K14. sz. melléklet

hiteliktatószám:

Takarék Folyószámlahitel
Folyószámlahitel-keret szerződés
Fogyasztó Ügyfél számára
Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez
mely létrejött egyrészről a
Örkényi Takarékszövetkezet
székhelye: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a
cégjegyzék száma: Cg. 13-02-050428
Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság
statisztikai számjele: 10045167-6419-122-13
mint hitelnyújtó
– a továbbiakban: Hitelintézet –
másrészről
(a számlatulajdonos neve),
születési neve:
születési helye, ideje:
.
anyja születési neve:
személyazonosító okmány típusa, száma:
lakcíme:
levelezési címe:
– a továbbiakban: Számlatulajdonos I. –
és
(a számlatulajdonos neve),
születési neve:
születési helye, ideje:
anyja születési neve:
személyazonosító okmány típusa, száma:
lakcíme:
levelezési címe: .
– a továbbiakban: Számlatulajdonos II. –
– Számlatulajdonos I. és Számlatulajdonos II. a továbbiakban együtt: Számlatulajdonos vagy
Számlatulajdonos(ok) –
– a Számlatulajdonos(ok) és a Hitelintézet a továbbiakban együtt: Felek –
között a fenti hiteliktatószámon a jelen Szerződésben foglalt feltételekkel.
A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú függelékben található, – Takarék
Folyószámlahitel – Általános Szerződési Feltételek fogyasztónak minősülő természetes személy
ügyfelekkel kötendő szerződéshez (a továbbiakban: ÁSZF) megnevezésű dokumentum.
1. A Hitelintézet a Számlatulajdonos(ok) részére, a
számú fizetési számlához (a továbbiakban:
Számla) kapcsolódóan
,- Ft, azaz
. forintnak a Számlatulajdonos(ok) által a Számlára
havonta teljesített rendszeres jóváírás feltételével
napjától kezdődően
- Ft, azaz
forint Hitelkeretet tart rendelkezésre..
A Hitelkeret túllépése a Számlatulajdonos által, azaz hiteltúllépés nem lehetséges.
A Hitelkeret lejáratának napja:

amely időpontig tart a Szerződés futamideje.
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A Hitelkeretet a Hitelintézet a Hitelkeret lejáratának napját megelőző napig tartja a Számlatulajdonos
rendelkezésére.
A Számlatulajdonos köteles a Hitelkeret terhére igénybevett Kölcsön összegét legkésőbb a lejárat
napján, illetve a Számla megszüntetése esetén, legkésőbb a megszűnés napján a Hitelintézetnek
megfizetni
A Hitelkeret rendelkezésre tartásának további feltétele a Számlatulajdonos, mint biztosított nevére
szóló, jelen Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez kapcsolódó hitelfedezeti életbiztosítási szerződés
megkötése, melyben a Hitelintézet kedvezményezettként kerül megjelölésre. A Számlatulajdonos, mint
biztosított jelen Szerződés aláírásával arra is külön kötelezettséget vállal, hogy a Hitelintézet
kedvezményezettként történt kijelölését a Szerződés fennállása alatt folyamatosan hatályban tartja és
erről a biztosítót tájékoztatja. A tájékoztatást - amennyiben ezt szükségesnek ítéli - Hitelintézet is
1
megteheti.
A hitelfedezeti életbiztosítás díja:
Ft [egyszeri megfizetésű díj, mely a rendelkezésre tartás
megnyitásával egy időben esedékes. Amennyiben a Számlatulajdonos nem igazolja a biztosítási díj
megfizetését, a Hitelintézet jogosult a biztosítási díjat a Hitelkeret terhére a Számlatulajdonos nevében
megfizetni, melyre jelen Szerződés aláírásával külön is felhatalmazza a Számlatulajdonos a
1
Hitelintézetet.
2. A Hitelkeret rulírozó jelleggel működik, melynek megfelelően
- a Hitelintézet a Hitelkeret terhére és erejéig a Számlatulajdonos(ok) részére Kölcsönt folyósít,
amennyiben a Számla látra szóló követelése a beérkező fizetési megbízások, terhelések
teljesítéséhez nem elegendő. A Kölcsön folyósítására – mindenkor a Hitelkeret fennálló
összege erejéig – a Számlatulajdonos(ok) külön rendelkezése nélkül, automatikusan kerül sor,
- az igénybevett Kölcsön törlesztése a Számlán történő jóváírások erejéig és azok napján –
automatikusan történik meg.
A Hitelintézet a Kölcsön folyósítását megtagadhatja, ha a Szerződés megkötése után az Ügyfél
körülményeiben olyan lényeges változás állt be, amely miatt a szerződés teljesítése többé nem
elvárható. A folyósítás megtagadása egyben a Szerződés azonnali hatályú felmondását is jelenti.
3. A Hitelkeret rendelkezésre tartásáért felszámított Rendelkezésre Tartási Díj mértéke: évi 0%
Az igénybevett Kölcsön összege után felszámított Ügyleti Kamat mértéke: évi

%

Az Ügyleti Kamat rögzített hitelkamat a Hitelkeret egy éves futamidején belül.
Kezelési Díj: a Hitelkeret összegének

%-a, azaz

Fizetési számlához kapcsolódó számlavezetési díj:

. Ft
Ft/hó, 12 hónapra összesen

Ft.

A teljes hiteldíj mutató (THM) a teljes Hitelkeret egy éves igénybevétele esetén (jelen Szerződés
megkötésének időpontjára vonatkoztatva):
%.
A Hitel teljes díja a Folyószámlahitel-keret Szerződés megkötésének időpontjára vonatkoztatva:
Ft.
A Hitelintézet egyedi döntésével a Számlatulajdonos(ok)nak kamatkedvezmény adására jogosult. Ezen
extra kamatkedvezmény nyújtásának és visszavonásának feltételei az alábbiak:
A Hitelintézet a jelen Szerződés módosításakor Szerződésmódosítási díjat, a Számlatulajdonos
Hitelkeretével kapcsolatos külön kérelmeinek elbírálásáért, intézéséért azok teljesítésekor Rendkívüli
Ügyintézési Díjat, a Számlatulajdonos Hitelkeretével kapcsolatos külön kérelmére megküldött
kimutatások, tájékoztatások elkészítéséért, azok megküldésekor Rendkívüli Levelezési Díjat,
1

Amennyiben nem kerül hitelfedezeti biztosítás kikötésre, a dőlt betűvel jelzett két bekezdést törölni kell!
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valamint a Számlatulajdonos(ok) által kért eseti igazolásokért, azok elkészítésekor az Eseti
Igazolások Kiállítási Díját számíthatja fel, mely díjakra vonatkozó szabályokat és megfizetésének
eseteit az ÁSZF, mértékét és esedékességét – amennyiben a jelen Folyószámlahitel-keret Szerződés
másként nem rendelkezik – a Hitelintézet jelen Folyószámlahitel-keret Szerződés 2. számú függelékét
képező Hirdetménye tartalmazza.
A Számlatulajdonos a jelen Szerződés aláírásával felhatalmazza a Hitelintézetet, hogy az esedékes
Kamat-, díj- és költségtartozásokkal a Számlát – akár a Hitelkeret terhére is – az esedékesség napján
megterhelje. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Hitelintézet a Számláról a hatósági átutalás
és az átutalási végzés alapján történő átutalást is teljesíti a Hitelkeret terhére.
4. A Hitelintézet jogosult az esedékességkor nem teljesített, tőke-, kamat- díj- vagy költségtartozás
után a Hitelintézet Hirdetményében meghatározott mértékű Késedelmi Kamatra.
A Számlatulajdonos felhatalmazza a Hitelintézetet arra, hogy amennyiben fizetési kötelezettségét a
jelen Szerződés szerinti határidőben nem teljesíti, illetve a Hitelintézet az előző pontban foglaltak
szerinti felhatalmazás alapján a Számla megterhelésével a jelen Folyószámlahitel-keret Szerződés
szerinti követelését fedezethiány miatt érvényesíteni nem tudja, a tartozás összegével és járulékaival a
Hitelintézetnél vezetett bármely számlájáról, beszámítási jogával élve a tartozás Késedelmi Kamattal
növelt összegét beszedje.
5. A jelen Szerződés Hitelintézet általi egyoldalú módosítására az ÁSZF-ben foglaltak az irányadók.
6. A jelen Szerződés az aláírásától számított 1 (egy) éves határozott időtartamra szól. Amennyiben a
lejáratot megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal bármelyik szerződő fél írásban a másik fél felé
eltérően nem nyilatkozik, a jelen Szerződés hatálya - minden külön rendelkezés nélkül - újabb egy
évvel meghosszabbodik.
Amennyiben a jelen Szerződés nem kerül meghosszabbításra, a Számlatulajdonos(ok) köteles(ek) a
jelen Szerződés alapján fennálló Kölcsön és egyéb tartozásá(uka)t legkésőbb a Szerződés lejáratának
napjáig megfizetni.
7. A Hitelintézet a jelen Szerződés alapján a Számlatulajdonos rendelkezésére tartott Hitelkeret
feltételeit az egy éves futamidő lejárata előtt felülvizsgálja, és amennyiben a Hitelkeret fenntartásának
jelen Szerződés szerinti feltételei nem változnak, és egyik fél sem él a 6. pontban foglaltak szerinti
nyilatkozattal, úgy a jelen Szerződés, az eredeti lejárati időpontját követő egy éves határozott
időtartammal változatlan feltételek mellett hosszabbodik meg.
A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen Szerződésben a Számlatulajdonos részére
meghatározott Hitelkeret rendelkezésre tartásának feltételeiben az alábbi változások következnek be,
és egyik fél sem él a 6. pontban foglaltak szerinti nyilatkozattal, úgy a Hitelintézet a felülvizsgálat
alapján a jelen Szerződés szerinti Hitelkerettől eltérő összegű hitelkeretre vonatkozó
szerződésmódosítást jogosult Számlatulajdonos számára felajánlani:
(a) a Számlatulajdonos fizetési fegyelmének romlása: A Számlatulajdonosnak a Hitelintézettel
szemben fennálló bármely - nem csak jelen Szerződésből származó - fizetési kötelezettsége
teljesítése tekintetében a Hitelkeret lejártát megelőző egy évben során 30 napot meghaladó
fizetési késedelme volt;
(b) a Számlatulajdonos hitelképességének romlása: A Hitelintézet által az éves felülvizsgálat
keretében a Számlatulajdonos hitelképességére vonatkozóan elvégzett minősítés a
Számlatulajdonos hitelképességének romlását mutatja;
(c) a Fizetési számlára érkező rendszeres jövedelem jóváírás csökkenése: A Hitelkeret lejártát
megelőző 6 hónapban a Számlára érkező átlagos jövedelem jóváírás 20%-ot meghaladó
mértékben csökken az 1. pontban rögzített jóváíráshoz képest.
A Hitelintézet a felülvizsgálat alapján engedélyezett hitelkeret összegére vonatkozó olyan
szerződésmódosítást küld a Szerződés futamidejének lejárata előtt legalább 15 nappal megelőzően a
Számlatulajdonos részére, amely egyértelműen tartalmazza, hogy amennyiben azt a Számlatulajdonos
az alábbiak szerint nem fogadja el, és a módosított Hitelkeret összege és az érvényes hitelkeret
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összege közötti különbözetet és járulékait a Hitelkeret lejáratának időpontjáig nem fizeti meg, akkor az
a Hitelintézet 6. pontban foglaltak szerinti nyilatkozatának minősül.
Amennyiben a Számlatulajdonos a módosított Hitelkeret összeget elfogadja, a Számlatulajdonos
köteles a módosított Hitelkeret összege és az érvényes hitelkeret összege közötti különbözetet és
járulékait (kamat, költség, díj) a módosítás hatályba lépéséig a Hitelintézet számára megfizetni és a
Hitelintézet által megküldött szerződésmódosítást a Hitelkeret lejáratának időpontjáig beérkezően
aláírva visszaküldeni.
Amennyiben a Számlatulajdonos a Hitelintézet által megküldött szerződésmódosítást a Hitelkeret
eredeti lejáratának időpontjáig beérkezően nem küldi vissza aláírva a Hitelintézet számára, ez azt
jelenti, hogy a Hitelkeret módosított összegét a Számlatulajdonos nem fogadja el. Ebben az esetben a
Számlatulajdonos köteles a jelen Szerződés alapján fennálló Kölcsön és egyéb tartozását a jelen
Szerződés megszűnéséig megfizetni.
A módosítás hatályba lépéséig illetve a Folyószámlahitel-keret Szerződés lejáratáig a Hitelkeret az
eredeti feltételekkel áll fent.
8. A Számlatulajdonos(ok) kijelenti(k), hogy a Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló - a jelen
Szerződés elválaszthatatlan részét képező 1/d. számú mellékletben foglalt - tájékoztatást a jelen
Szerződés megkötését megelőzően megismerte(ék) és annak tudomásul vételére vonatkozó
nyilatkozatot (1/a. számú melléklet) a szerződéskötés előtt aláírta(ák).
9. A jelen Szerződés megszüntetésére az ÁSZF-ben foglaltak irányadók.
A Hitelintézet az ÁSZF-ben foglaltakon túlmenően jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal
felmondani, amennyiben a Számlán a Hitelkeret összegét meghaladó tartozás keletkezik.
A jelen Szerződést a Számlatulajdonos(ok) jogosult(ak) azonnali hatályú felmondással megszüntetni,
amennyiben a Szerződés alapján Kölcsön és egyéb tartozása(uk) a Hitelintézettel szemben nem áll
fenn, illetve ha fennálló fizetési kötelezettsége(ük) a felmondási jog gyakorlásával egyidejűleg
maradéktalanul kiegyenlítésre kerül.
10. A Számlatulajdonos(ok) a Számlájá(uk)ra érkező rendszeres befizetések, illetve átutalások
összegének emelkedése esetén írásbeli kérelemmel kezdeményezheti(k) a Hitelkeret 1. pont szerinti
összegének megemelését.
11. A Felek az egymáshoz intézett értesítéseiket, nyilatkozataikat az ÁSZF-ben és az
Üzletszabályzatban foglaltak szerint kötelesek megtenni, és egymásnak megküldeni.
12. A jelen Szerződés aláírásával a Számlatulajdonos(ok) megerősíti(k), hogy a személyes
adatai(ka)t érintő adatkezelésre vonatkozó, a jelen Szerződés 3. számú mellékletét képező
tájékoztatást a jelen Szerződés megkötését megelőzően megismerte(ék) és annak tudomásul
vételére vonatkozó nyilatkozatot a szerződéskötés előtt aláírta(ák).
13. A jelen Szerződésben - ideértve az annak elválaszthatatlan részét képező mellékleteket és
függelékeket is (ÁSZF és Hirdetmény) - nem szabályozott kérdésekben a Számlatulajdonossal
(Számlatulajdonosokkal) megkötött Keretszerződésben foglaltak, a Hitelintézet Takarék
2
Folyószámlahitel konstrukcióra vonatkozó Hirdetménye, Általános
Üzletszabályzatának (a
továbbiakban: Üzletszabályzat), a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII. törvénynek (Hpt.) a bankhitelre és a bankkölcsönre vonatkozó általános előírásai, a
fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (Fhtv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.
A Keretszerződés alapján megnyitott és a Számlatulajdonos javára vezetett fizetési Számlához
kapcsolódó valamennyi jutalékot, díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget a Keretszerződés
és a Számlára vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.
2

Az adott hitelintézet erre a termékre vonatkozó üzletszabályzatának címét kell ide beírni
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14. A jelen Szerződésben használt nagy kezdőbetűvel írt fogalmak az ÁSZF-ben, illetve az
Üzletszabályzatban meghatározott jelentéssel bírnak.
15. A jelen Szerződés, az ÁSZF, a Hirdetmény, valamint a Hitelintézet Üzletszabályzata alatt a jelen
Szerződés aláírásakor hatályos szerződés, ÁSZF, Hirdetmény, valamint a Hitelintézet
Üzletszabályzata, illetve azok fenti 6. és 7. pontnak (illetve a Hpt.-nek és az Fhtv.-nek) megfelelő, a
Hitelintézet általi egyoldalú, illetve a Felek általi kétoldalú módosítása alapján mindenkor hatályos
szövege értendő.
16. A jelen Szerződés aláírásával a Számlatulajdonos külön is kijelenti, illetve elismeri, hogy a
Hitelintézet számára lehetővé tette a Hirdetmény, az ÁSZF és az Üzletszabályzat tartalmának
megismerését a szerződéskötést megelőzően, továbbá kijelenti, illetve elismeri, hogy ezen
dokumentumok szerződéskötéskor hatályos tartalmát megismerte és elfogadja.
A felek a jelen Szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
írták alá.
A jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletei és függelékei:
1/a. számú melléklet:
Nyilatkozat az 1/d. számú mellékletben szereplő, KHR-re
vonatkozó
Tájékoztatóban
foglaltak
megismeréséről
és
tudomásulvételéről
1/b. számú melléklet:
Nyilatkozat Központi Hitelinformációs Rendszerben történő
adatkezelésről
1/c. számú melléklet:
Központi Hitelinformációs Rendszerben a szerződéses jogviszony
megszűnését követő adatkezelési hozzájárulás visszavonásáról
1/d. számú melléklet:
Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerre irányadó
szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott személyt
megillető jogokról, a KHR által kezelt adatok felhasználásáról,
valamint az adatok átadásáról
2. számú melléket:
Nyilatkozat Központi Hitelinformációs Rendszerből (KHR) átvett
adatok tartalmáról és azok értékeléséről kapott tájékoztatásról
(természetes személy esetén)
3. számú melléklet:
Adatkezelési nyilatkozat és tájékoztató
A "Takarék Folyószámlahitel" igénylőlap jelen Szerződésnek szintén elválaszthatatlan részét
képezi.
1. számú függelék:
2. számú függelék:
Kelt,

év

Takarék Folyószámlahitel – Általános Szerződési Feltételek
Hirdetmény
hó

napján

____________________

____________________

Számlatulajdonos I.

Számlatulajdonos II.

_____________________
Hitelintézet

Alulírottak igazoljuk, hogy az Számlatulajdonos(ok) a szerződést előttünk mint tanuk előtt írták alá:
Aláírás: __________________________
Név: ____________________________
Cím: __________________________

Aláírás: __________________________
Név: _____________________________
Cím: __________________________
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