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Lakossági bankszámla száma:  Igénylés száma:                     _ 

Folyószámlahitel igénylőlap és szerződés/szerződésmódosítás MINTA 

Jövedelem fedezete melletti folyószámlahitel 

Az igénylés során megadott adatok 

Számlatulajdonos adatai 

Neve:  Állampolgársága:  

Születési neve:  Neme:  

Anyja születési neve:  Családi állapota:  

Születési helye és 
ideje: 

 
Legmagasabb iskolai 
végzettsége: 

 

Azon. okm. típusa:  Azon. okm. száma:  

Lakcímkártya száma:  
Nyugdíjas 
törzsszáma: 

 

Telefonszám:  Email címe:  

Milyen jogcímen lakik 
jelenlegi lakcímén? 

 
Mióta lakik a 
jelenlegi lakcímén? 

 

Háztartásban élők 
száma: 

 Eltartottak száma:  

Állandó lakcíme:  

Levelezési címe:  

Igényelt a 
folyamatban 
törleszési biztosítást? 

 
Igényelt törlesztési 
biztosítás csomagja: 

 

 
 
 

Számlatulajdonos munkahelyi adatai 

Foglalkozása:  
Munkaszerződés 
típusa: 

 

Munkaviszony 
kezdete: 

 Munkaviszony vége:  

Munkáltató 
megnevezése: 

 Cégformája:  

Adószáma:  Alapítás dátuma:  

Székhelye:  

Telefonszám:  
 
 
 

 

Számlatulajdonos banki és pénzügyi adatai 

Munkáltató:  Jövedelem típusa:  

Jövedelem nettó 
összege: 

 Kifizetés módja:  

Számlaszintű 
jövedelem összege: 

   

    

Van más banki hitele 
vagy hitelkerete? 

 

Rendelkezik 
2015.01.01. utáni, 
300 000 Ft alatti 
hitellel? 

 

Hitel típusa:  
Törlesztőrészlet 
vagy hitelkeret 
összege: 
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Visszatérítendő 
támogatásban 
részesül? 

 
Támogatás(ok) havi 
részletének 
összege: 

 

 
 
 
 
 
 

Társtulajdonos adatai 

Neve:  Állampolgársága:  

Születési neve:   Neme:  

Anyja születési neve:  Családi állapota:  

Születési helye és 
ideje: 

 
Legmagasabb iskolai 
végzettsége: 

 

Azon. okm. típusa:  Azon. okm. száma:  

Lakcímkártya száma:  
Nyugdíjas 
törzsszáma: 

 

Telefonszám:  Email címe:  

Milyen jogcímen lakik 
jelenlegi lakcímén? 

 
Mióta lakik a 
jelenlegi lakcímén? 

 

Háztartásban élők 
száma: 

 Eltartottak száma:  

Állandó lakcíme:  

Levelezési címe:  

Igényelt a 
folyamatban 
törleszési biztosítást? 

 
Igényelt törlesztési 
biztosítás csomagja: 

  

 
 
 

 
 

Társtulajdonos munkahelyi adatai 

Foglalkozása:   
Munkaszerződés 
típusa: 

 

Munkaviszony 
kezdete: 

 Munkaviszony vége:  

Munkáltató 
megnevezése: 

 Cégformája:  

Adószáma:  Alapítás dátuma:  

Székhelye:  

Telefonszám:  
 

 
 
 

 

Társtulajdonos banki és pénzügyi adatai 

Munkáltató:  Jövedelem típusa:  

Jövedelem nettó 
összege: 

 Kifizetés módja:   

Számlaszintű 
jövedelem összege: 

   

    

Van más banki hitele 
vagy hitelkerete? 

 

Rendelkezik 
2015.01.01. utáni, 
300 000 Ft alatti 
hitellel? 

 

Hitel típusa:  
Törlesztőrészlet 
vagy hitelkeret 
összege: 

  

Visszatérítendő 
támogatásban 
részesül? 

 
Támogatás(ok) havi 
részletének 
összege: 
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Szerződés/Szerződésmódosítás 

Amely létrejött egyrészről  az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16., cégjegyzékszám: 01–10–041585, 

bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán, statisztikai számjele: 10537914-6419-114-01, amely egyben a 

levelezési cím is, kapcsolattartó  ________ alatt található fiók, a továbbiakban OTP Bank Nyrt.),  mint Hitelező, másrészről 

 

mint Számlatulajdonos 

Név:  Születési név  

Anyja születési neve:  Születési hely, idő:  

Levelezési cím:  

Állandó lakcíme:  

 
továbbiakban Számlatulajdonos, 

 

mint Társtulajdonos 

Név:  Születési név  

Anyja születési neve:  Születési hely, idő:  

Levelezési cím:  

Állandó lakcíme:  

továbbiakban Társtulajdonos, 

között az „A lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről – Folyószámlahitel” című Üzletszabályzatban, 

valamint az „A lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről – Fizetési számlák (Bankszámlák)” című 

Üzletszabályzatban foglalt feltételek mellett, az alábbiak szerint: 

A hitelkeretre vonatkozó adatok 

A OTP Bank Nyrt. a fent nevezett tulajdonos rendelkezéséhez kötött _____________ számú 

Bankszámlához/Számlacsomaghoz kapcsolódóan _____________ folyószámlahitelt tart rendelkezésre. 

Igényelt hitelkeret összege: _____________  Ft, azaz _____________ forint. 

A szerződéskötéssel egy időben beállított, engedélyezett hitelkeret összege: ___________  Ft, azaz ___________  Ft. 

A szerződéskötéssel egy időben beállított, engedélyezett hitelkeretből felhasználható hitelkeret összege: 

_____________  Ft, azaz _____________  Ft. 

A hiteldíj mértéke: _____________ %, 

ezen belül ügyleti kamat: évi _____________ %, 

kezelési költség: évi _____________ %, minimum havi _____________  Ft. 

A hitelkeret kihasználási díj egyszeri _____________ %, minimum _____________  Ft, a rendelkezésre tartási jutalék 

havi _____________ %. 

Számlavezetési díj (Alap számlacsomag/Bázis számla Minimum kedvezménnyel/Grátisz számlacsomag Minimum 

kedvezménnyel): havi 0 Ft 

OTPdirekt internetes szolgáltatás kizárólag lekérdezést biztosító funkciók beállítása mellett: havi 0 Ft. 

 

 

Jelen kölcsönszerződés megkötésekor az induló teljes hiteldíj mutató (THM): 

 az engedélyezett hitelkeret vonatkozásában évi _____________ %, 

 a felhasználható hitelkeret vonatkozásában évi _____________ %. 

A rendelkezésre tartás kezdő időpontja: _____________ de legkésőbb a szerződéskötést/szerződés-módosítást 

követő banki munkanap. 
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Aláírás és nyilatkozat 

Az OTP Bank Nyrt. jogosult a keretösszeg automatikus felülvizsgálatára és módosítására. Számlatulajdonos kéri és 

tudomásul veszi, hogy az OTP Bank Nyrt. a rendszeres jövedelem-jóváírásai és egyéb tényezők (fizetőkészség 

megítélése) alapján felülvizsgálja és módosítsa a hitelkeret összegét, mely összeget a Számlatulajdonos magára nézve 

kötelezőnek fogad el. Erről a Bank a hó végi számlalevélben nyújt tájékoztatást.  

Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy jelen szerződésmódosítás nem befolyásolja a mindenkor hatályos Lakossági 

bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről – Folyószámlahitel című Üzletszabályzatban foglalt automatikus 

felülvizsgálat eredményét, azt az OTP Bank Nyrt. a jelen kétoldalú szerződésmódosítás megkötésétől függetlenül jogosult 

érvényesíteni. 

Számlatulajdonos kéri, hogy a „Fontos információk és nyilatkozatok Folyószámlahitel igényléshez” dokumentumban 

megtett nyilatkozata alapján, a 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet 1. § (3) j) pontja értelmében az engedélyezett hitelkeret 

automatikus emelésére a rendeletben foglalt időközönként, az ott meghatározott korlátozásokkal kerüljön sor. 

Számlatulajdonos kéri hogy amennyiben a felülvizsgálat eredménye alapján az engedélyezett hitelkeret – fentieken 

kívüli - emelésére kerülhetne sor, erről az OTP Bank Nyrt. a mindenkor hatályos Lakossági bankszámlákról, betétekről és 

a Folyószámlahitelről – Folyószámlahitel című Üzletszabályzatban foglaltak szerint értesítést küldjön. Számlatulajdonos 

tudomásul veszi, hogy szerződésmódosítás vagy más hiteltípusról történő átszerződés esetén az értesítésre az 

Üzletszabályzat II.3.3. pontjának az aláírópadon igényelt folyószámlahitelre vonatkozó rendelkezései az irányadóak..  

Jelen szerződés aláírásával a Számlatulajdonos és az OTP Bank Nyrt. között korábban megkötött 

Bankszámla/Számlacsomag szerződés hatályban marad. 

Arra, valamint a jelen folyószámlahitel szerződésre a mindenkori az „A lakossági bankszámlákról, betétekről és a 

Folyószámlahitelről – Folyószámlahitel” című Üzletszabályzatban, valamint az „A lakossági bankszámlákról, betétekről és 

a Folyószámlahitelről – Fizetési számlák (Bankszámlák)” című Üzletszabályzatban foglalt rendelkezések az irányadóak, 

melyeket a Számlatulajdonos a szerződés aláírása előtt megismert és megértett, azokat magára nézve kötelezőnek 

fogadja el. A korábbi szerződésekben nem szabályozott, illetve eltérően szabályozott kérdések tekintetében jelen 

Szerződés a Felek általi szerződésmódosításnak minősül.  

Számlatulajdonos kijelenti, hogy megkapta a tájékoztatást arról, hogy a jelen szerződésben/szerződésmódosításban 

szereplő adatokról, illetve az azokban bekövetkező változásokról az OTP Bank Nyrt. a Központi Hitelinformációs 

Rendszert (KHR) értesíti a 2011. évi CXXII. tv. rendelkezései szerint. 

A szerződés megkötésére irányuló jognyilatkozat felek általi megtételére aláírópadon került sor, az ilyen módon 

tett jognyilatkozat megfelel a Hpt. 279. § (1) bekezdés rendelkezései által előírt írásbeliségnek, tehát az ily módon létrejött 

szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. Írásba foglaltnak kell tekinteni a jognyilatkozatot, ha annak közlésére a 

jognyilatkozatban foglalt tartalom változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyének és a nyilatkozat megtétele 

időpontjának azonosítására alkalmas formában kerül sor. 

Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy jelen szerződés vagy szerződés-módosítás tekintetében az igényléskori 

feltételek – köztük a bankszámla konstrukciója – az irányadóak. Amennyiben az igénylési folyamat közben a bankszámla 

konstrukciója vagy releváns kedvezmény- és/vagy tranzakciós eleme megváltozik, a szerződés hatályát veszti. 

Amennyiben a hitelkeret beállítása a fenti okból sikertelen, erről számlatulajdonos tájékoztatást kap a folyószámlahitel-

szerződés kézhezvételével azonos módon. 

Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy jelen szerződés vagy szerződésmódosítás tekintetében az 

igénylés időpontjában érvényes szerződési feltételek válnak irányadóvá, így szerződésmódosítás vagy más 

hiteltípusról történő átszerződés esetén a szerződésmódosítás időpontjától kezdődően a folyószámlahitel 

szerződésre a mindenkor hatályos, a szerződésmódosítás hatályba lépésének időpontjában megkötött 

szerződésekre vonatkozó hirdetményi rendelkezések az irányadóak, emiatt a kamatok és díjak mértéke a 

korábbihoz képest megváltozhat.  

Számlatulajdonos büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a folyószámlahitel igénylés során közölt adatok 

a valóságnak megfelelnek, és hogy a szerződéskötés során a saját nevében, illetve saját javára járt el. 

Szerződő felek jelen szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 

írják alá. 

 

Dátum: ________________  

      

 Számlatulajdonos Társtulajdonos OTP Bank Nyrt.  

 


