Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön
Konstrukció kód: µµµµµµµµ

Kölcsönszerzôdés

OTP Bank Nyrt.

Amely létrejött mint Hitelezô az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16. cégjegyzékszám: 01–10–041585), illetve annak képviseletében eljáró
Fogyasztási Hitelek Back-Office Központ (1204 Bp., Kossuth Lajos utca 84., amely egyben az OTP Bank Nyrt. levelezési címe is), (továbbiakban OTP Bank Nyrt.)

mint Adós

mint Adóstárs

Név: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ

Név: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ

Születési/Leánykori név: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ

Születési/Leánykori név: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ

Anyja szül./leánykori neve: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµ

Anyja szül./leánykori neve: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµ

Születési hely/idô: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ

Születési hely/idô:µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ

Szem. azonosító okmány típusa: µµµµµµµµµµµµµµµµ

Szem. azonosító okmány típusa:µµµµµµµµµµµµµµµµµ

Szem. azonosító okmány száma: µµµµµµµµµµµµµµµµ

Szem. azonosító okmány száma: µµµµµµµµµµµµµµµµµ

Lakcímkártya száma: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ

Lakcímkártya száma: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ

Állampolgársága: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ

Állampolgársága: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ

Lakóhely: ı¥ı¥ı¥ı¥ı

µµµµµµµµµµµµµµµµµµµ
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Levelezési cím:

Lakóhely: ı¥ı¥ı¥ı¥ı µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ

(továbbiakban Adós),

(továbbiakban Adóstárs),

Levelezési cím: ı¥ı¥ı¥ı¥ı µµµµµµµµµµµµµµµµµµ

között az alábbi feltételek szerint:

A kölcsönszerzôdés tárgya
Az Adós megvásárolja a µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ kereskedôtôl/szolgáltatótól az alábbi árucikk(eket)/szolgáltatás(okat),
amely(ek) vételárának megfizetéséhez az OTP Bank Nyrt. áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsönt nyújt:
1. Megnevezés: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ

Ár: µµµµµµµµµµµµµµµµ Ft

2. Megnevezés: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ

Ár: µµµµµµµµµµµµµµµµ Ft

3. Megnevezés: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ

Ár: µµµµµµµµµµµµµµµµ Ft

A saját erô mértéke: µµµ %

A saját erô összege: µµµµµµµµµ Ft

Vételár összesen: µµµµµµµµµµµµµµµ Ft

Az engedélyezett kölcsön feltételei
Az Adós kötelezi magát a kölcsön visszafizetésére, és annak e szerzôdés szerinti járulékai megfizetésére.
A kölcsön összege: µµµµµµµµµµ Ft azaz µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ forint.
Kölcsön kamata (fix): évi µµ %, amely fizetendô

£ a kölcsönfelvételkor, £ az elsô törlesztôrészletben, £ havonta a havi törlesztôrészletekben. THM: µµ %.

Az Adós tudomásul veszi, hogy a fenti teljes hiteldíj mutató kiszámításánál figyelembe vett valamennyi feltételt az Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsönrôl szóló Üzletszabályzat II.1.8. pontja tartalmazza. A kölcsön futamideje/törlesztôrészleteinek száma: µµµµ hónap/db, elsô törlesztôrészlet összege: µµµµµµ Ft,
további rendszeres törlesztôrészlet összege: µµµµµµ Ft, a futamidô során fizetendô teljes összeg: µµµµµµ Ft, a törlesztôrészletek
összege: µµµµµµ Ft.
A havi törlesztôrészlet magában foglalja a tôkerészletet, az idôarányos ügyleti kamatot.
Törlesztés kezdete: ı¥ı¥ı¥ı¥ı év µµµµµµµ hó µµ nap.
Törlesztôrészlet esedékes : havonta minden hó µµµ napján.

Lejárat: ı¥ı¥ı¥ı¥ı év µµµµµµµ hó µµ nap.

A törlesztés módja: µµµµµµµµµ

A törlesztôrészlet a következô hitelszámlaszámra teljesítendô:

ı¥ı¥ı¥ı¥ı¥ı¥ı¥ı¥ı – ı¥ı¥ı¥ı¥ı¥ı¥ı¥ı¥ı – ı¥ı¥ı¥ı¥ı¥ı¥ı¥ı¥ı

Beszedési megbízás
Ennek a résznek a kitöltése akkor szükséges, ha az Adós az OTP Banknál vezetett lakossági bankszámlájáról történô törlesztési módot választotta!
Adós lakossági bankszámla száma: ı¥ı¥ı¥ı¥ı¥ı¥ı¥ı¥ı – ı¥ı¥ı¥ı¥ı¥ı¥ı¥ı¥ı – ı¥ı¥ı¥ı¥ı¥ı¥ı¥ı¥ı
A kölcsön mindenkori törlesztôrészleteit a kölcsön teljes kiegyenlítéséig a fent megadott OTP Banknál vezetett lakossági bankszámláról kérem kiegyenlíteni,
továbbá kijelentem, hogy a fenti bankszámla tulajdonosa*/társtulajdonosa* vagyok

µµµµµµµµµµµµµµµµµ
Aláírás

Aláírás és nyilatkozat
Kijelentem, hogy a jelen kölcsönügylet során a saját nevemben*/ µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ
(név, szül. hely, idô, anyja neve)* nevében járok el.
Adós és Adóstárs hozzájárul ahhoz, hogy a jelen kölcsönszerzôdés alapján fennálló tartozás visszafizetéséig, a behajtáshoz szükséges személyi adatai(ka)t
– az 1992. évi LXVI. törvényben megjelölt nyilvántartási szervek – az OTP Bank Nyrt. írásbeli kérelmére ezen nyilatkozat alapján kiszolgáltassák.
Adós és Adóstárs kijelenti, hogy megkapta a tájékoztatást arról, hogy a jelen kölcsönszerzôdésben szereplô adatokról, illetve az azokban bekövetkezô változásokról az OTP Bank a Központi Hitelinformációs Rendszert (KHR) értesíti a 2011. évi CXXII. tv. rendelkezései szerint.
A kölcsönszerzôdés további feltételeit, jelen szerzôdés elválaszthatatlan részét képezô Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön Üzletszabályzata, a Hirdetmény és
az általános nyilatkozatban foglaltak tartalmazzák, amelynek rendelkezéseit az Adós és Adóstárs jelen szerzôdés aláírásával tanúsítja, hogy megismerte, és mindezeket magára nézve kötelezônek fogadja el. Szerzôdô felek jelen szerzôdést annak elolvasása és értelmezése után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezôt írják alá.
Dátum: µµµµµµµµµµµµµ, ı¥ı¥ı¥ı¥ı ı¥ı¥ı ı¥ı¥ı

Dátum: µµµµµµµµµµµµµµ, ı¥ı¥ı¥ı¥ı ı¥ı¥ı ı¥ı¥ı
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Adós
* Megfelelô rész aláhúzandó
OTP 2 3330102 12 Áruvásárlási kölcsönszerzôdés

Adóstárs

OTP Bank Nyrt.

