelintézet az Oklistában meghatározottakon kívül vis maior események – 

hirtelen bekövetkezı nagyfokú pénz- és tıkepiaci zavarok – bekövetkezése 
esetén átmenetileg, a zavarok fennállásáig módosíthat egyoldalúan Kamatot, 
díjat, költséget. Ezen egyoldalú módosításról - annak alkalmazásával 
egyidejőleg - a Hitelintézet a Felügyeletet értesíti, és azt nyilvánosságra hozza. 

 
2.5 A Hitelintézet az egy évet meg nem haladó futamidejő – és automatikusan 

nem megújítható - Szerzıdést nem jogosult egyoldalúan az Ügyfél számára 
kedvezıtlenül módosítani. 

 
2.6 A Hitelintézet az Oklistában felsorolt, az adott Kamat-, díj-, vagy 

költségelemre kihatással bíró feltételek vagy körülmények kedvezı irányú 
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változását is köteles érvényesíteni, azaz a feltételek, körülmények kedvezı 
változása esetén az érintett Kamat-, díj-, és/vagy költségelemet megfelelıen 
csökkenteni. 

 
2.7 A Hitelintézet az egyoldalú szerzıdésmódosítás során a Szerzıdésben 

meghatározott költségeket és díjakat évente maximálisan a Központi 
Statisztikai Hivatal által közzétett elızı évi éves fogyasztói árindex 
mértékében emeli. 

 
2.8 A Hitelintézet nem jogosult a Szerzıdést egyoldalúan, az Ügyfél számára 

kedvezıtlenül módosítani új díj vagy költség bevezetésével. A Hitelintézet 
nem jogosult továbbá az egyes Kamat, díj, vagy költségelemek Szerzıdésben 
meghatározott számítási módját egyoldalúan, az Ügyfél számára 
kedvezıtlenül módosítani. 

 
2.9 A Szerzıdésben meghatározott Kamatot, díjat vagy költséget érintı, az Adós 

számára kedvezıtlen egyoldalú módosítást – Referencia-kamatlábhoz kötött 
kamatnál a Referencia-kamatláb változásából eredı kamatváltozás kivételével 
– a módosítás hatálybalépését legalább hatvan nappal megelızıen a 
Hitelintézet hirdetményben közzéteszi, és az Adóst a módosítás 
hatálybalépését legalább hatvan nappal megelızı idıpontban feladott postai 
küldeményben, vagy más a Szerzıdésben meghatározott Tartós Adathordozón 
is értesíti a módosítás tényérıl; a kamat és az azon felül az Ügyfél által a 
Hitelintézetnek fizetendı minden egyéb ellenszolgáltatás (díj, költség) új 
mértékérıl; a módosítást követıen az Ügyfél által várhatóan fizetendı 
törlesztırészletrıl; és ha a módosítás kapcsán a törlesztırészletek száma, vagy 
gyakorisága változik, ennek tényérıl. 

 
2.10 Az Adós a számára kedvezıtlen egyoldalú módosítás hatálybalépése elıtt – 

Referencia-kamatlábhoz kötött Kamat esetén a Referencia-kamatláb 
változásából eredı kamatváltozás kivételével – jogosult a Kölcsönszerzıdés 
ingyenes elıtörlesztésére és felmondására. Amennyiben az Adós a 
megváltozott kondíciókat nem fogadja el, azt a Felek az Adós általi, a 
módosítás hatálybalépésének napjával történı felmondásnak tekintik. A 
Hitelintézet az Adós által írásban megtett, legkésıbb módosítás 
hatálybalépésének napjáig benyújtott felmondást tekinti joghatályosnak. 
Ebben az esetben a Hitelintézet és az Adós haladéktalanul kötelesek 
elszámolni egymással, és az Adós köteles az eredeti Kamattal illetve 
kondíciókkal a teljes tartozását haladéktalanul visszafizetni. Ennek 
elmulasztása esetén a Hitelintézet a lejárt követeléshez főzıdı 
jogkövetkezményeket érvényesítheti az Adóssal szemben.  

 
Ha az Adós a módosítás hatálybalépéséig írásban a Kölcsönszerzıdést nem 
mondja fel, vagy a Kölcsönszerzıdés az elıbbiek szerint nem tekintendı 
felmondottnak, úgy a módosítást általa elfogadottnak kell tekinteni. Ebben az 
esetben a Hitelintézet az értesítésben meghatározott hatálybalépési idıponttól 
kezdıdıen a módosított mértékő Kamatot, díjat, költséget jogosult 
felszámítani. A módosítás az értesítésben megjelölt hatálybalépési idıpontot 
megelızı idıszakra megállapított Kamatot, díjakat, és egyéb feltételeket nem 
érinti. 
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3. Elıtörlesztés 
 
 
3.1 Az Adós a Hitelintézethez intézett, erre irányuló írásbeli nyilatkozattal 

bármikor jogosult a Kölcsön és járulékai teljes, vagy részleges 
elıtörlesztésére. 

 
3.2 Elıtörlesztés esetén a Hitelintézet csökkenti a Kölcsön teljes díját az 

elıtörlesztett részlet vonatkozásában a Kölcsönszerzıdés eredeti lejárata 
szerint fennmaradó idıtartamára vonatkozó Ügyleti Kamattal és az azon kívüli 
minden egyéb ellenszolgáltatással. 
 

3.3 Amennyiben az elıtörlesztés összege nem elegendı a teljes fennálló le nem 
járt tartozás kiegyenlítésére, az elıtörlesztés összegébıl elıször a befizetés 
napjáig felmerült költséget, majd a Kamatot kell elszámolni, és csak az ezt 
követıen fennmaradt összeget lehet tıke elıtörlesztésre fordítani. 

 
3.4 Az elıtörlesztés nem mentesíti az Adóst a Kölcsönszerzıdésben vállalt havi 

törlesztı részletek rendszeres megfizetése alól, kivéve, ha az Adós az 
elıtörlesztéssel a teljes tartozását kiegyenlítette. A teljes tartozás 
kiegyenlítésekor a Hitelintézet - az idıközbeni elıtörlesztések 
figyelembevételével - elszámol az Adóssal. 

 
3.5 Elıtörlesztésnél a Hitelintézet Elıtörlesztési Díjat nem számít fel. 
 
 
4. A Szerzıdés megszüntetése 
 
4.1 A Hitelintézet jogosult a Szerzıdést azonnali hatállyal felmondani, ha  

 (i) az Ügyfél vagyoni helyzetének romlása vagy a fedezet elvonására 
irányuló magatartása veszélyezteti a Kölcsön visszafizetésének 
lehetıségét;  

(ii) az Ügyfél hitelképtelenné válik; 
(iii) az Ügyfél a Hitelintézetet a Kölcsön összegének megállapításánál 

valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával vagy más módon 
megtévesztette, amennyiben ez a Kölcsön összegének megállapítását 
befolyásolta; 

(iv) az Ügyfél a Kölcsön fedezetével, biztosítékával kapcsolatos vizsgálatot 
- figyelmeztetés ellenére - akadályozza, ideértve azt az esetet is, ha a 
Szerzıdésben vállalt vagy jogszabályban elıírt adatszolgáltatási 
kötelezettségét megszegi; 

(v) a Kölcsön visszafizetése - a fedezetek értékcsökkenése, az Ügyfél 
fizetıképességének, illetve fizetıkészségének megváltozása 
következtében - veszélyeztetve van; 

 (vii) az Ügyfél más, a Szerzıdésben vagy az Üzletszabályzatban 
meghatározott súlyos szerzıdésszegést követ el; 
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(viii) a Szerzıdésben vagy az Üzletszabályzatban meghatározott egyéb 
esetekben.  

 
Felmondási okot jelentı egyéb súlyos szerzıdésszegésnek minısül, ha az 
Ügyfél  
(i) a Szerzıdésben foglalt, és a szerzıdésszerő teljesítés szempontjából 

lényeges kötelezettségének - így különösen fizetési kötelezettségének - 
esedékességkor nem tesz eleget;  

(ii)  a Hitelintézetnél vagy más pénzügyi intézménynél fennálló tartozását a 
kölcsönigénylésen nem, vagy nem a valóságnak megfelelıen tüntette 
fel; 

(iii) a Szerzıdésben vagy az Üzletszabályzatban ekként meghatározott 
egyéb tények, események, körülmények. 

 
4.2 A Szerzıdés azonnali hatályú felmondása esetén az Ügyfél a felmondás 

idıpontjában még fennálló teljes tartozása esedékessé válik, és azt köteles a 
Hitelintézetnek egy összegben haladéktalanul megfizetni. 

 
4.3 Az Ügyfél a Szerzıdés aláírásával felhatalmazza a Hitelintézetet, hogy a 

Szerzıdés felmondása esetén a felmondás idıpontjában még fennálló 
tartozásának összegével a Hitelintézetnél vezetett bármely számláját külön 
megbízása nélkül a Hitelintézet a jelen rendelkezés alapján megterhelje. 

 
4.4 Az Ügyfél jogosult az Átstrukturált Személyi Kölcsön esetében a szerzıdéstıl, 

annak aláírása napjától számított 14 napon belül, indokolás nélkül elállni, 
amennyiben a Kölcsön folyósítására még nem került sor. Az Ügyfél ezen 
szerzıdéseket az aláírásának napjától számított 14 napon belül díjmentesen 
felmondhatja, amennyiben a Kölcsönt a Hitelintézet már folyósította.  
 
Az Ügyfél elızı bekezdésben foglalt elállási/felmondási jogát határidıben 
érvényesítettnek kell tekinteni, amennyiben az erre vonatkozó nyilatkozatát a 
határidı lejártáig postára adja vagy egyéb igazolható módon azt a 
Hitelintézetnek elküldi. 

 
Az Ügyfél a felmondásra vonatkozó nyilatkozatának Hitelintézet részére 
történt elküldését követıen haladéktalanul, de legkésıbb 30 napon belül 
köteles a felvett Kölcsön összegét, valamint a Kölcsön folyósításának 
idıpontjától a visszafizetés idıpontjáig felszámítható, a vonatkozó szerzıdés 
szerint megállapított Ügyleti Kamatot a Hitelintézetnek visszafizetni. 

 
4.5 Az Ügyfél elállási/felmondási jogának gyakorlása azt a Kölcsönhöz 

kapcsolódó járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerzıdést is felbontja, amely a 
Hitelintézet által vagy egy harmadik fél és a Hitelintézet elızetes 
megállapodása alapján a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásra vonatkozik. 
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5. Egyéb 
 
5.1 Értesítések 
5.1.1 A Felek az egymáshoz intézett nyilatkozatokat írásban kötelesek megtenni, és 

az egymásnak megküldendı nyilatkozatokat, értesítéseket, tájékoztatásokat 
stb. - amennyiben a Szerzıdés vagy a jelen ÁSZF eltérıen nem rendelkezik - 
postai úton, közvetlen kézbesítés útján (személyesen vagy futárral) vagy 
telefax útján kötelesek eljuttatni a címzett fél értesítési címére, illetve az általa 
megadott faxszámra. 

5.1.2 Mindegyik fél köteles az új értesítési címe közlésével haladéktalanul írásban 
bejelenteni a másik félnek, ha az értesítési címe megváltozott. A Felek 
értesítési címének mindaddig, amíg annak megváltozását az adott személy 
írásban nem jelentette be, az utolsóként megadott értesítési cím, ennek 
hiányában pedig a Szerzıdésben feltüntetett székhely (cím) minısül. 

5.1.3 A közvetlen kézbesítés útján eljuttatott nyilatkozatot akkor lehet 
kézbesítettnek tekinteni, ha a nyilatkozat átvételét a címzett írásban elismerte. 
Az átvétel elismertnek minısül akkor is, ha az elismerést 
(a) a Hitelintézet esetében az ügyfélforgalom számára nyitva álló 

helyiségében dolgozó alkalmazottja tette; 
(b) Ügyfél esetében a vele együtt élı cselekvıképes közeli hozzátartozója 

vagy élettársa tette. 
5.1.4 A Hitelintézet jogosult úgy tekinteni, hogy az Ügyfél tudomásul vette és 

elfogadta a nyilatkozatban foglaltakat, ha arra a kézhezvételtıl számított 8 
naptári napon belül nem érkezett írásos észrevétel vagy kifogás.  

5.1.5 Az 5.1.4 pontban meghatározott szabályok nem vonatkoznak a Felek számára 
jogot, kötelezettséget keletkeztetı, törlı, ezek mértékét megváltoztató 
nyilatkozatokra. Azokat a küldeményeket, amelyek kézbesítésének tényéhez 
jogkövetkezmény főzıdik, a Felek könyvelt küldeményként, tértivevénnyel 
kötelesek postára adni. A jelen pont szerinti postai úton megküldött 
küldeményeket a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell 
tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt 
eredménytelen, mert a címzett a nyilatkozatot nem vette át, a nyilatkozatot – 
az ellenkezı bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének 
napját követı ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 

5.1.6 A telefax útján elküldött értesítés a küldı fél telefax activity reportjában 
szereplı idıpontban tekintendı kézbesítettnek. 

5.1.7 Egyik fél sem hivatkozhat arra, hogy a fentiek szerint kézbesítettnek 
tekintendı nyilatkozatról nem szerzett tudomást. 

5.1.8 A nyilatkozatok kézbesítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az 
esetben is, ha a felek értesítést vagy dokumentumot küldenek egymás részére. 

5.1.9 A Hitelintézet a Szerzıdésben valamint jogszabályban meghatározott 
esetekben hirdetmény útján is tájékoztathatja, értesítheti az Ügyfelet. A 
Hitelintézet a hirdetményeit az ügyfélforgalom számára nyitva álló 
helyiségeiben, a nyitvatartási idıszak alatt, valamint a Honlapon 
hozzáférhetıvé teszi. 

5.2 A Hitelintézet rögzíti, hogy csatlakozott a Magatartási Kódexhez. Erre 
tekintettel a Hitelintézet a Magatartási Kódex rendelkezéseinek kötelezı 
érvénnyel aláveti magát és annak elıírásait szem elıtt tartva jár el a lakossági 
hitelezési tevékenysége során. A Magatartási Kódex teljes szövege – magyar 
nyelven – megtekinthetı a www.takarekpont.hu vagy a 
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www.polgaritakarek.hu   internetes oldalakon, illetve a fiókokban az Ügyfél 
kérésére a magyar nyelvő szövege ingyenesen hozzáférhetı. 

 

Az ÁSZF aláírásával az Ügyfél és a Hitelintézet kijelenti, hogy annak tartalmát 
megismerte, megértette, és azt magára nézve kötelezınek ismeri el. 

Kelt, […], […] év […] hó […] napján 

 

 
____________________  _____________________ 

[Adós I. neve]  [Adós II. neve] 
Adós I.  Adós II. 

   
 
 

_________________ 
Hitelintézet 

 
 


