Szerződésazonosító: <szerzodesazonosito>

Forint alapú személyi kölcsön szerződés
<alcím>
egyedi rész
amely létrejött egyrészről az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, 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 neve><fiók címe> 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:

<adós neve>
<adós születési neve>
<adós születési helye>, <adós születési dátuma>
<adós állampolgársága>
<adós anyja neve>
<adós okmányszám>
<adós okmány típus>
<adós állandó lakcíme>
<adós levelezési címe>

<szerep>
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 <Hitelszámla száma> számú hitelszámlán
tart nyilván.
Az Adós kötelezi magát a kölcsön visszafizetésére, és annak e szerződés szerinti járulékai megfizetésére.
A kölcsön igénylésének dátuma: <igenyles datuma>
A kölcsön összege: <kölcsönösszeg szám>Ft, azaz <kölcsönösszeg szöveg> forint.
Ügyleti kamat mértéke: évi <ügyleti kamat> %, 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.
2.) A kölcsön folyósítása, törlesztése
Az Adós a Személyi kölcsön folyósítását az alábbi lakossági bankszámlára/hitelszámlára kéri:
Bank neve
<bank neve1>
<bank neve2>
<bank neve3>

Kedvezményezett neve

Bankszámla / Hitelszámla száma

Összeg

<bankszámla /hitelszámla száma1> <összeg1>
<bankszámla / hitelszámla száma2> <összeg2>
<bankszámla / hitelszámla száma3> <összeg3>

A havi rendszeres törlesztőrészlet összege: <törlesztőrészlet összege> forint, mely törlesztőrészlet tartalmazza a tőke és az
ügyleti kamat havi, időarányos részét.

xx/2017.-LAH-xxxx. sz. Ügyviteli utasítás

4.k. sz. melléklet

A kölcsön futamideje (törlesztések darabszáma): <törlesztések száma> hónap.
Törlesztés kezdete:
<törlesztés kezdete>
Törlesztés vége:
<törlesztés vége>
Törlesztés esedékes: havonta minden hó <esedékesség> napján.
Törlesztés módja: terhelés lakossági bankszámláról.
Amennyiben a jelen szerződés 2.) pontjában meghatározott valamely adat eltér a Bírálati és Folyósítási Értesítőben
meghatározottaktól, minden esetben a Bírálati és Folyósítási Értesítőben feltüntetett adatok az irányadóak.
Az Adós a Személyi kölcsön mindenkor esedékes törlesztő részleteit a kölcsön teljes kiegyenlítéséig a <törlesztési
számlaszám> számú, a <bank> -nál vezetett lakossági bankszámláról kéri kiegyenlíteni. (Csak abban az esetben érvényes
a megbízás, ha a számla tulajdonosa, társtulajdonosa az Adós.)
Az Adós vállalja, hogy az alábbi hitelszámla számokon nyilvántartott fennálló tartozásait jelen kölcsön folyósítását követően,
60 napon belül végtörleszti, és intézkedik a hitelszámla lezárásáról, a kölcsönjogviszony megszűntetéséről. Adós
tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján az OTP Bank által folyósított kölcsön összege nem elegendő
a teljes tartozás maradéktalan kiegyenlítésére, a hitelszámla lezárására, és a kölcsönjogviszony megszűntetésére, akkor a
tartozás maradéktalan kiegyenlítéséről, a hitelszámla lezárásáról, valamint a kölcsönjogviszony megszűntetéséről saját
forrásból köteles gondoskodni. 1

Bank neve

Hitelszámla száma

<bank neve1>
<bank neve2>
<bank neve3>

<bankszámla /hitelszámla száma1>
<bankszámla / hitelszámla száma2>
<bankszámla / hitelszámla száma3>

Folyószámlahitel megszűntetése
Adós az OTP Banknál vezetett, <bankszámla száma> számú lakossági forint számlájához tartozó folyószámlahitel
szerződését a személyi kölcsön folyósításának napján felmondja. Adós a folyószámlahitelből eredő fennálló tartozást a
folyósított személyi kölcsön összegéből egyenlíti ki.
Az Adós tudomásul veszi, hogy a hitelkeret megszűntetése online módon történik és a keret megszűntetését követően, ha a
bankszámlának nincs elérhető egyenlege, akkor a terhelési tételek visszautasításra kerülnek, kivéve a banki kamat, díj és
költségterheléseket. Ez utóbbiak számla túlhívást eredményezhetnek, mely számlafedezetlenségi kamat felszámítását
eredményezheti. Az Adós jelen szerződést fentiek tudatában az általa megismert kockázatok vállalása mellett írja alá.
Adós kijelenti, hogy megkapta a tájékoztatást a következőkről:
•
A folyószámlahitel szerződés megszűnéséről a Bank a Központi Hitelinformációs Rendszert (KHR) értesíti a 2011.
évi CXXII. tv. rendelkezései szerint.
•
A hitelszerződés fennállása során Adós kérhette, hogy a hitelszerződése adatait a KHR a hitelszerződés
megszűnését követő 5 évig kezelje. Ez az adatkezelési hozzájárulás a hitelszerződés megszűnését követően a KHR-t
kezelő pénzügyi vállalkozásnál (Bankközi Informatikai Szolgáltató Zrt.1205 Budapest, Mártonffy utca 25-27., honlap:
www.bisz.hu) vonható vissza írásban.2
Hitelkártya megszűntetése
Adós az OTP Banknál fennálló, a <hitelkártya számla száma> hitelszámla számon nyilvántartott hitelkártya szerződését a
személyi kölcsön folyósításának napján felmondja. Adós a hitelkártya szerződésből eredő fennálló tartozást a folyósított
személyi kölcsön összegéből egyenlíti ki.
Adós tudomásul veszi, hogy a hitelkártya szerződés felmondását követő 30 napig a hitelszámla nem kerül zárásra az
esetlegesen beérkező tranzakciók lebonyolítása érdekében. Adós tudomásul veszi, hogy a hitelszámla zárását követően
még 10 nap áll rendelkezésére ahhoz, hogy a számlán esetlegesen fennálló tartozást – saját forrásból – megfizesse.
Az Adós tudomásul veszi, hogy a hitelkeret megszűntetése online módon történik és a hitelkeret megszűntetését követően
a hitelkeret terhére tranzakció nem teljesíthető.
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A szürke színnel jelölt rész csak hitelkiváltás esetén alkalmazandó! Egyéb esetben törölni kell!
A zöld színnel jelölt rész csak folyószámlahitel kiváltása esetén alkalmazandó! Egyéb esetben törölni kell!
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Adós lemond a 45 napi kamatmentességről és amennyiben a hitelkártya konstrukcióhoz visszatérítési funkció kapcsolódott
tudomásul veszi, hogy a visszatérítés jóváírási lehetősége elvész.
Az Adós jelen szerződést fentiek tudatában az általa megismert kockázatok vállalása mellett írja alá. 3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Kiegészítés munkáltatói kedvezmény igénybevételekor
Az OTP Bank Nyrt. a(z) <cegnev2> , mint munkáltatóval/(szak)/szervezettel kötött megállapodás alapján a fenti számú
személyi kölcsön szerződésre irányadó standard ügyleti kamat mindenkor hatályos hirdetmény szerinti mértékéből (jelenleg
a kölcsönszerződés 1. pontjában megállapított mérték) <munkaltatoikedv> százalékpont mértékű kamatkedvezményt
biztosít az Adós részére a munkáltatói(szak)/szervezeti <munkakod1> ajánlat keretében a Személyi Kölcsönről szóló
Hirdetményben,a Munkáltatói/(szak)szervezeti <munkakod1> ajánlatról szóló Hirdetményben, valamint a jelen
kölcsönszerződésben foglalt feltételek mellett, az alábbiak szerint.
A kedvezményes ügyleti kamat mértéke: a szerződéskötés időpontjában ismert kondíciókat figyelembe véve évi
<akcios_kamat>
%,
amennyiben
az Adós
teljesíti a
személyi
kölcsön
hirdetményben
részletezett
Arany/Platina/Gyémánt/OTP Munkavállalói ajánlat elnevezésű munkáltatói/(szak)szervezeti ajánlat keretében nyújtott
kamatkedvezményre jogosító feltételeket. A feltételek teljesítését a Bank minden hónapban ellenőrzi.
Abban az esetben, ha az Adósnak a(z) <cegnev>-nál/nél fennálló munkaviszonya megszűnésre, vagy megszüntetésre
kerül és/vagy munkabére a megelőző két hónapban nem az OTP Banknál vezetett bankszámlára érkezett, vagy ezen
munkáltatónak/(szakszervezetnek) megszűnik vagy módosul az OTP Bank Nyrt.-vel kötött Arany/Platina/Gyémánt/OTP
Munkavállalói ajánlat elnevezésű együttműködési megállapodása, a megszűnés napját követő felülvizsgálat utáni első
esedékesség napjától kezdve a jelen Kiegészítésben biztosított kamatkedvezmény megszüntetésre kerül. Ebben az
esetben a Bank a fenti számú kölcsönszerződésben meghatározott, mindenkor hatályos ügyleti kamatot számítja fel a
felülvizsgálatot követő első esedékességtől a kamatkedvezményre jogosító feltételek újbóli fennállását követő felülvizsgálat
utáni első esedékességig, de legkésőbb a futamidő végéig.
Amennyiben a felülvizsgálat során megállapításra kerül, hogy a munkáltató/(szak)szervezet OTP Bank Nyrt-vel kötött
Arany/Platina/Gyémánt/OTP Munkavállalói ajánlat elnevezésű együttműködési megállapodása módosult, vagy az Adós
OTP Banknál vezetett bankszámlájára másik, a jelen Kiegészítésben meghatározottól eltérő mértékű
Arany/Platina/Gyémánt/OTP Munkavállalói ajánlat elnevezésű együttműködési megállapodással rendelkező munkáltatótól
érkezik munkabér, továbbá a módosítás ténye az ügyfél adatai között rögzítésre kerül, a rögzítés napját követő
felülvizsgálat utáni első esedékesség napjától kezdve a jelen Kiegészítésben biztosított kamatkedvezménytől eltérően a
módosult munkáltató/(szak)szervezet együttműködési megállapodása szerinti Arany/Platina/Gyémánt/OTP Munkavállalói
ajánlat elnevezésű kamatkedvezmény kerül érvényesítésre.
Kedvezményes törlesztőrészlet összege: a szerződéskötés időpontjában ismert kondíciókat figyelembe véve:
<kedvezményes törlesztőrészlet összege> forint, amennyiben az Adós teljesíti a személyi kölcsön hirdetményben
részletezett Arany/Platina/Gyémánt/OTP Munkavállalói ajánlat elnevezésű munkáltatói/(szak)szervezeti ajánlat keretében
nyújtott kamatkedvezményre jogosító feltételeket. Fenti törlesztőrészlet tartalmazza a tőke és az ügyleti kamat havi,
időarányos részét. A feltételek nem teljesítése vagy módosulása esetén a fentiekben meghatározott időponttól kezdődően
az ügyfélnek a kamatkedvezmény nélkül, illetve a módosult kamatkedvezménnyel megállapított törlesztő részleteket kell
megfizetnie az OTP bank Nyrt.-nek. Az Adós tudomásul veszi, hogy a kamatkedvezmény megvonása, illetve mértékének
módosulása miatt a kölcsön törlesztő részlete az azt követő esedékességtől megváltozik, melyről a Bank levélben
tájékoztatja az Adóst.
A kamatkedvezményre jogosító feltételek teljesítése/nem teljesítése következtében változó törlesztőrészletek miatt, a jelen
<szla_szam_3_2> kölcsönszerződésben feltüntetett futamidő alatt fizetendő törlesztőrészletek összege, illetve a fizetendő
teljes összeg változhat.
Az Adós jelen Kiegészítés aláírásával tanúsítja, hogy a Kiegészítésben, továbbá a Munkáltatói <munkakod1> ajánlatról
szóló Hirdetményben foglaltakat megismerte, és mindezeket magára nézve kötelezőnek fogadta el. 4
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A lila színnel jelölt rész csak hitelkártya kiváltása esetén alkalmazandó! Egyéb esetben törölni kell!
A Türkiz színnel jelölt rész csak munkáltatói kedvezmény esetén alkalmazandó! Egyéb esetben törölni kell!
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.) Egyéb rendelkezések5
A folyósított kölcsön összegét, az engedélyezett futamidőt, a havi törlesztés kezdetét és végét, a havi törlesztő részlet
összegét, a teljes hiteldíj mutató (THM) értékét, az Adós által fizetendő teljes összeget a Bírálati és Folyósítási Értesítő
tartalmazza. 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.
A szerződés felek általi aláírására aláírópadon, fokozott biztonságú elektronikus aláírással került sor, mely a
hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény alkalmazásában írásba foglalt
szerződésnek minősül.
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.
Jelen szerződés a hitelbírálati döntés és az ennek alapján elkészített Bírálati és Folyósítási Értesítő Bank általi megküldése,
mint a jelen szerződés hatályba lépése vonatkozásában kikötött felfüggesztő feltétel teljesülése esetén, a Bírálati és
Folyósítási Értesítő Adós részére történő hozzáférhetővé tételével, a Bírálati és Folyósítási Értesítő megküldésének napján
lép hatályba. A Bírálati és Folyósítási Értesítő jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi és azzal együtt hatályos.
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.
Szerződő felek jelen szerződést, annak elolvasása és értelmezése után, mint ügyleti akaratukkal és érdekeikkel mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
Kelt: <város>, <dátum óó:pp>

……..……………………………………………..
<Adós neve> / <Szerep>

……..……………………………………………..
<aláíró neve1> / <aláíró szerep1>

……..……………………………………………..
<aláíró neve2> / <aláíró szerep2>

OTP Bank Nyrt.
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Munkáltatói kedvezmény igénybevétele esetén a számozás módosul.
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