A HITELCENTRUM Szolgfltat(i Korldtolt Felel6ss6gii Tdrsasrig
UZLETSZABiALYZATA

A jelen

l0'zletszabitlyzat tartalmazza a HITEL(IENTRUM Szolg6ltat6 Korldtolt Felel6
T6rsas6g (1016. Budapest, Gell6rthegy u. 17.) r\ltaldnos Szerzod6si Feltdteleket is tartal
tJzl<ttszabitlyzatift .

Uzletszabttlyzat rendelkezdsei a felek j kifejezett ir6sos, ellenkezo meg6l
hianLy6ban ir6nyad6k valamennyi, a HITELCENTRUM Kft. 6s a szolg6ltat6s6t igdnybe

A jelen

0gy:tdl j o gvi szony6ra.

A jerlen LJzletszabftlyzatrendelkezdseitol csak kifejezett ir6sos meg6llapod6ssal 6s kizfurolag
lehet elt6rni,ha az eltdr6st jogszab6ly nem zhrja k.i. Amennyiben az eltdrdstjogszab6ly nem
ki 6s a HITELCENTRUM Kft. 6s a vele jogviszonyt l6tesito Ugyf6l a jelen lJzletszabii
foglalt valamely rendelkezdssel ellent6tes tartalommal 6llapodnak meg jogviszonyuk v
elenr6rol, ugy a HITELCENTRUM Kft. 6s azO,61yf6l kozcitti kiildn meg6llapod6s rendel
kell megfeleloen alkal mazni.

1. Fogalmak a jelen

Ozletszabillyzat ertelmez6se s,or6n:

l.t.

K<izvetito:

A

1.2.

szolg6ltat6s6t igdnybe v :nni
l6tesito ( lea
Kft.-vel.jogviszonyt
a
HITELCENTRUM
szdndekozo 6s ennek 6rdek6ben
jogviszonyra
jelen Uzletszabiiyzat 1.4 pontja szerint Szerzodest kdto), vagy
aj6nlatot
jogi
jogi
gazdii
nem
rendelkezb
vagy
szem6lyis6ggel
szem6ly,
szem6ly,
termdszetes
szel ezet, illetve egy6b szerv ezet.

1.3.

Megbizo P6nztigyi Intezmdny: Azon, a hitelint6zetekrol 6s penziigyrvilllalkozttsokr6l :6lo
2013.6vi CCXXXVII. tcirvdny. (Hpt.) hat6lya al6 tartoz6 p6nzi.igyi szetvezet, mel nek
:lek
term6k6t a HITELCEN'fRUM Kft. a vele kd,td,tt megbiz6si szerzodes alapj6n U
szitminakiaj6nlja.

|.4.

A HITELCENTRUM Kft. 6s a:,zlJgyfel k<izott l6trejott, jelen Uzletszabti
alapul6 meg6llapod6s penzigyi szolgilltatits kozvetit6sdre, amely kizitr6la
HITELCENTRUM Kft., mint Kdzvetito 6s az Ugyfel kozvetitoi tev6kenysdg
osszefiiggo jogviszonydt szabillyozza er; nem tartalmaz a HITELCENTRUM
megbiz6 p6nztigyi intezrneny es azUgyfel k<jzotti jogviszony kor6be tartozo eloi

1

HITELCIENTRUM
r e szletezett adato k s zerint.

Ugyf6l:

.5.

a

HITELCENTRUM

Kft. a jelen Uzletszabiiyzat

Kft. p6nziigyi kozvetit6si

Szerz6d6s:

Termdk:

A

HITELCENTRUM Kft. 6ltal Ugyfdl

szdmfura

kiajdnlott Megbiz6

P6

Int6zm6ny 6ltal forgalmazott penzigyr szolgilltatds (hitel, bet6t, sz6mla, stb.).
r.6.

Nap: Napt6ri nap 0.00-24.00 6raigtarto id6szak.

1.7

Banki nap'. azon nap, amelyen mind a HITELCENTRUM Kft., mind pedig azon M
Penzjj;gyi Int6zmeny, amelynek Term6k6re a HITELCENTRUM Kft. aj6nl6st
iizletszenien mrikddik.

1.8

.

Fogyaszt6: az oniilo foglalkozris6n 6s gazdasdgi tevdkenys6gdrr
eljar6 termdszetes szemdly.

es6 cdlok 6rdek ben

1.9

Jelz6loghitel: a Fogyaszto reszere ingatlaLnon alapitott jelz6logjog
ide6rtve az
z5logjogk6nt alapitott z6logjogot is - fedezete mellett nyrijtott hitel vagy kdlcsdn;

l.lCt

Kdzvetitoi alv6llalkoz6: Kozvetitovel pdnztigyi szolgilltatfis kdzvetit6se tevdken
kcir6ben megbiz6si szerzoddst k<it<itt jogi szem6ly, egyeni c6g 6s egydni v6llalkoz6;

1.1

1

-

ci

Ugynoki tev6kenys6g: penzigyi intezmdnnyel kdtott megbiz6si szerzodds alapjitn p6
szolg6ltat6s, kregeszito penzigyi szolgiiltat6s nyrijt6s6nak, ilyen szolgilltatitsra ir6n ul6
szerz6dds megkdt6senek elosegitdsdre ir6nyul6 tev6kenys6g, amelynek sor6n a pen gyi
intd zm6ny ko ckilzathra o n6l l6an kdte lezetts;6 get nem v6llalnak, szerzoddst nem kdtnek;

1.12:, Jelz6loghitel k6zvetitoi tevdkenys6g: Ugynoki tev6kenys6gnek a jelzilloghitelhez v
fogyaszt6nak nyrijtott ingatlanra vonatkoz6 p6nziigyi lizinghez kapcsol6d6 vegzese;

1.13i Elotorleszt6s: a hitelszeruodls alapj6n fenn6ll6

ya

tartozits teljesit6si ido elott tdrt6no

vagy r6szleges telj esitdse.

I.l4l

Hitel: a Hitelszerzod6s alapj6n nyirjtott szolg6ltat6s,

1.15; Hitelszerzod6s: a Polgari T<irv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. torv6nyben
hitelszerzod6s 6s kdlcscinszerzod6s. ide nem ertve az olvan szerzod6st. amelv al
folyamatos szolgfitathsnyrijt6s vagy azonos term6k azonos mennyis6gben to
ertdke sit6 se el len6ben a fb gyaszt6 r eszletfrzzet6 st telj e sit,

1.16

P6nziigyi lizing: az a tevekenys6g, amelynek sor6n a lizingbead6 a tulajdon6ban
ingatlant vagy ing6 dolgot, illetve vagyorni 6rt6kri jogot a lizingbevevo hat6rozott
haszn6latitba adja oly m6don, hogy ahasznfiatba ad6ssal a lizingbevev6
a) viseli a k6rveszdl y ifisziilisabol szirmaz6 kockdzatot,
b) a hasznok szed6s6re jogosultt6 v6li1i,
c) viseli a kcizvetlen terheket (ide6rtve a fenntart6si 6s amortiz6ci6s kdlts6seket ir
d) jogosultsdgot szerez arra, hogy ar szenod!,sben kikdtdtt idotartam lej
Iizingdij teljes toketorleszto 6s karnattorleszto r6sz6nek, valamint a
kik6tdtt maradv6nydrt6k megfizet6s6vel a dolgon o vagy az illtala megS l6lt
szem6ly tulajdonjogot szerezzen. Ha a lizingbevevo nem 6l e jog6val, a li ing
tfugya visszakeriil a lizingbead6 birtok6ba. A felek a szerzoddsben kotik .ia
lizingdij tokeresz6t - amely a lizingbe adott vagyont6rgy, vagyoni 6rtdkr.i Jog
szerzodds szerinti ttriwal azonos -. valamint kamatr6szet es a t<irl
titemez6sdt;

l.lti

Hitelezo: olyan jogalany, aki vagy amely <in6ll6 foglalkoz6savagy gazdastryi tev6ken
k<jrdben hitelt nyrij t.

1.19) Hitelkamat:

a Fogyaszt6 6ltal igdnybe vett hitel<isszegrdgzitett vagy v6ltoz6 szfnale
6ves szinten meghatar ozott penzosszeg,

1.20

Tart6s adathordoz6: olyan eszkoz, amely az ijgyfel szdmilra lehetov6 teszi a neki ci
adatoknak az adat c6ljirnak megfelelo idleig tdrtdno tart6s t6rol6s6t 6s a t6rolt
v illtozatlan form6ban 6 s tartal ommal tcirt6n o me gj e lenit6 s6t ;

tok

Kamatperi6dus: a Hitelszerzod6sben megl'rertdrozott olyan idoszak, amely alatt a ka
mdrtdk6t a Hitelez6 nem jogosult egyoldahian megv6ltoztatm.
Referencia-kamatl6b: b6rmilyen alkalmazand6 kamat szitmitdstnak alapjrlul szolg6l
nyilviinoss6g szitmira hozztferhelo mirndenkori kamatl6b, amelynek m6rt6
Hitelezonek nincs rhhatdsa.

)-3 Deviza alapri hitelszerzod6s:

deviz6ban nyilv6ntartott vagy deviz6ban nyrijtott, de forin
tdrlesztett hitel- vagy kdlcs<inszerz6des.

Adatok:

.1.

Kcjzvetfto neve: HITELCENTRUM Szolg6Jltat6 Korl6tolt Felel6ss6gri Tarsas6g.

.2.

Krizvetito szdkhelye: 1016. Budapest, Gelldrthegy u. 17.

.3.

K<izvetito cdgjegyz6kszdma: Cg.0l-09-733'137

.4.

Kcizvetito ad6szttma: 13397401-2-41

.5.

Kcizvetito feliigyeleti szerve: Magyar Nemzeti Bank

.6.

Kcizvetito enged6lydnek sz6ma a feliigyeleti szervndl ds az enged6ly kelte: EN-I-67
2010. szeptember L

Jelzdloghitel kdzvetftfi tevdkenysdg 20]6 mdrcius 21. napjdtfil hatdlyos
vald megfeleldst igazol6 feliigyeleti hatdrozat szdma a fetiigteteti szervntil is a
kelte:
(......)
Kcizvetito 6ltal vegezheto tev6kenys6gek

a21..6

es2.7 pontok szerinti enged6ly alapjin:

a) tcibb p6nztigyi intezmeny egym6ssal verseng6 pdnztigyi szolg6ltat6sa
penzij:gyi int1zmennyel kdtdtt megbiz6si szerzodds alapj|n penzugyi szolg6l
kieg6szito penzijgyi szolgfitatits nyrijt6sdnak, ilyen szolgSltatitsra ir6nyul6 szer.,
megkot6sdnek elosegit6sdre iriinyul6 tev6kenys6g, amelynek sor6n Kdzvetito a
intezmeny kockdzatdra <in6ll6an k<itelezetts6get nem v6llal, szerzod,lst nem k6t (
iigynd ki tevdkenysi g),

b) az ilgyndki tev6kenysegnek a jelzalogh:itelhez vagy Fogyaszt6nak nyrijtott, ingatl
vonatkoz6 penzigyi lizinghez kapcsol5d6 vegzese (tdbbes iigltndkkint vd.
j e lai lo g h ite I- kd zvetitdi tev d k e ny s dg).
K
pontj 6ban defini6lt hiteltanrlcsadrlsi tevdken:ys6get.

.0

Feltigyeleti azonosit6 szdma 13397401

Szerzodds l6trejdtte:

3.1.

Kcizvetito a jelen lJzlettszabillyzat, valamint a vonatkoz6 jogszab6lyok nendelk
szerint a vele szerzodesben 6116 p6nztigyi intezmenyek 6ltal forgalmazott, az IJ f6l
szfumfura el6rheto 6s Ugyf6l ig6nyeinek megfelelo Term6kekr6'l t6j6koztat6st ad az
Ugyfdlnek.

a^

Ugyf6l atdjekoztat6s alapjdn - amennyiben Kdzvetitovel a jelen Uzlletszabiiyzat. 1.4
szerinti szerzodest kiv6n kdtni - kitdlti ajelen lJzletszabillyzat l. sz. mell6kletdt
Megbiz6si adatlapot 6s szerzod6st val6sr adatokkal hi6nltalanul, majd azt sajffi
(c6gszeru) al6ir6ssal l6tja el.

Az Ugyf6l 6s a Kdzvetito kozdtti, a jelen IJzletszabillyzat 1.4 ponlja szerinti fizerz( SA
3.2. pontban foglaltakat krivetoen azon id6pontban j6n l6tre, a:mikor az tlgyfll Ital
kitdltott 6s al6irt Megbizrlsi adatlapot Kdzvetito, vagy kozvetitoi alv6llalkoz6ja (Hpt.
$
(3). bek.) Ugyfeltol 6tveszi. Az fitvetelt 6sr annak idopontj6t a K<iz:vetito, vagT'kozve it6i
alv6llalkoz 6ja alf.irrisilal rgazolja az Ugyfe,ln6l marad6 Megbiz6si adatlapon.

4.4

szerzod6s teljesit6se, felek jogai 6s kdtelezetts6gei:

4.1.

Kcizvetito a Szerzodlssel arra v6llal kotelezetts6get, hogy a Megbizitsi adatlapon U
altal megjelolt, Kdzvetitovel szerzodd;ses kapcsolatban 6llir Megbiz6 Pd
Int6zm6nyek 6ltal forgalmazott p6nztil3yi szolgilltatttsokra vonatkoz6 s;zerzo
megkdtds6ben kcizremtikddik andlktil, hogy a Megbizo Penztigyi Int6zm6rry nev
kcitelezetts6get v6llalna, vagy jogiigyletet kcitne, valamint a n6lki.iLl, hogy az Ugyfdl la
Megbizott P6nztigyi Int<lzmeny szitmhra penzt venne 6t, vagy az Ugyfel sz{mfura nzt
kezelne.

4.2.

Kozvetito a Hpt. 10 $ (l). bek. bb) pontja szerinti tobbes i.igyn<ik, melyre teki
jogosult 6s kciteles tobb megbizo penziigyi int6zm6ny egyrn6ssal verseng6 term
vonatkoz6shban penzrigyi kdzvetit6si tev6kenys6get folytatni az:. i.igyf6l szilnrhra,
vonatkoz6 szerzodds l6trejotte eset6n. K6:zvetit6 - tobbes tigyndkk6nt - a Hpt. 6. $ r).
a
bek. 90 e) pontja szerinti jelz6loghitel k<izrvetitoi tevdkenys6get is folytat, mely
jelzilloghitelhez vagy a fogyaszt6nak nyrijtott ingatlanra vonatkoz6 penzigSri
kapcsol6d6 kozvetitoi tev6kenys6get is v6g;ez.

4.3.

4.4.

4.5.

szerzodes :megk<it6se 6s teljesit6se sor6n jogosult ltozvetit6i alv5llal
igdnybe venni. Kcizvetit6 felel azert, hogy a kozvetitoi alv6llalkoz(r megfelel a Hptszakmai krit6riumoknak es a Kozvetit6 tev6kenysegdnek elliltisilhoz, ezen beliil kiilo
a Szerzod6st megelozo ti$ekoztatishoz, a Szerzodds megkot6s6hez es a
teljesit6sdhez sziiks6ges szakmai vdgzettstiggel, illetve kdpes(tdssel rendelkezik, v
az iitala kiaj6nlott term6kek vonatkoz6s6ban megfelelo oktat6son riiszt vett.
A kozvetitoi alv6llalkoz6 tev6kenys6g66rt kdzvetito rigy felel, mintha az ijgyetl maga
volna el.

Krizvetit6

a

Megbizott a Szerzodes rnegkdtdse 6s teljesitdse sor6n a Term6keket a Megbiz:6
Int6zm6nyek neveben 6sijav6ra elj6rva ajdnlja ki azIJgyf\l szdmira, valamint. a Me
P6nziigyi Int6zm6nyek nev6ben 6s jav6ra elj6rva mukddik k<jzre: Ugyf6l 6s a M
P6nziigyi Intezmeny kcizotti szerzodes elosiegit6se erdek6ben. Kozvetito dijazilsatki
a Me gbiz6 P6nzi.igyi Int(>zmeny bizto sitj a.

Kdzvetit6 jogosult a Szerzodl,s megkot6s6t megelozoen TJgyfel szem6lydt azonosi
melynek 6rdek6ben Ugyf6l szemelyazonosrit6 okm6ny6t elk6rni, illetve arr6l f6rrym6so

tr/cta

iz6
lag

k6sziteni 6s azt, mint az iigyf6lre vonatkoz6 szemdlyes adatot adatkezel6si szabiiyza
irtak betart 6six al kezelni.
Kdzvetito jogosult a Szerzodds teljesitdse sor6n az Ugyf6l 6ltal kdzdlt adatokat, va
azIJgyfll6ltal ig6nyelt term6k igenyl6sehez szi.iks6ges szemdlyes 6s p6nzi.igyi adatr
Megbizo penziigyi intezmeny szttmfra kozdlni. Valamennyi, Ug;yf6l 6ltal k6zolt
valamint Ugyf6l 6ltal benyrijtottigazolits val6s6gtartalmdertkiz:,tr6lag az Ugyf6l felel.
adat, vagy a benyrijtott igazol6s val6tlanr;6gih6l szitrmaz6 mindennemri k6r 6s k
Ugyfelet terheli. Ugyfel koteles Kozvetitot mindennemti olyan k<ivetel6s 6s kote
al6l teljes m6rt6kben es haladektalanul mentesiteni, valamint kdzvetito minden olyan
megt6riteni, amely azrJgyfel6ltal kcizolt adatok valotlan vagy pontatlan voltdrbol, illet
Ugyfdl 6ltal benyrij tott igazolilsok tartalm6nak val6tlans6g6b6l szimnazTk.
4.6.

Ugyfdl hozzfrjilrul ahhoz, hogy Kozvetito az ig6nyl6s sor6n rogzitett szem6lyes adatait
jelen Uzletszabillyzatban, Kozvetito Adatkezel6si szabilyzatitbanr illetve a v
jogszabiiyokban megjelolt m6don 6s kerettlk k<jzott kezelje.

4.7.

Ugyf6l

a Szerzod6ssel meghatalmazza Klzvetitot, hogy az, tJgyfel 6ltal kozdlt

vonatkoz6 adatokat, inform6ci6kat a Kdzponti Hitelinform6ci6s Rendszerben (
megismerje akdr kcizvetlen kutat6s i\iin, akin a Megbizo P6nztigyi In

int

ta
Az
eg

rfi
az

ta
R)
ny

kdzremtikod6s6vel.
Ezen felhatalmazhs nem mentesiti Ugyfele:t az alol, hogy KHR stftusza vonatk
val6s6gnak megfeleloen tdjekoztassa Kozvetitot, mely t6j6koztat6s val6s6gtartal
valamint az annak val6tlans6g6b6l sziinnaz6 kdvetkezmenyek6rt a feleloss6g a

izletszabllyzat4.5pontjaalapjinkizitr6lagiigyfeletterheli.
Ugyfdl a Szerzodes megkdt6s6vel felhatalmazza Klzvetitot, hogy - kdzvetlen ku LtSs
eseten - aztJgyfelre vonatkoz6, KHR-benrogzitett adatokr6l azijgyfel Sltal igenybe v nni
kiv6nt term6kkel 6rintett, p6nziigyi int6zmtinyt t6j 6koztassa.
4.8.

Krizvetito kdzremtikod6sdvel p6nztigyi sz<'igtitatits6ra vonatko'zo rnegilllapod6s az U
6s a Megbizo Penzigyi Intezm6ny kozrdtt j<in l6tre. Ezen meg6llapod6s tartal
kiilon<isen pedig a Megbiz6 P6nziigyi Intdzm6ny, vagy egytlb p6nziigyi sze
teljesitdsdert az igyfel 6s a Megbiz6 l?6nztigyi Intdzm6ny ktizcitt letrejdvo
meg6llapod6s kdsobbi m6dosit6s6ert, vagy a felt6teleiben bekdvetkez6 bdrmely v6l
Kdzvetito nem felel.
A szerzod6s megkotes6vel Ugyfdl egyben r6gziti, hogy tiszt6b,an van a
6rintett term6k ig6nybe v6tel6vel kapcsolatos penzij;gyi kock6zatokkal, az el
optim6lis m6rt6k6vel, valamint a villtozo kamatoz6su, illetve devizahitelek
v6tel6vel j616 fokozott kock6zatokkal.
1

4.9

A p6nziigyi szolgfltat6s kozvetitesdt megelozoenKozvetito koteles az Ugyf6l t6jr
alapj6n felm6rni az Ugyfel igdnyeit 6s sztiks6gleteit, valaminl. azokat az i
amelyek Kdzvetito 6ltal e tev6kenys6g6vel osszefiigg6sben adott tan6csot al
Ha Fogyaszt6nak minostilo Ugyf6l arr6l t6j6koztatia Kdzvetitot'..hogy hi
megkoiese 6rdek6ben ig6nybe kivanja venni szolgiitatits6t, rigy a:zLJgyfll6ltal
ti$€koztatds alapj6n - Ugyf6l ig6nyeinek, lehetos6geinek 6s sztiks6gleteinek fi
kdvetoen - Kozvetito sz6ban vagy elektronikus irton t6j6koztathst ad
a) az igenyelheto hite I lehets6 ge s o ssze gdr6 l,

b) a

kamatozfis m6djarol

(fix

kamatoz6sti, teferencia-kamatl6bhoz kotott,

kamatperi 6 dusokban fi gzitett) 6 s a kamat m6do sitds6nak leheto s6 9,6ro l,
c) a r eprezentativnak tekintheto telj es hitel dij mutat6r6l,
d) a tdrlesztor6szletek dsszegdrol 6s a t<jrleszt6s gyakorisigitr6l, valamint

agy

e) a hitel viiaszthato futar"nidei6r6l.

A Fogyaszt6nak minostilo Ugyfdl lehetos6geinek felm6r6se 6rdek6ben a jdvedelemar6n
tdrlesztor6szlet 6s a hitelfedezeti ardnyok r;zab6lyozhsirol sz6l6 32:.12014. (IX. 10.)
rendelet (a tov6bbiakban: MNB rendelet) l:ntiiya alatt allo hitelszerzodds aj6nl6sa
az e pont szerinti thjekoztatilst megeloz6en Kozvetito sz6ban vagy elektronikus
tiliekoztatitst ad az MNB rendelet vonatkoz6 fobb kdvetelmdnyeirol, igy kiil
jcivedelemariinyos tcirlesztordszlet mutat<ir6l, a havi nett6 io'vedelem i
m6djar6l, a havi ad6ssiigszolgalat szdmitilt;fnak m6dj6r6l, ingatlanra alapitott .jelzfr
fedezete mellett vagy gdpj6rmri v6sarl6s6ra nyrijtand6 hiteln6l a kitetts6g 6rt6
vonatkoz6 eloir6sr6l.
Referencia-kamatl6bhoz k<itott httelszerzodds aj6nl6sa eset6n az e pont szerinti sz6
vagy elektronikus riton tcjrt6no t6j6koztat6srrak arra is ki kell terjednie, hogy
f) milyen gyakran villtozhat a referencia-karnatl6b,
g) a kamat 6s ennek megfeleloen a fizetendo t6rlesztor6szlet a kamatfelfir vttl
hiriny6ban is m6dosulhat, amely nem minosi.il egyoldalu szerzodl,sm6dosit6snak
h) a tdrlesztlreszlet hitelszerzod6s szerint'.i sz6mitdsa fiiggv6ny6ben - igy kti
az
egyenlo dsszegti (annuitilsos) tdrleszt6resz,let sz6mit6si m6dszere alkalmazilsa eset6n -a
kamat m6dosit6sa nincs egyenes ar6nyban a tcjrlesztor6szlet vfitozishval.
Kamatperi6dusokban rogzitetthitelszerzodds aj6nl6sa esetdn az e pont szerinti szl6beli v
elektronikus riton tdrt6no ti$ekoztatdsnak erra is ki kell terjednie, hogy a tci
hitelszerzildds szerinti szdmitdsa fiiggvdny6ben - igy ktildntiserr az egyenlo
(annuitrlsos) torlesztor6szlet szhmititsi m6dszere alkalmazhsa eset6n a ka
kamatperi6dus lej6rt6hoz kapcsol6d6 m6dosit6sa nincs egyenes ar6rryban a td
vflltozdsiwal.
Devrza alapri hitelszerzod6s eset6n az e pont szerinti sz6beli vagy elektronikus riton to no
ti$ekoztatitsnak arra is ki kell terjednie, hogy az 6rfolyamkockdzatot aztJgyfll r,'iseli, i a
kamat viitozatlansilga eset6n is a tcirlesztordszlet annyi szSzalekkal vtitozhat (rrcivek
et
vagy csdkkenhet), amennyivel az adott devjza2009. dvi CLXIL T<irv6ny (Fhtr,.) 21lB $a szerint meghatfur ozott 6rfolyam a v

.10

iitozik.

Kdzvetit6 4.9 pont szerinti Fogyaszt6nak rninostilo Ugyf6l szfumhr;a adand6
elektronikus fton t<irt6no tiliekoztathsnak arra is ki kell t6rnie, hogy az Ugyfel
hitelszerzod6s megkot6sekor felelosen kell elj6rnia, felelos drint6st kell hoznia.
6rdekdben aKozvetitonek fel kell hivnia a figyelmet arra,hogy
a)

a Fogyaszto kizhrolag alaposan 6ttarrulm6nyozott 6s meg6rtett hitelszerzod6st i

b)

a Fogyaszto penzigyi teljesitok6pessdg6nek romldsa, igy ktilcin<isen a
jcivedelm6nek csrikkendse vagy m6s rendkiviili kiad6s felmeriil6se nem
hitelszer zodd sben fo gl altak telj es it6 se a16 l,
f,rzet6si nehdzs6g eset6n a Fogyaszt6 mielobb t6j 6ko ztass a hitelezojet,
6rdek6ben, ho gy a hitelszerzod6s ferlmond6s6nak megelozdse 6rdek6berr I

al6,

c)

d)
e)

legyen a kdzcis megold6s keresds6re,
szerzodesben meghatirozott ktisedelmi kalmat k
felsz6mit6sra.
a nem szerzoddsszerti teliesit6s esetdrn ahitelezil a hitelszerzdrd6st azonnali hat6l
felmondhatja, amellyel a teljes tartozds lej6rtt6 6s egy 6sszegben esed6kessd v6

a lejdrt tartozirs esetdn a

gv
a
.ek

valamint

a

hitelezo

a

tartozfis meg nem frzetlse eset6n

a

biztosite

6rvdnyesit6sdre j o gosult,

f)

a hitelezo 6ltal felmondott hitelsz:erzod6sbol eredo tartoz:dsok erv6nyesi
kdltsdgei is a fogyaszt6t terhelik, valamint - ha a biztosit6k nem elegendo ata
rendezesere
a fogyaszt6 jovedelmdre, m6s vagyontirgyira is vdgre
fbeanatosithat6.

-

Kozvetito az e pontban meghatarozottak 6rrlek6ben ir6sban vagy mds tart6s
Fogyaszt6 rendelkezds6re bocs6tja a Fog.vaszto 6ltal elonyben r6szesitett hitelsze
ttirleszt6rdszlete viitozhstnak lehets6ges hat6sait bemutat6, a jelen lJzletszabii
melldklete szerinti minta tthllzatot.
A 7. sz. mell6kletben meghathrozott minta tibllzatot Krizvetito az al6b
figyelembev6tel6vel tcilti ki :
g) a lak6s-takarekpenztilr 6ltal nyrijtott hitelndl a hitel ciss;zege I milli6
futamideje 60 h6nap,
h) m6s hitelezl 6ltal nyrijtott jelztloghiteln6l a hitel <isszege 5 milli6 forin
futamideje 240honap,
i)
1 milli6 forintos cisszeghat6rig nyrijtott - a g) 6s h) pontba nem tartozo hitel
hitel dsszege 500 ezer forint, futamideje 36 h6nap,
j)
I milli6 forint feletti - a g) ds h) trrontba nem tartozo - hitelndl a hitel
milli6 forint, futarnideje 60 h6nap,
l)
a hitel kamatakdnt az adott hitelszerzodds hitelez:o altal alkalm
reprezentativnak tekintheto kamat6t tiinteti fel,
m) az I. tilblttzatban
ma) rendszeres jdvedelemkdnt a K<izponti Statis:ztikai Hivatal
nyilv6noss6gra hozott, az elozo napt6ri 6vre, vagy ha az m6g
ismert, azaztmegelozo naptriri 6vre vonatkoz6 6t.lagos havi
j civedelmet tiinteti fel,

mb) a rendszerres

jrivedelem, valamint a kamat tablinatban meghat6
mdrt6kehez hozzitrendeli a tcirlesztor6szlet rendszeres iO

viszonyitott o/o-os arhnydt, valamint a trirleszt6r6szlet dsszegdt,
n)
a 2. tablazatban az adott deviza alapu hitelszerzSdds reprezentativnak tr
kamat6b6l 6s futamidej6bol indul ki,
o)
a teljes futamido alatti fix kamatozdssal nyrijtott hitel esert6n a kamat emel
vonatkoz6 sorok 6s oszlopok kciztil kiztr6lag a O,\oh-hoz r,3ndelt sort es
t6lti ki.
Ha az adott hitelt a hitelezo nem nyrijda a S;)-j) pontokban meghatdrozott felt6telekkel
hitelez(5 altal kiniit felt6telek drdemben att(il elt6roek, abban az esetben a g)-j)
emlitett feltdtelekhezlegkozelebbi - a hiteltipusra letezii - dsszeget ds futamidot tiinteti

f.11.

Kozvetito Szerzod6s megkdtdsdt megel6:zoen k6teles a szolg6ltat6s6t igdnybe
sz6nddkoz6 Ugyfel reszere ir6sban egy6rtehnu tilekoztatirst adni:
cfmirfll6s feltigyeleti hat6siig6nak megje
nyilv6ntart6sr6l, amelyben szerepel, 6s annalk m6dj616l,
nyilv6ntart6s6t ellen6rizni lehet,
c) arr6l, hogy a tevdkenysdge sor6n okozott khrert azigyfel feld ki 6ll helyt,
d) arr6l, hogy tdbbes i.igynokkdnt a Megbizo Penzigyi rntezmeny megbiz6s6b6l
Megbizo P6nztigyi Int6zm6nyek nev6nek fe lttintetd s6ve I
e) e) arr6l, hogy nyrijt-e hiteltaniicsad6st,
f) arr6l, hogy a penziJ;gyi szolgilltatits k<izvetitds66rt kozvetitoi dijat kizdrolag a
P6nztigyi Int6zm6nytol fogadhat el.
a) a c6gnevdrol, szdkhelydrol, levelezdsi

b) a feliigyeleti

Pdnzi.igyi Int6zm6nytol kap-e kdzvetitoi

s)
6s

ga) ha ismert, annak <isszegdrol,

gb) ha nem ismert a titjekoztat6s idopontj itban, jelzitloghitel k<izvetit{se
anol, hogy a t6nyleges dij a szemdlyre szi'16 ti\ekoztatoban fog, szerepelni,
h) adott esetben a Kozvetitovel kapcsolalos panasz kezel6serol, valamint fogyaszt6
minostilo Ugyf6l esetdben a Penzigyi Eldkdlteto Testi.ilet elj6r6s6nak ig6nybev6te
vonatkoz6 lehet6segrol

i) arrdl, hogt a pinziigyi

szolgdltatds kdzv'etltdsit igdnybe vev6'foSiyasztd szdnuira
pdnziigyi szolgtiltatds kdzvetltisinek nem min6siit6 - szolgdltatdsu ellendrtikekdnt
szdm{t-e

fel.

Kcizvetito thjekoztatitst tartalmaz6 nyomtat'vdnya a jelen lJzletsz:abitlyzat 2. sz. mel
kepezi.
Az Ugyfel Sltal ir6sban elismerten 6tvett tijekoztatts I eredeti p6ld6nyrit K6
legal6bb 3 6vig papir alapon ds/vagy digittlizllva megorzi es a:zt az igyfel vagy
az iigyletet vagy Kdzvetito tev6kenysdg6t ellenorzb hatositg szilmfua megi

ito
:ly
VE

teszi.

4.t2.

Kcizvetito fogyaszt6nak nyrijtott, a 2009. dvi CLXII t<irv6ny (Fhtv.) hatiiya alir
hitelszerzodds megk<itds6t megel6zoen az(lgyfel r6,szere kdteles oly'an felvil6gosit6st ar
amelynek alapjfun az lJgyfel felmdrheti, brofl! az ig6nybe venni 1:.ewezett hitel 6s
kapcsol6d6 szolgilltatils rryrijt6s6ra is sor keri.il - a kapcsol6d6 szotg6ltat6s megfelel-e az
ig6nyeinek 6s a penzigyi teljesitokepessdg6nek. Ennek sor6n Kdzvetito az 'Ugjfel
rendelkezdsdre bocs6tja a ktilcjnbOzo aj6nlatok dsszehasonlitdsdhoz sztiksd
inform6ci6kat annak dr<lek6ben, hogy wt Ugyf6l megalapozott dcintdst hozhasso
hitelszerzodds e setle ge s me gk<it6 se tekintetrlben.
Az e pont szerinti felvil6gositdsnak mindenekelott ki kell terjednie az ajdnlott tern :ek
legfontosabb jellemzoire, az Ugyfel penzitgyr helyzet6re gyakorolt hatdsira 6s a fi tds
elmulaszt6s6nak kdvetkezm6nyeire, igy kiildndsen a kdsedehni kamatra, a
tel
felmond6s6ra ds a biztosit6kok 6rv6nyesit6sere. A felvil6eosit6sl t<jmor 6s inform tiv
m6don rigy kell nyrijtani, hogy az az lJgyfel szhmina 6rtheto ds 6ttekintheto I
reprezentativ p6ld6kkal itbrdzolt m6don rnutassa be, hogy a hite:lfelvetel tdrlesztd
a
jdvedelmi viszonyaihoz, illetve annak esetlerges v6ltoz6s6hoz kdpest milyen terhet jelen ES
hogy a torleszt6s sor6n milyen tov6bbi kocl<6zatokkal kell sz6molnia, idedrtve a kamat ES
az irfoly amkockiizatot i s.
Az e pont szerinti felvil6gosit6s sor6n eg1'6rtelmti 6ltal6nos titjeka'ztatttst kell nyrij
hitelfelvdtel folyamatir6l, tovitbb6 a Magyar Nemzeti Bank fbgyaszt6vddelmi
jogkdrdrol 6s a Pdnzi.igyi B6k6lteto Testtiletnek a Magyar Nemzeti Bankr6l sz6l6
szerinti penzijgyi fogyaszt6i jogvita bir(rs6gi elj6r6son kivtili rendez6s6berr betdl
szerepdr6l.
Ha kapcsolod6 szolg6ltat6s nyrijt6s6ra is sor keri.il, az e pont szerinti felvil6gosi
kell terjednie
a) ana,hogy az osszekapcsolt szolg6ltat6solc viszonya j6rul6kos vagr <in6ll6, valamint
b) az egyes szerziSddsek felmond6s6nak krinilm6nyeire is.

A Kozvetito az e pont

szerinti tilekoztatftst a jelen IJzletszabillT,zat 3. sz. melldkl
kepezS til6koztat6 minta szerinti tartalommal nyrijtja.
Amennyiben Kcizvetfto fizetesi szitmla Term6ket k<izvetit az Ugyfdlnek 6sefi
szitnla Term6khez hitelkeret is kapcsol6dik, irgy Krizvetit6 az e pont szerinti t4i
a jelen lJzletszabirlyzat 4. sz. mell6klet6t k6pezo t6j6koztato nninta szerinti Iafia
nyfjtja.

4,13 A

Kdzvetftd a fogyasztdi kezessigi sze,rzddis esetin a F'ogyasztd hitelkirel,
kapcsolddd hitelbiztositik nyrtjtuSjtit kellii id6ben, de mtig azt ,megel6zden, hoglt
bdrmilyen kdtelezettsig terhelni, irdsban vagy mds tartds adlath,ordouin tdjd,
F o gy as ztri ti lta I ig d ny e lt fI it e ls zer z6 dd s h ez k ap c s o hi dd a n
a) a Hitel tfpusdrdl,
b) a Hitelezf nevdrdl (cignevdrdl) ds levelezdsi cfmdr6l,
c) a Kdzvetltd cdgnevirdl ds levelezdsi cfmeirfl,
d) a Hitel teljes ilsszegdrdl ds lehfvdsrinakfeltiteleirdl,
e) a Hitel futamidejirfll,
fl a kdsedelmi kamatrdl vagy az egtdb olyan Jizetdsi kiitelezettsdgrfll,
Hite ls ze rzddd s b e n v d I lalt k i)te le zetts i g ne m te lj e s ltds d b 6l s zd rmwzik:,
g) az Elfltdrlesztdshez vald jogrdl, is annak az 2009. CLKI tiiirvdny (Fhn.) 24.
s zerinti es et le g e s kd lts dg e irdl,
h) a jizetds e lmulaszttis dnuk le hets dges ki)vetkezmd ny e irfl.

4.14

Jelzaloghitel ig6nyl6se esetdn Kdzvetito azt megelozoen, hogy ztz lJgyfelet barmil
hitelszerz6d6s vagy ajttnlat kotnd, kello idbben koteles papiron, m6s tart6s adathordo
vagy elektronikus fton egy6rtelmri 6s 6rtheto 6ltal6nos tdjekoztittttst (a tov6bbi
6ltal6nos ttrjekoztatits) nyrijtani a fogyaszt6nak a jelen Uzletszabitlyzat 5. sz. melle
szerinti tartalommal. A Ktizvetito az iiltal6nos titjekoztatist kovetoen, <le md
szerzod6skcitds elott papiron vagy m6s tart6s adathordoz6n szemdlyre sz6l6 ti\ekoztal
tov6bbiakban: szem6lyre sz6l6 tfijekoztatiis) nyrijt azt lJgyfelnek fogyasztonak a j
Ozletszabitlyzat 6. sz. mell6klete szerinti teLrtalommal. Az 5. es a 6, sz. melldklet tarti
megfelel a 312016 (I. 7.) NGM rendelet mell6klet6ben tal6lhat6 kdtelezo trli6ko
mint6nak. A szem6lyre sz6l6 tdjekoilatirst halad6ktalanul el kell k6sziteni 6s 6t kell adn
Ugyf6lnek, amint az tlgyf6l megadta a sztiksdges inform6ciirkat a jelzdloghitr
dsszeftiggo ig6nyeirol, pdnztigyi helyzetdr(,l 6s az illtala elonyben rdszesitett felt6te
m6g mielott Ugyfelet a hitelszerzoddssel kapcsolatb an ajdnlati kcitcitts6g terhelne.

Az e

pontban megtratdrozott ti$ekoztattst

kdte lezetts6 gmente sen

4.15

dij-,

k6ltsr5g-

6s egydb

n
n
t:

a

(a
en

M
lel

fi

kell az U gyf6l rendellkeze s6re boc s 6tani.

Jelz6loghitelre vonatkozl, a hitelezore ne2lve kcitelezo erejti aj6nlatot papiron vagy
tart6s adathordoz6n a szemdlyre sz6l6 titje\ioztatoval egyiitt kell az Ugyf6l rendelk
bocs6tani, ha
a) meg nem bocsStott6k Ugyfdl rendelkezesere a 4.12 pont szerinti szemelyre
titjekoztatot vagy
b) az ajinlat eltdr a kor6bban az rJgylfl rendelkezds6re bocs6tott szemdlyre
tajdkoztatotol.

AS

re

4.16 A Kdzvetito a 4.14

pontban kdrtilirt s:remdlyre sz6l6 ti$el<ozl.atoban meghatri
adatokon kivtil kiz6r6lag att6l elktil<initetter; ahhoz mell6kelve adhart titjekoztatfust.

4.I7

Jelzfiloghitel 6s ingatlanra vonatkozo penziiigyilizing ig6nyl6se ese,t6n a hitelezore
ktjtelezo ajhnlat megt6telekor a szerzod6s tervezetlt az Ugyf6l k6r6se n6lkiil is lega bb
h6rom nappal a tervezett szerzodeskcitt!st megelozoen Ugyfel rendelkezds6re ell
bocs6tani. Ugyf6l a h6rom nap leteltdig az ajfinlatot nem fogadhatja el. A hitelez6 ajan ati
kotcitts6ge a szerzodestervezet Ugyfel r6szirre tort6no rendelkezeisre bocs6t6s6t6l sz6mi
tizenot napig 6ll fenn.

4.18

Kcizvetito az UgyfdI 6s Megbizo P6nztigyi Int6zm6ny kdzotti sztrz6d6s megk
elosegit6se sor6n koteles Ugyf6lnek kiel6gito mennyis6gti, de - ha a piacon

legal6bb h6rom szolg6ltat6 versengo szolgitltatitsnak minosnlo ajdnlatdt elemezni ds
Hakizar6lag ketto verseng6 szolgiitatatast kdzvetit, akkor ketto aj6nlatot elernez ds ad
Kdzvetito az e pont szerinti ajiinlatot k<iteles a szerzldds megl,lcit6set megelozoen U

szlmtra 6tadni 6s r6szletesen elmagyarizni. Ugyfdl ir6sban tanrisitja a sze
megk0tdsdvel, hogy kozvetito az e pontban foglalt igdnyfelnr6r6si 6s tajek
kdtelezettsdgdnek eleget tett, valamint ezzel egyidejrileg Ugyfdl a kdzvetito 6ltal kd
ajttnlati elemz6sek egy-e{Iy peldinyilt ir6sban i./tveszi.
Az lJgyfel 6ltal ir6sban elismerten ffivett ajdnlati elemzdsek 1-l eredeti p6
K<izvetit6 3 6vig papir alapon 6s/vagy digitaliz6lva megbrzi es azt az igyfel vagy
az tigyletet vagy Kozvetito tevdkenys6gdt ellenorzo hatostrg sziimfra megisme

y6t
ely

teszi.

4.19

Kcizvetito az'Ugyfdllel kdtdtt Szerz6d6srol es az iitala azlJgyl-eln:k kdzvetftett
szolgiltatitsi szerzod6srol nyilv6ntart6st vezet. A nyilv6ntart6s tartalmazza a kcizvet
szerzodes feleinek nev6t, a szerzoddskotes idej6t, tdrgyht, ldnyeges felt6teleit. lKdzveti
kdzvetitoi tev6kenys6g6vel kapcsolatos iratokat h6rom dvig megorzli.

4.20

Szerzodds megkdtdse esetdn aSzerzodes

6si

az Ugyfdl adatainak r<igzit6se 6s tov6bbi

allbbiak szerint t<irtdnik.
Kcizvetito (alvdllalkozSja) a szolgitltatits megkezd6s6t megelozoen iigyfel szdmfna ifiad aa
jelen Uzletszabillyzat 2. sz. mellekletdt kepezo ti\ekoztat6t. K6zvetfto (alv6llalkozoia az
Ugyfdllel tort6no sz6beli megbesz6l6s sor6n felt6rja az igyfel penzigyi igdnyei ES
lehetos6geit. Inform6ci6t gyrijt arra vonatkoz6an,hogy az iigyfdl, rnely termdkk<jrcik i
6rdeklodik (Betdt, Hitel,). A felm6rt ig6nyerk alapj6n Kcizvetito (alv6llalkozoja) elk6szi tes
azrJgyfel szhmtna iiadja valamint sz6ban kello rdszletessdggel 6s alaposs6ggal ismert tia
jelen Uzletszabillyzat 3. - 7-. sz,. mell6lkleteiben irt tdjdkoztat6sokat, melll,sl a
szerz6ddtt szolgilltat6k ktjr6ben eldrheto tr:rm6kek kriziil az ig:,yfel ig6nyeinek
kiel6gito mennyis6gu, de - ha a piacon hozzhferheto - legal6bb h6rom szolg6ltato
szolgiitatSsnak minostilo aj6nlat6t ir6sban elemzi 6s az tigyf6lnek ritadja. Ha az i.igyf6
aj6nlatok alapjiln kiv6n s;zerzodest kdtni, irgy -a szerzod6skot6st nregel6zoen - el
hogy az tigyf6ln6l rendelkez6sre 6llnak- e a szerzodes mergkdtdsdhez
dokumentumok. Az tigyltl 6ltal kiv6lasztott termdk vonatkozdsilban ezt k<jvetoen kit<i
es alttiratja valamit alfuirla a jelen Ozletszabttlyzat L sz. mell6kletdt kepezo Megbi
szerzoddst.

A szerzod6s Ugyfdl illtali al6ir6sa ut6n az iigyfelet es a szrlrztrddst rogziti

informatikai rendszerdben. Az Ugyfel 6.ltal alfuirtan 6tvett er jelen szerzodds 3-7
mell6kletei szerinti tartalommal megadott thjekoztatdst rdgzito iratokat 6s a j
IJzletszabillyzat2. sz. mell6klete szerinti t6.iekoztat6 Ugyfel illtall allrirt p6ld6ny6t K
papir alapon 6s digit6lisan is archiv6lja, aztJgyfel iital alairt Megbiz6si szerzod6st
munkanapon beli.il megk{ildi az abban drintett penzijgyi intdzmd:nyrLek. A tov6bbi eljl

tito

az 6rintett Term6ket forgalmazo Megbiz6 F'6nztigyi Int6zm6ny eljdrrisrendj e alkalmaza

6.

5. Dijzk:

5.1.

Krjzvetito a Hpt. szerinti tobbes i.igynokkdnt jilr el, igy a Sizerzod6s szerinti elj
ellen6ben b6rmilyen nemti dijazilst, vagy egydb anyagi szolgilltathst kiz6r6lag a me
penziigyi intezmenytol kap. Ugyfdltol Kcizvetito e tev6kenys<!g6vel dsszefiigg
dijazist semmilyen cimen nem kerhet 6s nem fogadhat el.
K\zvetitd az Ugfilnek nem nyrtjt pdnzi)gyi szolg(iltatds kdzvetftdsdnek nenr min
szolgtiltatdst, lgy ilyen szolgdltatds ellendrtdkekint dijat sem szdmltfel.

SZ,

len

o?
ra

6. Felelossdg:

6.1.

Kdzvetito felel azert, hogy

a Szerzodirsben, a jelen lJzletszttbttlyzatban,

K0zvetitore vonatkoz o jo gszabitlyokban

fo

illet

glalt valamennyi kotelezettsdgdt megfi

maraddktalanul teli esitse.
Ktizvetito felel, igy ktildn<isen azlJgyfel s:z,ttmdratdrtdn t6ves tandrcsad6s6rt, a Szer:
alapjfun Ugyf6lt6l dtvett iratok, nyilatkozatok megbiz6 penzigyi inte:zmeny szimfuato
tov6bbit6s66rt, az ezzel kapcsolatos hat6ridok betarris6erl:.,
Megbiz6 p6r
lylety9">tol tdrtdno barmely, Kozvetiton kereszttil tdrt6no iratok megfelelo hat6ri
Ugyfdlhez t0rt6no elj uttat6s66rt.

tt

6.2.

6.3

6.4

7

Kcizvetito felel azert,hogy az Ugyfelet a jelen rJzletszabirlyzatban, valamint a Hpt.illetve egy6b jogszab6lyokban megfelelo tartalommal t6j6koztassa a szdm{ra kiaj6n
termdkrol.

A

K<izvetit6 6s az iltala az e teveken.ys6gre igdnybe vett,, vele megbiz1si,
munkavdgz6sre ir6nyul6 egy6b jogviszony,ban 6116 szem6ly altal e tevdkenysdge
okozott kilrdrt a kcizvetito felel.

fn

Kcizvetito a Generali Biztosit6 zrt-nel me,gk6t6tt, 6vente 240.000.000 Ft
illteve kiiresem6nyek6nt 150,000.000 Ft, 6sszeghatiirig fedezel.et biztosit6
felelossegbiztosit6ssal rendelkezik (k6tvr5nysz6ma. 9561090190 1026100).
k<jteles az e pont szerinti vagy annak megfelelo fedezetet biztosit6
feleloss6gbiztosit6s6t folyamatosan fenntartani mindaddig, amig penrzpiaci tcibbes
6s - ezen beliil - jelzrilogtLitel kOzvetitoi tev,Jkenys6get folytat

. Adatkezelds,

7.1-

VE

adatvddelem

:

Ktizvetito adatot kizarolag azTJgyfel6nk6ntes, megfelelo tilekoztattison alapulo kifej
hozzaj itrulitsa alapj 6n kezel.
Kiizvetito az adatkezeldst a szemdlyes adatok vedelm6rol es az infonn6ci6s

jogr6l 6s M informrici6szabads6gr6l sz:616 2011. 6vi CXII. tcirveny. (Info
rendelkez6sei, valamint Ktizvetito adatkezel6si szab6lyzatfnak (eldrheto itt: ) rendelke
alapjin kezeli.

8. Szer:rodds megszrindse:

8.1.

Ugyf6l 6s K<izvetit6 koz<itti szerzldds els6dlegesen annak teljesitr5sdvel szrinik meg.

8.2.

Ugyf6l a Szerzoddst mindaddig jogosult rerLdes felmond6ssal felmondani, amig Kcizvetlt6
elj6r6sanak eredm6nyekeppen Ugyfdl 6s Megbiz6 P6nziigyi Intdzmrlny krtz<tttl kcizvetlto
eliirilsdval drintett Termdk vonatkoz6s6ban meg6llapod6s vagy trgylet l6tre nem j
.Amennyiben a szerzlddst Ugyf6l mondja lbl, a jelen pont alipjaniendes felmond6s
.Kdzvetito kdvetelheti a Szerzoddssel 6sszeftigg6sben, addiig teljesitett eljtnasa
Jkapcsolatosan felmertilt, igazolt kdlts6geinel,l megt6rit6s6t.

8.3.

Kcizvetit6 a Szerzodest indokl6s ndlktil az Ugyfelhez intezett rendes felmond6ssal jogos
.Felmondani mindaddig, amig Ugyf6l 6s a Szerzodessel drintett llerm6ket forgal

Megbiz6 P6nziigyi Intdzmeny kdzcitt

a Szerzod6ssel

drintett te:rm6k vonatkoz6s6

Szerzodds l6tre nem i6n.
8.4.

A

9.

Kereskedelmikommunik6ci6ravonatkoz6rendelkez6sek

9.1

A

9.2

Ha a hitelre vonatkoz6 kereskedelmi komnnunik6ci6 a teljes hiteldij mutat6 6rt6k6n
hitelkamatot vagy b6rmilyen m6s ellenszolgriltat6sra - idedrtve a di-1at,jutal6kot, kdl
vonatkoz6 sziimadatot megjel6l, Kdzvetito a kereskedelrni kommunik6ci
egydrtelmtien, t<imriren 6s feltrinoen, reprezentativ p6ld6val bemutatva rnegadj
kdvetkezo adatokat is:

Szerzod6st mindk6t f6l jogosult a rn6sik felhez intezett rendkivi.ili fellmond
felmondani akkor, ha a m6sik fel a Szerzoclesbol, vagy jelen IJz,letszabitlyzatbol
b6rmely l6nyeges kotelezettsdgdt srilyosan, vagy felhiv6s ellendre isrn6tlodoen me

hitelre vonatkoz6 kereskedelmi kommunik6ci6 sor6n K<izvetitrS keri.il minden ol
megfogalmazast, amely a hitel el6rhr:tos6ge vagy k6lts6ge tekintet6ben
varakozilsokat kelthet a fogyaszt6ban. A kereskedelmi kommunik6ci6 sor6n
inform6ci6nak kdnnyen olvashat6nak vagy j6l hallhat6nak kell lenniie. A hitelre vonatk
kereskedelmi kommunik6ci6ban Krizvetitti a teljes hiteldij mrutat6 6rtdkdt feltun6e
rrividit6s feltiintet6sdvel, egy tizedesj egy pontoss6ggal minden esetben megadj a.

a) a hitelkamat mdrt6ke 6s tipusa (rdgzitett hitelkamat, viitozo hitelkamat vagy
b) a hitel teljes dij6ban foglalt dij, jutal6k, kcilts6g 6s ad6,
c) a hitel teljes 6sszege,

d) a hitel futamideje.
e) a teljes hiteldij mutat6,
f) term6k 6rt6kesit6s6hez vagy szolgilltatits nyrijt6s6hoz kaposol6d6 halasztott
form6j6ban nyujtott hitel eset6n a term6k vagy szolgilltatds k:eszpdnzttra es az
valamint
g) azugyf6l iital fizetendlo teljes cisszeg es a torlesztor6szlet osszege:.
9.3

Ha a jelziioghitelre vonatkoz6 kereskedelmi kommunik6ci6 a teljes hiteldij mutat6 6rt6
kivi.il hitelkamatot vagy b6rmilyen m6s ellenszolg6ltat6sra - ide6rtve a dijat, jutald
kdltsdget - vonatkozo szitmadatot megjekil, Kozvetito - a9.2 pont a)-e) 6s g) pond6n
, a kereskedelmi kommunikrici6ban egyrirtelmrien, tdmdren 6s felttinoen rnegadj
kdvetkezoket is:
a) a K<izvetit6 neve,
b) tdjlkoztatSs arra vonatkoz6an, hogy a hitr:l fedezete ingatlanra bejegyzett jelzdlogjog,
c) a tdrlesztor6szletek szdma, valamint

d) devizaalapir hitel esetdn figyelmeztet6s arra vonatkoz6an, hogy az furfolyam v6lt
befoly6so lh atj a a fo gyaszt6 iital fizetendo o s sze get.
9.4

A

kereskedelmi komrnLunik6ci6ban alkillmazott reprezentativ pdlddt Kcizevtito

thj ekoztatits

9.5

b

an i s k<ivetke zete sen

al

kalmazz:a.

Ha a hitelhez kapcsol6d6 szolg6ltat6s (p6ld6ul biztosit6s) ig6nybe,r6tele a hitel
megkdt6sdhez vagy a hitelezo ajdnlata szerinti megkotdsdhez sziiks6ges, 6s a hitel
kapcsol6d6 szolgfiltatds ellenszolgiitatdsa nem ismert, Kdzvetftd, a hitelre vonatk
kereskedelmi kommunik6ci6ban a hitelhez kapcsol6d6 szolgiita'tdsra vonatkoz6

megk
m

nek kdtelezettsdgdt
legyiittjelzi.

is

egydrtelnlien, t<jm6ren es feltrinoen,

a hitelre vonatkoz6 kereskedehni kommunik6ci6ban felt
jdr el.

,

hop;y ki

10.

Kdz
mule
(szer

levdl
szub,

Kdz
inte

11.

Hat6l

tito biztosida, hogy az Ugyfel a l,:ozvetito magatartdsdra,
nys6g6re v
ttsfua vonatkoz6 panaszftt sz6ban (szemelyesen, telelbnon vag.y irt
Iyesen vagy m6s 6ltal iltadott irat ritjiin, postai fton, tt:lefax

)

Az iigyfilpanaszok kdzl,dsinek, kiviugtihisdnak
Kdzvetltd Panaszkezeldsi szab'dlyzarta tartulmazza, a,mely
weboldaldn a httns://dh.h

kdzolhesse.

l6pteto 6s vegyes rendelkez6sek:

A jel

lJzletszabftlyzat azzal a feltdtellel, hogy a Kdzvetito iigy
hal;6
elozo
elfogadja, 2017 . m6rcius 2l-en ldp hat6lyba.
AK vetito j ogosult a j elen U zletszabirlyz;atot egyoldaliran m6dosritani. M6dosit6sok
elfo
kdvetoen letrejott iigyletekre alkahnazand6k.

xito k<iteles a jelen Uzletszab|lyzat e65y-egy pdld6ny6t valamennyi tikcid6si trel
f6rheto helyen orizni 6s azt Ugyf6l keres6re, Ugyf6l szdrnfura
utatni.
trilm 5en kcizvetito a jelen Uzletszabily',zat digitalizalt verzi6j6t hon i6n eldrhe
teszi
al6bbi urlen: http://www.dh.hu/hitell
V
k
hat6l

yi, a Szerzoddssel kapcsolatos jolgnyilatkozat, vagy 6rtesfl6s
kizitrolag ir6sban johet l6tre 6r''r6nye,sen. Az ir6sban
n kOzolni a Kozvetito jelen lJzletszal6ftlyzatban megjeldlt

t

tit6 6s ii
nyilatk
y<ire,

yes
ugvfr I eset6n amegbizitsi adatlapon megje.l<ilt drrtesitdsi cimre trirt6no
li elismerv6ny ellen6ben), fut6rpostai megkiild6ssel, vagy az r:lobbi szerinti
5 postai t6rtivev6nyes-aj 6nlott kiildenr6nyl,r6nt tort6no megktil d6sse lehet. A
rtja, szemdlyes 6tad6s esetdn az ifivet<>li elismerv6nyen megjel5lt id(
fu
ites eset6n
sit6s eset6n k6zbesit#iven megjelcilt idopont, postai
teki
tdrti v6nyen megjelolt idopont. Postai k6zbesit6s eset6n kci:ztil
y6n, il
nyila ozat akkor is, ha kozvetito a jelen Uzletszabirlyzatban megjelolt
vette dt
ugy
a megbfz6si adatlapon feltiintetett 6rttesitdrsi cim6n b6rmely okb6l
posta a fe
6tv I elmarad6sa ok6nak felttintetdse mellett a postai ktildemirnyt
visszaktildte.

(6

a

I

1.4.

S

el
Budapt,:st,

felek a j el en Uzlet szabiiy zatban szab6l
t6rgyal6sos riton rendezik.
7. m6rcius 1.

RUM Kft.

yo zott j o gv i szonyuJ<on

a
a
VE
AZ

l.

szr.

mell6klet
MEGBIZ/ISI ADATLAP ES SZERZoDES

I

ngatlanv5sdrl6si hitel

lvliert v6lasztotta ezt a hitelt?

A jelen szerz6d6ses feltetelek alapj6n a IIITELCENTRUM
szolg6ltato Korldtolt Fek:l6s

u

ri"r

17, cg.01-09-233137, ferugyereti
llyd"p9.:l Gell6rthegv
Mrgyar Nem:zeri
Kozvetito nev6ben es kepviserete-ben erjdr6 c6gn6v:.;cegjegyz6kszam
rZ'pi'i""ll ffi<;,

T6rsas6g ('1016

tovdbbiakban
szerz6d6ssel
adltapon ,Zgrddtr Usyieiu"sy iisyfetr-.k (tor,
Ugyfel)
:9n""n:.j:lr.Till,iT:]
l:ry19
':sbLiisi
sz6mSra arra v6ilar kcitereze-tts6get,
hogy az Ugyf6r peri'i:,gyi'J#tgZftatasokra vrrnirt
szerz6d6s6nek
meskoiese.c6l;6bd'aJai;[it in-"tu"",rerz6d6ses ajd
gyrijt ossze,
f?:I""_'ilTii:.l'I"]:pt:lli:y?!eni
mutat be usyfet sz:imrira azon, vere szezcide.Ll" iiri
szolgSltatoktol,
-varamint,
term.ekekker ;";;ik;;;;k,
h csy az Ugyf6l igenylese
:g?y""|-"i,^Y,?Lt"]*,^g,",1,y.:ll=.:,_,il::g"jl
eseren
az ugyrlt a.rtjr r<ivarasztott hiteiintez"t"ei
p";-syirl"iJa1"l#j,'"uai'ji

;

nil;;;L;;6i?t"#';:'#lii

""g;

szerz6d(rs l6trehoziiaianar EioseeitEse
:.:lsjJi,1?
ccxxxvt.. ::_::
(Hpt ) !Sr:q.kozoti
10. g (1). bex.. bb) pontja ,.;;;tildil;;ld;"k'k"i;iaz

-

1"*J:l:,1?:1j"j^.:.1,".:_1f??.ysvi
penzugyi
int6zmenyt6l fogadhat el.
2

erdekeben.
ot mesbi:ro
szolsartates kozvetireJ6ert kozvetitoi vuqr
dijat kiz
^

etismerten nyugt'zza, hogy Kozvetit6 a jeterr
az 5312016 (;Kll. 21..) NGM rendele-t bek. szerinti ir6sos tajel
tartalmdt rigyfel megertette, tudomdsul vrette 6s ezen t6jekoztat6s
ismeret€ben kivdnja

:,1{:,L:1*?._r..."_r.g6r.atdtr5savat
megelciz6en 5tadta szdm6ra

szerz6d6st.

Ugyfel a jelen szerzcides al6ir6sdval elisrnerten nyugtilzza, hogy
Kozvetit6 a jelen s;zer
megel6z6en az ugyfernek kieregitci mennyis6grr, oe - na pr""i,ino)iaferhet<j _
regai;il;
versengo szolgSltat6snak minosLiltj ajdnlatSt irdsban elemezte
"
es ataOta, iff"i""'-";;
kdzvetit _ kert6 aj6ntator etemzett es aoott'at. ugvrei"

4

::j::j::":lg:,:1?'s,:1,:l:tdst
aj5nlatok
tartalm6t Kozvetitci elemzese alapj6n megertette 6s abban
foglaltakra
korrilmeny gondos merlegel6se ut6n kdti r.r,"g a
1"1"n Jzerz6dest.
ugyfdl a jelen szerz6des aldirasdval elisme-den nyugt6zza hogy jelen
a
szerzcid6s
Kdzvetitci a 2009 evi cLXr. rdrveny (Fhrv.) 5
solzoiilixrl sf ii,t'n"*"r,.",Iu
s
e.rthetciel,
t6jekoztatta' a jo=vedetemar6nyos
*T,"j,]1[i.,u:".r-":^.,1"9::9ggel,.
hitelfedezeti ardnvok szab5ryozds616rszorrs -s_.glan
32t2014.1r1. ro.y tuNB
ozo f (ibb rou.t"rm Jnyeiror,' gv krj tcinosen a
l*:l"yg:t?1,' mrrtat616r,
_:ryj"yestit5
torleszt6r6szret
a havi..vonatk
nettir jovederem igazotas'enai m6djd16l, a havi
sz6mit6s6nak modjlror, ingaflanra arapitofl
lerzdrogjog reo"ezete meit"ti o"gv g6pjdrmti v6sr

eri

:ll

;il;;iunr"ii1L,'i

penzi.jgyi

a 2013. evi
i intezmenyek

az cit megbiz6
megkdt6s6t
melynek
a jelen
megkdt6set
szolg6ltato

kiz6r6lag
es dtadott
valamennyi
megeloz6en

6t megfelel6

zlet es

a

venni kivdnt

i

nytjtand6

hiteln6l a kitettseg ertekere vonatkoz6 etciirdsrol.

it.

Elobbiekre vonatkozo tSjekoztat5st kovert6en figyelemmel arra, hogy Ugyfel hiteligt
fenntartotta, kozvetit6 cit megfelel6 m6rtrSkben 6s r6szletesseggel, erthetoen, sz6ban

a)
b)
c)
d)
e)
f)

t6jekoztatds alapidn

az ig6nyelhetci hitel lehets6ges osszeg6rcil,

a kamatozds m6djd16l (fix kamatoziis0, referencia-kamafldbhoz kotdtt, vagy
6s a kamat m6dosit6s6nak lehet6s€rg6r6l,
a reprezentativnak tekinthetci teljes hiteldij mutator6l,
a tdrleszt6r6szletek osszegerol 6s a torlesztes gyakorisdrgdrol, valamint

rogzitett)

a hitel v6laszthato futamidej6rdl,

referencia-kamatliibhoz kotdtt hitelszerzrid6s eseten arr6l, hogy
1. milyen gyakran vdltozhat a referencia-kamafldb.

2.

a kamat 6s ennek megfelel6en a fizetend6 t6rleszt6r6szlet a kamatfel6r

hi6ny6ban is

modosulhat, amely nem mincis[il egyoldal[ szerzod6smodosit6snak
a tdrlesztcireszlet
rinti sz6mitdsa friqgv6nv6ben - iov ktildr
(annuitdsos)
6si m6dszere alf-dmaZasa'bse'tEh _ a
egyenes

S)
h)
O.

h
tdrles
aranyban

az egyenl6 ossz.egri

aI mooosttasa

vdltozeisdval.
kamatperiodusokban rogzitett hitels;zerzcid6s aj6nl6sa eset6n arrol, hogy a t6rler
szerinti sz6mit6sa fuggvenyeben - igy krllondsen az egyen16 dsszegti (annuitiisos)
m6dszere alkalmazdsa eset6n - a kamat kamatperiodus lejdrtiihoz kapcsol6do
a16nyban a torlesztrj16szlet vdltozds6val.

ntncs

hitelszez6d6s
szdmit6si

itdsa nincs egyenes

deviza alap0 hitelszerzod6s eset6n arr6l, hogy az artolyamkockdzatot a
v6ltozatlansdga eset6n is a torles,zt6r6szlet annyi sz6zal6kkal v6ltozhat
amennyivel az adott deviza Fhtv.21lB. $-a szerint meghat6rozott Srfolyama vdrltozik
Kcizvetitci a jelen szerz6d6s megkcitdis6t megel6z6en t5j6koztatta Ugyfelet arn6l,
megkotesekor felelosen kell elj6rnia, felelos ddntest kell hoznia. Mindennek 6rdektiben

1

arra, hogy
Ugyfel kiz6r6lag alaposan 6ttanulmdrnyozott es megertett hitelszerzcid6st irjon aldr,
Ugyf6l penzrigyi teljesitrikepessegenek romldsa, igy ktilOndsen a rendszerers
vagy m6s rendkivuli kiadds felmerukise nem mentesiti ot a hitelszerz6d6sben

viseli, igy

a

k:rmat

vagy csdkkenhet),

a

hitelszerziSd6s

Ugyfela figyelm6t

a)

b)
c)

d)
e)
f)

csdkkendse

teljesitese alol,
a hitelszerzod6s

fizet6si nehezs6g eset6n Ugyf6l mierlobb t6jekoztassa hitelezojet, annak 6rdek6llen,
felmond5sdnak megel6z6se 6rdek6ben lehetcis6g legyen a kozcis megold6s
a lejdrt tartoz5s eset6n a szerz6d6sben meghatdrozott k6sedelmi kamat kerUl
t6sra,
a nem szerz6d6sszerU teljesites eselt6n a hitelezo a hitelszerz6dest azonnali hatdl
felmondhatja, amerllyel
a teljes tartoz5s lejdrtt6 es egy osszr:gben esedekesse vdlik, valamint a hitelez6 a ta
meg nem fizetese
eset6n a biztositekok 6rv6nyesit6sere jogosult,
a hitelez6 Sltal felmondott hitelszerz<idesbcjl eredci tartoz6sok 6rv6nyesites6nek
is Ugyfelet terhelik,
valamint - ha a biztosit6k nem elegend6 a tartozds rendezes6re
Ugyfel j6vec
, m5s vagyont6rgy6ra
rs vegrehajtas foganatosithat6.

szerz6d6s al6ir6saival 'elismerten nyugtlzza, hoqy Kdzvetit6 a it;len
sban 6tadta szlmAra az Ugyfel Stta'l etonyOen"'res2esiteil nrt6i-si6
hets6ges hatdsait benrutar6,--56t2014. (Xil.' 31.) NGM- ienOeibt-1.

s
k
i

el
rz
;zt

a hiteltipusdrol,

lb)

a hitelez6 nev6r6l (cegneverol) 6s levelez6si cimer6l,

tdrlesztdres:zlete

mell6klete szerinti

l6s

hoov
toi y'51
enyelt

a)

des meqkdteset

meokot6s6t
hitelke16lm6hez

c) Kcizvetit6 nev6rol (cegnevercil) 6s levelez6si cimer6l,
d) a hitel teljes osszeg6r6l 6s lehivds6nak feltetelei16l,
e) a hitel futamidejerol,
f; a kesedelmi kamatr6l vagy az egy6b olyan fizet6si kcitelezetts6grcil,
s)
h)

amely
kotelezetts6g nem teljesit6seb6l szdrmazik,
az elcitdrleszt6shez val6 jogr6l, 6s annak az Fhtv.24. $-a szerinti eseileges
a fizet6s elmulaszt5s6nak lehetseges kdvetkezm6nyeircil.

!]svf6l..a..

jelenszerz6des al6ir5s6val elismerten

K6zvetitci a2009. evi CLXll. tOrveny (Fhtv.) 6. g

n
sz

nyorirtatvZny

jelen
szerz6d6s
-szdmia;e;;;

vrernei atjotE i
39pj1l.""to)*-1ej_6!9ftq!'igl
! fqtlng?o,
K6zvetit6
iiltal adott t6jekoztatdst
teljeii mertekb'en meqertette es 6nnak tartalm6t
(riti
mindezek ismereteben
meg a jeleri s;zerz6dest
10.

Ugyf€l a jelen szerzod6s aldirds6val elismerten nyugtazza, hogy a jelen szerz6d6s

rcit6s6t megelcizOen
az e jogszabdlyhely

a nyomtatv6nyon a
tasul veszi. Ugyf6l
megelclz6en

SE-

11

12

Kcizvetit6 a jelzSloghitelek vonatkoz6sdban 2009.6vi cLXil. t6rv6ny (Fhtv.) 12. g s
megadta 6s az e jogszabalyhely alapj6rr el6irt t6jekoztatdst tartalmaz6 nyomtatvdny
6tadta. Ugyfel a nyomtatv5nyon a Kozvetito altal adott t5jekoztat6st teljes mertekl
tartalmdt tudomdsul veszi. Ugyfel mindez:ek ismeret6ben koti meg a jelen szerz6d6st.
Ugyfel tudom6sul.. veszi, hogy Kdzvertit6 k6zremrik6d6s6vel letrej6v6 hitelr
meg6llapodds az ugyfel es az adott hitrelt vagy egy6b pdnzugyi termeket nyrijto
szervezet kozott jon letre. Ennek tartalm66ft, a hitelintezet vagy egyeb p6nzugyi rs
esetleges k6s6bbi modosit6sbert vagy lelt6teleiben bekdvetkez6 biirmely vdltoz6sed
tiszt6ban van a hitel i96nybe v6tel6vel kapcsolatos penzi.igyi kockdzatokkal, az
m6rtek6vel, valamint a vlllozo kamatoziis0, illetve a devizahitelek ig6nybe v6tel6vel
Kdzvetit6 Ugyfelet minderrol a szerz6des megk6t6se elcitt megfeleloen t6j6koztatta, mr
marad6ktalanul megertette es Ugyfel mindezek ismereteben kiv6n hiteltermeket igenybe
Ugyfel felelclssege tudat6ban kijelenti, hogy a jelen szerz6d6sben foglalt adalai,

tdj6koztatdst sz1mAra
pelddny6t Ugyfelrnek
megertette 6s annak

vagy egyeb

optimSlis

fokozott kock6zatokkal.
t6jekoztat6st az [lgyfel

a jelen szerz6d6s

a

megkoteset megel6zcien Kozvetitovel kdzolt, Ugyfelre vonatkozo tenyek es
megfelelnek. Ugyfel megertette 6s tudom6sul vette, hogy amennyiben a jelen

valos6gnak

megkot6se kciri:ben

l6nyeges informdciot K6zvetito elol elhallgatott, vagy arrol Krizvetitcit valotlanul tajekozl
mindennemti kdrert 6s kdltseq6rt kizdr6laq Uqvf6l felel.
Ugyfll hozzal5rul ahhoz, hog! K6zvetito aiz ig-6nyles sordn rdgzitett szemelyes adatait a j'
Kdzvetit6
tizletszab6lyzata,
adatkezelesi
htto://www.dh.hu/uploads/editor/files/HC . adatvedelmio/o2)szabalvzat.odf weboldalon) 6s
modon 6s keretek k6zott kezelje. Minde;ren dokumentumok tartalm6t Ugyfel a jelen szer

trirgy0

vagy mds penztigyi
6ltali teljesiterse6rt,
it6 nem felel. [lgyfel

, az ebb6l szirmazo
ab6lyok,
(megtal6lhato
szerinti

a jelen szerz6d6s

al6ir5s6t me1;elozoen
megismerte Ugyfel hozz6j6rul, hogy n5lil rdgzitett cim6re a Kdzvetit6, vatamini - az Ugy
erre vonatkozo tiltSsdnak
hidnydban - a DUNA HOUSE Franchise hllozatjogtutajdonosa (a DUNA HOUSE F
Kft., 1016 Eludapest
Gell6rthegy u. 17.) es DUNA HousE m6rkan6v jogszerri felhaszn6l6sra jogositd :
Sllok az Ugyfel
erdekl6d6s6re sz6mot tart6 term6keikrol 6s szolgSltat5saikrol szSm6ra aj5nlatot
post5n vagy ilyen ajdnlatrol
e-mailen vagy telefonon t6j6koztassdk. A jelen pont szerinti hozz6j6ruldst Ugyfdl
visszavonhirtja. Ezt
tartalmaz6 ir6sos nyilatkozat1t a Kdzvetll6 szekhelyere irdsos form6ban
kell eljuttassa.

a

4

KOzponti

kdzremrikddesevel
a val6s5qnak
rb6l sz6rriaz6
k6pezo

15

-Uzletszabdlyzata az ir6nyado, amely nregtal6lhato Kozvetitci minden fi6kj6ban,
weboldalon. Ugyf6l a jelenszerzcid6s al6ir6sSval kijelenti, hogy az Uzletszab6lyzat
rnaradektalan

u

I meg6rtette 6s tudomSsul vette.

Ket

Ugyfel

A jelerrn Megbiz5si adatlapot Ugyfeltcll 6tvettem

6v..............honap......... napjdn

HITELCENTRLJM
kdzvetito
k6pviselet6ben

a

http://y444ry.91f;.!g/hitel/

megismerte,

2. sz. melldk[et

Cegn(v:

FelelcifseOii

Tdr

Szekhplv:

Level!z6sicim:

1016 Budapest, Gell

PenzrffVi szolg6ltatds kozvetit6i enged€ly sz6ma 6s kelte:

EN-r-670/2010

NVilvef tart6si szdm (torzsszdm)

I 3397401

T

:

(. .),

- az adosz6m elsci 8 szdmjegye):

Jogi

Kozvetitoi Alvallalkozo reszercil eljd16 te,rm6szetes szem6ly neve:

A

p6nzUgyi szolgeftatdst kdzvetito elozetes t6jekoztatdsi
szab6lyairol sz6lo 5312016. (Xll. 21.) NGM rendetet 2. g. , tov6bbd a
ny0jtott
szolo 2009. evi CLXll. torv6nrl (tovabbiakban: Fogyhtv.)

Kft.. mint

a

p€rnzUgyi

n k6zvetito a szolg6ltat6s6t igenybe venni sz6nd6k<>zo
6ltat6s kdzvetiteset megel6z(ien - lrdsban egy6rtelrnri t6

6ltal6

lapjiin

a

oztat6st

az aldbbia
Feltigyeleti

,A HC Kft.

6S

a Magyar Nemzeti Bank (MNB) (1054 l3udapest, Szabads6g ter 9.)
Kdzvetit6i AlvSllalkoz6 adalai az MNB, mint feltigyeleti hat6s5g p4nzpracr

szerepelnek, a

nyilv6n

nyilv6ntartds ellencirizhet6

az

:nz kozv lekerdezo oly rn6don,

megbizo
ti intezmeny mellett "els6 kozvetit6i szinten'', xo*titoi ntu"tt"tt oronas
"mdsodik kdzvet 6i szinten" aktiv st6tuszban kell szerepelnie.
'[ev6k,enys6ge
6n okozott kdr6rt a Hc Kft. fuggeflen kOzvetit<ikent maga tartozik helyt 6llni az

"

r\

HC

Kft.,

megbliz6s6b6l

fuggetlen kozvetitri (t6bbes ugynok) 6s K6zvetit6i Alvdllalkoz6
el 6s ezen penztigyi int6zm6nyek versengci szolgdltat6s6t kozvetiti:

",

az

Bank Zrt.
- ctB

-ER

-E
- FHB

Ztl.
Bank Hungary Zrt
Lak6stakarekp6nztdr ZSrtk6rrien Miikdd6 R6szv6nytdrsas6g
nkZr1.

- FHB

-FHBL
- K&H
- MKB

Nyrt.

zrt
Zt1.

ZtI.

- MKB- uroleasing Autohitel Kereskedelmi 6s szolg6ltato Zdrtkortien M(kod6 R(
- MKB- uroleasing Aut6lizing szolgdltato Zdrtkdrrlien tr/(ik6d6 R6szv6nytdrsasdg
- OTP
- OTP
- OTP
- OTP

-R

Nyrt.

6logbank 26rtk6rrjen MUk6d6 R6szv6nytdrsas6g
istakarekp6n z16r ZArkdrten M(k6d6 R6szvr3nytdrsas6g

zingZrl.

Bank Zrt.

I

atilltbi

az HC Kft.

Kft. neve
fel6
In

Bank Hungary Zrt.
Magyarorszdg Zrt.

Bank BurgenlandZrt.

-BGF

A HC Kft. nem

A

Europe plc. Magyarorsz5gi
nk AG Magyarorsz5gi Fi
Zdrtkorrien MUkdd6
Penzrigyi Szolgdltat6 Z
Magyarorsz5g
Faktor Kovetel6skezelo

vdnytSrsasdg
Mr:ikdd6 R6szvrSnyt6rsas6g

ir Ziirtkorrjen

l\4t:jkod6 Reszvenytdrsas6g
n MLjkod6 R6s;zv6nyt6rsas6g

hiteltan6csad6st.

a p6nzUgyi szolgdl
kozvetit6s66rt
dijat kizar6lag a
HC l(ft. sz5m6 fizetendci dij osszege az
tdjekoztatoban
szerepelni. Ugyfel
Ugyfelnek ki
hiteleket nytjto penzUgyi i
rjgyfellel
semmilyen dijat,
szolg6ltat6sa
n6rteket) nem sz5mit fel. Az
Alvdllalkoz6
Stvetelere semmilyen
HC

i6ktelepe,

Kft.

A HC Kft.

kozvetit6s,6t igenybe vevo Ugyi'elet, hogy
fogadhat el. A HC Kft.-t megbiz6 penzUgyi

szolgaltatds

yf6l 6ltal igenybe,vehet6 szolg6ltat6sokr(rl
a HC Kft. t6jdrkoztatdst ad arr6l, hogy mennyiben

t

6ltal a HC Kft sz5mdra fizetend6 dijaz6s

(ideertve

a penzLigyi

szolgirltatiis

It6lnek a HC Kft. fele fizetesi kotelezetts6ge nem

t6zm6ny resz6r6l a
szem6lyre sz6lo

el ergym6st6l az
A HC Kft. az
nerm minosiil6
fenn, a Kozvetitoi

nem jogosultl

kapcsolatos panasz

1016 Budapest, Gellerthegy utca 17
08:00

-

18:00

06 1 555 2259
08:00

-

20:00

1016 Budapest, Gellerlhegy utca 17.

06 1

1555

2222

us lev6lben:
panasz@dh.hr,

/\ HC Kft az

elektronikus lev6lben megk

panaszbeadv6nyt

-

izemzavar eset6n

a

panasz@dh.hu

fogadja.
Fogyaszto a
PenzUgyi

tovdbbd
'1

a

elutasit6sa vagy a panasz
Testulethez fordulhat a
6s annak i

eloirt 30 napos hat6rido
letrejottevel, €rrvenyess6gevel, joghat6saival
kapcsr:latos vita eseten. A Penzijgyi

013 Budapest, Krisztina krt. 39, levelez6si cim: H-1525 Budapest, Pf. 172, telefon: +36-

pbt@rnnb.hu.
F:ogyaszt6 a

elutasit6sa vagy a panasz

b6rmilyen

a

erlerhetcis6gek

Magyar Nemzeti
: 1013 Budapest,

4.0-20:t-776,

l: uqvfelszolgalat@mnb.hu.

l\lulirott

I kijelentem, hogy a
ir6sban dtadta.

zrzl
l,(elt;

Ug

iltizsg6l6s6ra elciirt 30 napos hatdridci ered
PenzUgyi Fogyas;ztov6delmi K6zpontj6hoz
krt. 39, levelerzesi cim: 1534 Budaperst, pf.:

itoi Alv6llalkozo a fenti

elterlte eset6n a
megszrin6sevel
TerstUlet cime
e-mail

eltelte eset6n

lhat az

aldbbi

., tr-'lefon; 06-

ismertette 6s

3.

s:2.

melldk

Aha16nos
1.

a hitelez6
lerrelezesi

kifejezes szerepeltet6se
, ha az a hitelre

a hitelez,5nek kiz6r6lag akkor kell kitoltenie
, ha nem, il sort lcirdlni szUkseges.

szoveg helyebe a

6s elsz6mol6suk m6dja

Onnek az allbbi fi zet6seket
... [a torleszt6r6szletek
tdrleszt6reszletek szdma. a
gyakorisSgal
A hitelkamatok 6s mindlen
ellenszolg5ltatSs - ide€rrtve a
k6lts6get - fizet6senek modja

a fi:letend6

.. [a hitel teljes clsszegr-. es a

ide6rtve a dijat, jutal€kot 6s

term€k ertekeslteseh ez v agy
halasztott fizet6s
vagy szolg6ltat6s

szolg6ltat6s

... [a szilkseges biztosilek

teljesiitenie:

,a

julal6kot es

az egyes hitelkamatol< idcitar rmail

teljes hiteldij nutat6 (THM)
a hitel teljes lij6nak ardnya a hitelteljes ciss egehez 6ves
szAzal6kAha r kifejezve; a THM a kUl6nb6z( ajiinlatok

...0/o

... [a reprezentativ p6lda vali nennyi feltetelel

dsiszehasonl 16sdt segiti

hitelszerz6dr s megkdt6s6hez sztikseges
agy
sol6d6 szolg6ltatasi szerz6d6s enndll6sa ha ia
hilelez6 e sz ,lg6ltat6sok ellenszolg6ltatds6t tem ismeri, azok a
Tl-lM-ben ne r szerepelnek

- lbiztosit5si
- r3gyeb kap

hitelkamaton kiviili minden ellenszolgaltatas
jutalekot, kcil s€get

igen/nem [ha igen, annak tip sal ..
igen/nem [ha igen, annak tip sal..

idr:6rtve a dijat,

adott esetbe egy vagy tcibb fizetesi szdmla ztiks6ges a
hitelszerz6dr ; megkdtesehez
adott esetbe a k6szpenz-helyettesito fi zete eszkozhoz
kapcsolod6 r rlamennyijutalek, dlj, kdltseg I gy egyeb fizet6si
kcitelezetts6r
adott esetber a hitelkamaton kivUli minden
elk:nszolg6lti l6s, ide6rtve a dijat, jutal6kot,

e

I

lyrib
ilts6get

adott esetbel a hitelkamaton kivrili minden e lyrib
ellenszolgdlti :5s - ide6rtve a dijat, jutalekot, 16ltseget
modosit6s6n k feltetelei
adrctt esetber

-

kdzjegyz6i dij

k6sedelmika nat, vagy egyeb olyan fizetesi
a szerz6d6st rn vdllalt kcitelezettseg nem tel
sz:irmazik a I rrleszt6s elmulaszt5sa 0nre ni
kclvetkezmen ekkeljSrhat (pl.; z6logt5rgy ve
megnehezith tik a hitelhez jutdst

I

)telezettseg, amely
rsit6sebcil

ve komoly
rehajt5sa) es

A tcirleszt6reszletek megfizetr
elmulaszt6sa miatt Onnek a lr
kdtelezettsege keletke:zik: ... I
hitelkamat, valamint a k6sede

;6nek
'vetkez:ci fizetesi

z alkalmazando
ni kamatl

4. l-gyeb jogi 5jekoztatds

eliill5sijog fe niillSsa

igen/nem

Onnek joga v n a hitelszerz6d6st6l 14 napor berltil e16llni
elcitdrlesztes
On b6rmikor rgosult a hitel reszleges vagy

tr

jes el6tdrlesztesere

adott esetben az elcitrirleszt6s esetleges k6ltr )gel
az el6tdrlesztl rs eset6n a hitelez6 Ont6l a k6r rtkezci kdlts6grek
megt6rit6s6re jogosult
a 2009. 6vi C Xll. tdrveny (Fhtv.) 14. g (a) be
t6j6koztat6s
a hitelez6nek talad6ktalanul 6s dijmentesen
Ont a hitelreft 'encia-szolg6ltatds igenybevetr
adertdtadds er rdm6nyercil, ha a hitelezcj a hitr
szolg6ltatds i1 inybevetele alapj6n Onnel ner
kdtrri. Nem ter reli e kotelezettseg a hitelez6t,
kotelezetts6g eljesites6t tcirueny vagy az Eur
hatiily0, k6zvr :lenUl alkalmazando jogi aktus:
hitelszerzcid6r

tervezetdnek egy peld5ny6ho;
Onnek joga vi r ahhoz, hogy a hitelez6 a hite
tervezet6nek gy peld6ny6t dij-, kottseg- es e
kotelezettseg lentesen rendelkez6s6re bocs
nem terheli e Otelezettseg a hitelez6t, ha a h
kivdrn szerz6d st k6tni
r

adott esetben rzen tdj6koztatds erv6nyesseg
korldtozSsa

... [az el6tdrleszt6ssel kapcso tos k6ltsegek
megt6riteset a 24. g rendelke; isei szerint kell
meghat6roznil

le;:d6se

ijdkoztatnia

kerll

e sor6n tort6n6
referenciakiv5n szerzodl6st
ta a t6jekoztat6si
rpai Unio Sltalirnos
ki,zarja
va16

jog

;zerz6d6s;ydb fizetesi
SSia

elezrl Onnel nem
nerk

idobeli

6nyes,

5. Adott esetb n a t5v6rt6kesit6s keret6ben k tott hitelszerzdd6sek eset6n ny0jtand6
kieg6szit6
a hitelez6 a fo yaszt6 lak6helye szerinti tagdl mbeli
. [nev]
k6p'uiseloj6nel neve (c6gneve)

levelez6si cim

. [a

tr

6koztartds

fogyaszto dltal haszn6lan 6 ciml

9E!r.'"I3
e-mail cime*
telefaxszdma*
internet cime*
a hitelezci cegjegyzekszSma vagy bir6s6gi nyilvdntartiisba v6teli
sz6ma

.. [cegjegyzeksz6m vitgy bir6siigi
nyilvdntart6sba veteli l;z6ml

az e16lldsi jog gyakorldsa

... [az el6ll6si (felmond6si) jog gyakor.t6s6nak
felt6teleirol, m6djiirol (rs jogkdvetkezm6nyei16
tov6bb6 arr6l a cimrol (elektronikus levelez6si
cim16l, telefaxszdmrollr, amelyre a fogyasztoni
el6ll6si (felmonddr;i) nlrilatkozatdt ktitdenie kel

a szerzrid6s l6trejdttet megel6z6 id6szakban a hitelez6 6ltal
alkalmazand6 jog
jogv5lasztds, tov5bb6 kiz5rolagos hatdsk6r, illetekesseg kik,6t6se

... [vonatkoz6 szerzodrisi rendelkez6s
meghatdrozSsal

nvelvhaszndlat

...laz el6zetes tdjekoztat6s nyelv6rcil,

_

a

szerzcid6skdt6s nyelv€rrdl, tov6bb6 a szerzbdi
hatdlya alatt a fogyasztoval valo kap<;solattartr
- a fogyaszt6va I egyet6rtesben meg:illapitott .
nyelvl
szerz6desbcil ered6 jogvitdk peren kivtili rendez6s6re
rendelkez6sre :il16 olyan lehetciseg, arnelynek a hitelezc! al6,yeti
magdt

lAhozka

h

itelkeret szer:zod6si t6jekoztato

it6 adatai
(c6gneve)
... [a fogyaszto dltal

levelez6si ci

... [a fogyaszto dltal hil

e-rnail cime*

te|:faxszdma
internet cime

" kifejezes szerepeltetese eset6n a hitelezonek k,izirolag akkor kell lkitoltenie
ha az a hitelre vonatkoztathat6, ha nem, a sort t6r6lni szUks6ges.

szdveg helyebe a vonatkozo adatokat s::Uks6ges beirni.
jellemzciinek ismertet6se

szereplci hitel dsszege vagy a lehivhat6,

Ont a hitelezo b6rmikor fetsz6tithatja a hitet

tetjes

I

oss;zegenek
3.

l\

hitellel

hitelkamat

hitelkamatok

1...o/o

... [rOgzitett vagy viiltoz6

teljL.s hiteldij

a hitelteljes

(rHM)

jAnak ar6nya a hitel teljes 6sszeg6hez 6ves
kifejezve; a THM a kril6nbOz6 aj6nlatok

1...n
|

... 1a reprezentativ p6lda

I

ossizeha

adott esetben a hitelkamaton kivi.jli minden egy6b
ide6rtve a dijat, jutalekot, koltseget, 6s azok
modosil
kes,edelmi

vagy egyeb olyan fizetesi kotelezettseg, amely

a

szdrmazik
4. E:gyeb jogi

a 2i009. eviC
tdjekoztatds
a hitelez6nek

l. tdrv6ny (Fhtv.)la. g (4) bekezd6s szerinti

es dijmentesen t6jekoztatnia

kerll

Onl a

15ltat6s igenybevetele sor6n tdrteno

adertdtad6s

, ha

a hitelezci a hitelreferencia-

... [A hitelkamaton lkivr.ili mi

szolgaltates ig6nybev6tele alapj5n Onnel nem l,rivdn szerz6d6sl
kotni. Nem terheri e kOterezetts6g a hiterez6t, hil a tdjekoztat6si
kOtele;rettseg teljesit6s6t torveny vagy azEur6pai uni6 6ttatdnos

hatdlyri, kdzvetlenril alkalmazand6 jogi at<tusa iriza4a

adott ersetben ezen tdj6koztatds 6rv6nyess6g6nek idcibeli
korldtoz6sa
5. ,Adott esetben a tdv6rtekesit6s keret6ben kcitr5tt hitelszerz:6desek eset6n nytjtand6
kiegeszitci

a hitelez6nek a fogyaszt6 lakohelye szerinti tagiillambeli
k6pvisr:l6j6nek neve (cegneve)
.,. [a fogyaszto 6ltal har;zn

a hitelerz6 c6gjegyz6ksz6ma vagy bi16sdgi nyilvr:intart6sba_v6teli
szdma

nyilv6ntart5sba v6teli siz6ml

a hitelez6 tev6kenys6g6t enged6lyez6 fe[igyel6,
az el6llasi jog gyakorl6sa

onnek 14 naptdri napon be[il joga van el5llni a hitelszerzcidristol. ...
[az el5lldsi (felmond6rsi) jog
felteteleircil, modjdrol

es;

tov6bb6 arrol a cimrol

(

cimrcil, telefaxszdmrol),
eliillSsi (felmondiisi)
a s:uerz6d6s letrejottet megel6z6 id6szakban a fritelezci 6ltal
alkalmazando jog
jogv6lasztds, tov6bbS kizar6lagos hatiiskdr, illetrilkesseg kikertese
nyelvharszn6lat

szenz6d6sb6l ered6 jogvit6k peren kivUli rendezdrs6re
rendelk,ez6sre 6l16 olyan lehet6seg, amelynek a hitelez6 aldveti
magdt

... laz elSzetes t6j6koztertds
szerzrjd6sk6t6s nyelv6r,5l,
hatdlya alatt a fogyasztdval
- a fogyasztoval
nyelvl

5.

sz:.

melldklet:
A j elzSlo

1.

ghi te

Ie

kro

I

sz6l6 6ltal6n o s t6j eko ztat6s tartal mi ko ve te lmd yel

A hitelezcjvel kapcsolatos adatok:
1.1. a_hitelezci neve (c6gneve) 6s cime (szrlkhelye),
1.2' K6zvetit6, krizvetit6i arveiilarkoz6 nev. (cegneve) 6s cime (szekherye).

2. A jelzitloghitellel kapcsolatos adatok:
2.'1 . felhaszn6laisi c6lok, amelyre a hitel forrlithato,
2.2. a jelz6loghitel biztositekai, adott esetb,r:n annak lefretoser;e,
hogy mds tagdllamban is
2.3. a hitel lehetseges futamideje,

2.'4,

a

hitelezo 6ltal kindlt jelzdloghitelerk tipusai, fix kamatozds0, referencia_
vvtgr-t tvc
l11ylq"tj6d.Ysokban rogzitett, a kamatoz,is jellemz6inek rovic ismertetetese beterSrtve
eset6n kamatfel6r, kamatvdltozratasi vagy ka;attetar-vattoztiat:isi

!ejasgL<gtt.3lkalmaz.Asa
2'r5'
forintt6l elt616 devizanem eset6n annak t6r|eszt6skor
kcj,vetkezm6nyei a fogyaszt6ra n6zve,

6s adott

esetberr

2.1i. egy. reprezentativ peldiival a hitel teljes dsszeger, a hitel teljes
dija, a fogyas,zto
Osszeg 6s a teljes hiteldij mutat6
2.7. a hitel teljes dij6ba bele nem sz6mitott tovdbbi k6ltr;6gek
es dijak, ha van ilyen
2.13. az elotOrlesztes lehet6s6ge 6s annak felt6telei,
2.1r. a hitelez6 6ltal kin5lt torlesztesi lehrat6s6gek, bele6rtve a
tdrlesztci16szletek
tdrleszt6s gyakorisdgdt is,
2.10..a fedezetril szolgril6 ingatlan 6rtekelesenek szuks,6gess6ge,
ki v6gezteti el az
ezzel kapcsolatban milyen k6lts6q terheli,
2"11. azok a kapcsolod6 szolg:lltatSsok, armelyeket a fogyaszt6nak igenybe
kell vennie a
vagy a meghirdetett feltetelek melletti felvelelehez, na van ia lehet6s6{annak
felttintert6se,
szolg6ltat6sokat a hitelez6tcil eltero szolgriltatot6l lehr:t megvenni, iletve
a kapcsglod6
szc.rz6d6ses jogviszony letrej6tt6hez k6toti-e,
2-12.6ltalAnos figyelmeztet6s a hitelszerz6,rJ6s be nem tartdsiinak lehets6ges
kcivel
?;j..:3]i1?:,llt_:.1*]olg:zt9:9lez ,kapcsot6d6 adokecvezm6ny,e ei"esyeb dilami
a
1^ ^ h;a^lLi-:r-r
2.14.
a hitelbiralat r)!L^rid6tartama.

ilira;;'n*i;d;;:

2'15- adott esetben, pelddul ha a fogyaszt6 itltal fiz:etett n6szletek nem
eredm6nyezik
hitelclsszeg torleszteset, hanem a hirtelszerzod6sben, u"gy kapcsol6d6
m€rghat6rozott id6szakokban es teltetelek szerint tokekepzesre%roigar,,
"hno,
egyertelmri ei

arrol, hogy a hitelszerzcid6s rlt6teleinek bertart6sa nem erednr6nyezi automatikusan
ia hitel
visszafizet6s6t.

kdtdtt vagy
fogyas;zt6t 6rinto
jelentkez6
fizeterndci teljes

6sszeg6t 6s a
6s a fogyaszt6t
felvetelehez
a kapcsol6d6

6s

kUl6n

vonatkozo

d6[<talanul a
pod5sban

t5iekoztatiis
osszeg6nek

. szr. mell6klet:

A j el z6l o ghite lle I kapc

so

lato s szemdlyre sz6 I 6 titj ekoztatis f o

Bevezet6
Ez a dokumentum [aktu6lis diitum]-dnfen [ir fogyaszt6 neve] r6sz6re keszUlt.
Ez a dokumentum az On dftal ezidAig megirdott adatok es a jelenlegi penzUgyi piaci feltetele alapj6n keszUlt.
Az alSbbi t6jekoztatds (adott esetben) i'r kamat es egyeb koltsegek kivetel6vel [erv€ yessegi ddtuml-ig

6nr6nyes. Ezt kdvet6en a piaci feltetelek filggvenyeben v5ltozhat.
(Adott esetben) Ez a dokumentum nem kdtr:llezi [a hitelezo nevel{ arra, hoqv hitelt nvruitson

r

nnek.

1. Hitelezci

INev]

[elefonszdm]
ILevelez6si cim]

[E-mailcim]
IFax]

!nternetciml
pcsolattart6 szem6ly/pontl
(A,dott esetben t6j6koztatds arr6l, hogy lriteltandcsacl6s ig6nybe vehetrS-e:)
[(lgenry6nek !s kdni.llmenyeinek
6rt6kelese alapj6n ezt a jelz1loghitelt ajiinljuk Onne,k./Nern ajanljuk Onnek az iadott j z6loghitelt. Egyes
k6rdesekre adott vdlaszai alapj6n azonban trij6koztatjuk az adott jelz6loghitel felt leleircil, hogy On
ddnthessen.)l
2. (Adott esetben): Hitelkozvetito
Ka

INriv]

[elefonsz6m]
ILervelez6si c1m]

[E-mailcim]
Faxl

Internetciml
Kapcsolatta rt6 szemely/pontl

(Adott esetben [t6jekoztat5s arrol, hogy hitrlltaniicsad6s; igenybe vehet6-e)
[(lgenyenek es k6rtilmenyeinek ert6kelese alapj6n ezl a jelzitloghitelt ajrlnljuk Onnek./Nen ajanljurk Onnek az
adott jelz6loghitelt. Egyes k6rd6sekre adotlt v5laszai alilpj6n azonban t6jekoztatjuk err6l a j z6loghitel16l, hogy
0nr ddnthessen.)l

lDijaz6sl
3.,A hitelf6 iellemzoi
A hitel osszege 6s p6nzneme: [6sszeg][p6nznem]
(Adott esetben) Ez a hitel nem forint hitel.
(Adott esetben) Az On Sltalfelvett hitel forintra Stsz6mitr:tt osszege v6ltozhat.

(AtJott esetben) Peldaul amennyiben a lirrint drfolyama a [hitel p6nzneme]-hozl-hezl-I
0n 6ltal felvett hitel Oss;zege [forint dsszeg]-re novekedne. Az o:;szeg
magasabb is lehet, ha a forint 6rfolyama tdbb mint 2)o/o-kal gyengUl a hitel devizanem6hez l
(Adott esetben) Az On Sltal felvett hitel legnragasabb osszege [forint 6sszeg] lehet.
(Adott esetben) Figyelmeztetest kUldiink Orrnek, ha a hitelcisszeg el6ri a [forint dsszeg]{.
(Adott esetben) Lehet6s6ge lesz [az idegen p6nznemben felvett hitel rljrat6rgyalSsdrrak jog
p6nzneml-ra/re va16 Stviilt6sdnak a joga es felteteleil
A hitel futamideje: [futamidrl]
[A hitel tipusa]
[Az alkalmazand6 kamatldb tipusa]
Az 0n 6ltal fizetendo teljes osszeg
Ez azt jelenti, hogy [hitelosszeg]-ert, amelyet hitelk6nt ferlvesz, [osszeg]-et kell visszafizetnie
(Adott esetben) [Ez a hitel/Ennek a hitelneli egy resze] halasztott tciketdrleszt6sti hitr:|. Ez
hogy a jelz6loghitel futamideje vegen m6g flcirlesztend6 ctsszegl-et kell fizetnie.
(Adott esetben) Ennek a t6j6koztat6snak az elk6szit6s6lhez az ingallan 6rtek6t [cissze13]-nak
(Adott esetben) A maxim6lisan ig6nybe verhet6 hiteldsszeg az ingatlan ert6kehez yiszonr
peldakent szerep16 cisszeg felv6telehez sziil<s6ges minim6lis ingatlanertek [dsszeg]
gyr-'ngUl, akkor az

z

keprast 20%-kal
:onban m6g enn6l
rest.

vagy it hitel [adott

:t eredm6nyezheti,
ek tekintettrlk.

va [ariiny] vagy A

(Adott esetben) [Fedezetl

4. l(amat 6s
A teljes hiteldij mutat6 (THM) a hitel teljes eves dij6t ntutatja meg szdzalekban kifej,ezve.

THM

aj6nlatok 6sszehasonl it6s5t szolgdlja.
Az On hitelere 6rv6nyes THM [fHM].
A THM az aldbbiakat larlalmazza:
Kamatl6b [a kamat mert6ke szSzal6kban, viagy adott esetben a referencia-kamatl5b €rs a

atfelSr sz6zal6kos

ra

ki.ilonb6zri

lA THM egy6b osiszetev6il
Egyszer fi zetend6 koltsegek
(Adott esetben) A jelzdtogjg-g bejegyz6se6rt dijat keil fiz,etnie.
[A dij dsszege, ha ismert vagy a szdmitds
Rendszeresen fi zetend6 kOltsegel<
(Adott esetben) E:z a THM a kamatl6bra vonatkoz6 feltetelezesek atapjdn
kerUlt kiszdrnitdsra.

(Adolt esetben) Mivel az 0n hitele [az 0n hitel6nek egy r6sze] vaitoz6 kamal6bu
hitel, a mindenkori
elt6rhet az el6bbiekben meghat6rozott THM merteketiill'ha a niiet kamaildba vdlto::ik. pelddur
amennvi
kamatlSb [a szern6lyre sz6l6 t6j6koztat6s kitcilt6si Otmutat6j5ban bemutatott forgat6k6nyvl-rallre

THM

[a .forgat6kdny-vnek megfelelci szerml6ltetci THM]-rahe nrihet. (Adott esetben) T6j6koztatjuk, hogy a bem
THM azzal a feltritelez6ssel kertilt kisz6mit5sra, hogy a kamaitab a szerzcides tetles
iOriiartama alatt a lr
idciszakra rogzitett szinten marad.
(Adott esetben) Az al6bbi kdltsegek nem ismertek a hitelezc! sz6m6ra, 6s
igy azokat

ma96ban: [Kdltsegek]
(Adott esetben) A jelz6logjog bejegyz6s6ert dijat kell fizetnie.
rden egy6b illet6kr6t 6s kolts6gr6t.
5. A torlesztesek gyakorisdga €s szdma
A torleszt6sek gyakoris5ga: [gyakorisdg]
A tcirleszt6sek sziima: tszdml
6. Az
torleszt616szletek

a THM nem

[clsszeg][penznem]
Az On jdvedelme valtozhat. K6rjUk, gondolja dt, hogy a jcivedelme csrikken€se
eset6n is k6pes lesz-e
a [gyakoris6g] r6szleteket.

(Adott esetben) Mivel [ez a hitel/e hitelnek egy resze] halasztott t6ketorlesztes(i
hitel, Onnek kUlon
gondoskodnia a116l, hogy a jelz6loghitel futamideje vegen visszafizesse
a
mc)g tennarro [a halasz
t6ketorleszt6s( hitel dsszegel tartozSs6t. Ne fetedie;zzen- meg
f"ltuntetett torleszto,rjr.rlt"r-""

fizetend6 esetleges tovdbbi dsszegekrol sem.
"r-itt
(Adott esetben) E hitelnek [e hitel egy r6sz6nek] a kanrata v6ltozhat. Ez
azt jelenti, hogy az On dltal fiz
perdaur amennyiberi
u'"sy
rana-i fa- szemeryre
l:i:?:'-l"l:=':l?[^:,.:::9:-.?:,1"t
::dlk_"nhet..
t6j6koztat6s kit6lt6si 0tmutat6j6ban bemutatott
forgatokonyvl-ralre emelkedne, az ,jn aftar fizeteno6
[a forgat6konyvnek megfelelci tcirleszt6reszlet 6sszege]-ralre n'6ne.

a

ll$,

jollnt-ban kifejezett 6rteke az esyes 1g,lakoris6gl_ban/_ben
-9r.,r"s, osszeg az
lehet' :^r:P*".]^119:
(Adott esetben) "lt:t.li"tgpg
Az 0n 6ltal fizetend6
egyes lgyatorisigl-oii,'-oen fJrintban ki
maximSlis 6sszegl-ra/re

novekedhet. (Adott esetben; Retoaut anienniio"n a tori-ni arrotyama a
thitel ;renz
hozl-hezl-hdz k6pest 20%-kal gyengr.ilne, akkor Onnek az egyes
[gyakorisdg]-banl'-oen ltorintuan t<il
dsszegl-val/vel tobbet kellene t6rleszGnie. Az On dttalfiz:etendcitsszd;;[
emeNkedhe
G ,hitel e,efneTe-]-Pan/-be.n megdllapitott" tortesztriresite,teinek a(z) forintra
n9:[^?"."^,9"_i)-,1t^_q
dtv6ltds6hoz alkalmazott srfolyam a(z) laz 5rfbtyamot kozzet-evo inte4lnv n"u"j-;Ti;ii;;t;"il;/l6;
deviza5rfolyam, vagy pedig a kis;z6mit6s [d6tum]-dnr5n a
[a referenciiertek vag1, b xiszdmitdsi

";;?;#"'#j';

alkalmaz6sdval tortenik.
(Adott esetben) [Resztetes adatok
7. Szem lelteto t6rlesztesi titblAzat

!bbe1

,a

kapcsott

a t5bl5zatban a [gyakoris5gl fizetendri dsszeg

A tdrleszt6reszletek ([a

i termekekr6l es

a halasztott kamatfizetesrli

t6t,atd

megfelel<l oszlop szdma]. oszlop) a fizetendo kamat ([a rnegfelelo oszlop
oszlop), adott esetben a fizetendo t6ke ([a megfelel<i oszlop szdma]. oszlop) es adott
esetben az
k6ltsegek
([a megfelel6 oszlop sz6ma]- oszlop) cisszegebol Sllnak. r(Adott esetben) Az
egyeb koltr;6gek oszlopbiln
kdltsegek [koltsegek felsoroldsa]-hozl-hezt-h6z kapcsolodnak. A fennmaradOkke ([a
m6gfelelo osztop
qszlop) az egyes tcirleszt6reszletek utdn m6g torlesztend6
hiterosszeg
8. Tov6bbi

A

fogyaszt6nak

a

kcivetkezci kdhlezetts6geket kell teljesitenie ahhoz, hogy

az ebben

a

ismertetett feltetelekkel juthasson hitelhez:
lKdtelezettsegekl
(Adott esetben) Felhivjuk figyelmet, hogy az ebben a dok,umentumban ismertetett
hiteltbltetelek (a kamafldbat
bele6rtve) v6ltozhatnak, amennyibern on nem tesz eleget e kcitelezetts6geknek.
(Adott esetben) Felhivjuk frgyelm6t, hogy ha kes6b.b etatl a hitelhez kapisol6do
b6rmel'/ kapcsol6d6 szolg5l
ig6nybevetel6t6l, az az aldbbi kdvetkezmenyekkel j6rhat:

9. El6tdrleszt6s
0n jogosult a hitel reszleges vagy t,:t1es elotcirtesztesere.
(Adott esetben) [Fettetetek]
(Adott esetben) El<ltdrlesztesi dij: [az 6sszeg, vagy ha nern lehets6ges,
akkor a kisz6mit6s modja]
(Adott esetben) Amennyiben a hitel el6torleszt6se mel|:tt dont, [erem vegye
fel a l<apcsolatot velunk
pontosan megSllapitsuk az elcitOrlesztes idcipontjdban esed6kes
ekltdrleszt6ji dijat.

1n

(Adott esetben) [Taj6koztatds
mds [hitelez6h6z] [vagy] [ingat
(Adott esetben) Nincs lehetcisd
(Adott esetben) Tov6bbi elem
tovdbbi elemekrcil, 6s - vdlasz
szakaszokban nem emlitett eq
't5

fedezetcser6 r6lla szerz6d6s a uh6z6sr6ll
Onnek lehetcjs, le van ezt a hitelt
ral 6tvinni. IFettetetek]
ezt a hitelt m5s [hitelezcihdz]
[v gyl [ingatlanraj 6tvinni,
lmagyar6zal a szem6lvre sz6 I tdjekoztatas kitOltesi utn fiatoj6ban
felsorolt
to jellegget - a hitelez6 ieszerf a hitelszerz6d6s
16szelk6n kin6lt, a megel6z6

enoetKezesere

hiterlszerz6d6s tervezet6t a h
(Adott esetben) Onnek laz e

a hitel felvetek

rcil szolo donteshez. lVliuti

cit6l, csak 3 nap eltelte utiin fog rdhatja el az
aj6nlatot.

't k6zhez kapta a

i id6szak kezdetel{ol/-t6l sz6m lva
[az elSll6si id6szak hos rzal be[il joga van
ekl [Elj6ras]

eldllni a megdilapod5stOi. 1Fe
(Adlott esetben) Az el6ll6s
il<apcsol6d6 ingafl ant v6sdrol
(Adott esetben) Ha 0gy ddnt,
is vonatkoznak-e Onre a [g. s
l<apcsolod6 eqv6b krjtelezetts

rt elveszitheti, amennyiben

a
el6llSsi id6szak alatt e hitelszerz6deshez
6rtekesit.
t 6l [a hitelszerzcid6st 6rintci] el: liis jogdval,
k6rjtik, ellen6ri ze, hogy tovdbbra
szban emlitettl, a hitelhez [6s a ritelhez kOt6d6
kapcsolodo ;zolgaltat6sokhozl

, r,,rvrlrtrverr

pdilduzii vaIl,
, vegye tet a kapcsolatot [a bels(
informdci6forrSsl.
(Adott esetben) A panasz kezel6s ,6re rendelkezesre
dllo id6 legfel
[Amennyiben a panasza helvben nem rendezcidik az On sz6m6r
fordulhat: PenzUgyi Bekeltet6 Ter itUlet, (Adott esetben)
vagy kapr
erlkerheti az 0n orszdg Aban ezzel egyenertekri
szerv adatait
13. A hitelhez kapcsolodo kotelez

kapcsolattarto pont 6s az

r

j616sra vonatkozo

:bb [idotartam].
r kielegit6en,l a kovefl,iezri ;zervezetekhez
is
;olatba lephet a FIN-NET I il6zattal, ametytcil
tyet a Toqvas; ora n6zve

[Penztigyi es/vagy jogi kdvetkezm enyekl
Amennyiben neh6zs6gei t6madnr ak a
[gyakoris6g] tdrlesztcir6szl

ek fizet6s6vel kapcsolatb: r, kerjUk, miet6bb
ndra.
(Adott esetben) A reszletfizetesek elmarad6sa
eset6n otthon: v6n cj esetben v6qrehaitds ald :rtilhet.
tl ta. | (JvdlJut [algK
\, lvvrr eosruer t,l [n | illgtsztjrzoagsl 3 atKatmazando jogl.
Ker€rssen meg minket, hogy megft :lelo megolddrst
taldljunk a problr

Q\mennyiben

a

hitelez6

a

sze

informdci6kat 6s a szerz6d6si fe
icf 6tartama alaft az 6n hozz6j6rult
f\ hitelszerz6d6s tervezet6ben rc! tzitett irdnvad6 iool

ztat5s ny lvetril eltero nyelvet kivi

r haszn5lni) Az
ven fogjul rendelkez6s6re bocsdtani. A hitelszerz6d6s
kivdnunk

(

nnel kapcsolatot tartani.

15. Feltigyelet

A hitelezci a Magyar Nemzeti Ban , http://www. mnb. hu/ felUgyelet
l6 tartozik.
(/\dott esetben) A hitelkozvetito a Aagyar Nemzeti Bank,
r.mnb.hu/
http://ww

felUgyelet alii tar ztk

7. sz. melldklet:

1. t{blAzat

A, torleszto16szletek rendszeres jovedelemhez viszonyltott
v6ltoz6sa a rendszeres jdvedelem, valamint a

2. t1blAzat
Deviza a

SrfolyamkockAzata

arAn
vSltozSsSnak

ak v6rhato

