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       OTP Bank Nyrt. 

 

FORINT ALAPÚ 

SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 

      

egyedi rész 

 

amely létrejött egyrészről az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, V. Nádor u. 16., cégjegyzékszám: 01-10-

041585, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán, statisztikai számjele: 10537914-6419-114-01, 

amely egyben a levelezési cím is, kapcsolattartó             fiók, továbbiakban: Bank), 
 

másrészről 

Név:       

Születési családi és utónév:       

Születési hely, év, hó, nap:             

Állampolgársága:       

Anyja születési családi és utóneve:       

Személyazonosító okmány száma:       

Személyazonosító okmány típusa:       
Lakcím:             

Levelezési cím:             

 

      

 

 

között a Személyi Kölcsönről szóló Üzletszabályzatban, Hirdetményben, valamint jelen kölcsönszerződésben 

foglalt feltételek mellett, az alábbiak szerint.       

 

1.) A kölcsön feltételei 

 

A Bank a fent nevezett Adós részére forint alapú személyi kölcsönt nyújt, melyet       számú hitelszámlán tart 

nyilván.  

Az Adós kötelezi magát a kölcsön visszafizetésére, és annak e szerződés szerinti járulékai megfizetésére. 

 

 

A kölcsön összege:       Ft, azaz      . 

 

Ügyleti kamat mértéke: évi       %, amely havonta fizetendő, a havi törlesztőrészletben. Mértéke a teljes 

futamidő alatt fix.  

A hitelszámla kezelése során felszámítandó díj és költség tételeket a Bank a hatályos Személyi 

kölcsön Hirdetményben teszi közzé. 

 

A teljes hiteldíj mutató (THM): évi      % 

Az Adós tudomásul veszi, hogy a fenti teljes hiteldíj mutató kiszámításánál figyelembe vett valamennyi feltételt 

a Személyi kölcsönről szóló Üzletszabályzat II. 3. pontja tartalmazza. 

 

 

2.) A kölcsön folyósítása, törlesztése 

 

Az Adós a Személyi kölcsön folyósítását az alábbi lakossági bankszámlára/hitelszámlára kéri: 
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A havi rendszeres törlesztőrészlet összege:       forint, mely törlesztőrészlet tartalmazza a tőke és az ügyleti 

kamat havi, időarányos részét.  

 

A kölcsön futamideje (törlesztések darabszáma):       hónap (darab). 

Törlesztés kezdete:       

Törlesztés vége:        

Törlesztés esedékes: havonta minden hó       napján. 

Törlesztés módja: közvetlen terhelés Banknál vezetett lakossági bankszámláról. 

 

Az      Adós a Személyi kölcsön mindenkor esedékes törlesztő részleteit a kölcsön teljes kiegyenlítéséig a 

      számú, a Banknál vezetett lakossági bankszámláról kéri kiegyenlíteni. (Csak abban az esetben érvényes a 

megbízás, ha a számla tulajdonosa, társtulajdonosa az      Adós.) 

 

Az Adós által a futamidő alatt fizetendő törlesztő részletek összege szerződés szerinti teljesítés esetén:       Ft. 

 

Az Adós által fizetendő teljes összeg várhatóan       Ft, amely tartalmazza a futamidő alatt fizetendő tőke és 

ügyleti kamat összegét, illetve a Bank által előírt törlesztési számlával kapcsolatban felmerülő díjakat. Az Adós 

által megkötött – törlesztési számlára vonatkozó – szerződés tényleges díjait, költségeit a bankszámla 

szerződésre irányadó mindenkori hirdetmény tartalmazza.  

 

 

3.) Egyéb rendelkezések 

 

Jelen személyi kölcsön szerződés a Bank mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzatával, a Személyi 

kölcsön Üzletszabályzatával, valamint ennek elválaszthatatlan részét képező, a Személyi kölcsön 

Hirdetményével és az aláírt általános nyilatkozatokkal együtt érvényes. 

 

Az Adós jelen szerződés aláírásával tanúsítja, hogy az ezen szerződésben, a Személyi kölcsön 

Üzletszabályzatában, továbbá a Személyi kölcsön Hirdetményben foglaltakat megismerte, és mindezeket 

magára nézve kötelezőnek fogadta el. 

Az Adós büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a jelen kölcsönügylet során a saját nevében, illetve 

saját javára járt el. Az Adós kijelenti, hogy a szerződésben szereplő adatai a valóságnak mindenben 

megfelelnek. 

 

Az Adós jelen szerződés aláírásával kijelenti és tanúsítja, hogy a hitelbírálat során a Bank által a Központi 

Hitelinformációs Rendszerből (KHR-ből) lekérdezett információkat átvette, megismerte és tudomásul vette. 

Az Adós kijelenti, hogy megkapta a tájékoztatást arról, hogy jelen szerződésben szereplő adatokról, illetve az 

azokban bekövetkező változásokról a Bank a Központi Hitelinformációs Rendszert (KHR) értesíti a 2011. évi  

CXXII. tv. rendelkezései szerint. 
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Szerződő felek jelen szerződést, annak elolvasása és értelmezése után, mint ügyleti akaratukkal és érdekeikkel 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.  

 

 

 

Kelt:                      óra               perc 

 

 

……………………………………….. 

OTP Bank Nyrt. Fiókja 

 

 

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

       /       

Személyazonosító okmány száma:       

Személyazonosító okmány típusa:       

 

 

 

 


