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SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ
AJÁNLAT
1. Igénylési adatok
Igénylés kiállításának dátuma:
2.

Szerződésazonosító

Ügylet-azonosító

Személyi
kölcsön
Folyósítás
és
törlesztés
nyilvántartási pénzneme:
pénzneme:
Személyi kölcsön összege a nyilvántartás pénznemében:
Személyi kölcsön összege a folyósítás és törlesztés pénznemében:
Személyi kölcsön összege Forintban:
Futamidő:
A Személyi kölcsön célja:
Adott esetben: Az igényelt Személyi kölcsönhöz kapcsolódó akció, kedvezmény típusa:
Adott esetben: Az igényelt Személyi Kölcsön konstrukció nem minősül akciósnak.
Igényelt kölcsön kamatozása
Adott esetben, amennyiben a folyósítás bankszámlára történik:
Igénylő kölcsön folyósítására és törlesztésére megjelölt Raiffeisen
Banknál vezetett bankszámlájának száma:
Adott esetben, amennyiben a folyósítás törlesztési számlára
történik:
A kölcsön folyósítására és törlesztésére szolgáló Törlesztési számla
száma:
Adós által megadott bankszámla száma a Kölcsön rendelkezésre
bocsátásához:
Adott esetben: Igénylő nyilatkozik, hogy amennyiben a Személyi kölcsön szerződés nem jön létre, kérelmezi a fenti bankszámla
megszüntetését.
Adott esetben: A fent megjelölt Bankszámlához „Vállalati csomag” kedvezmény kapcsolódik.
Igénylő nyilatkozik, hogy biztosítási védelmet jelen kölcsönigényléshez kapcsolódóan igényel/nem igényel.
Igényelt biztosítás típusa:
Adott esetben: Igénylő nyilatkozik, hogy hitelközvetítő közreműködését kéri.

IGÉNYLŐ/ADÓS SZEMÉLYES ADATOK
Előnév:
Családi név:
Utónév:
Születési
családi
és
utónév:
Anyja születési neve:
Születési hely:
Állampolgárság:
Személyazonosító okmány
típusa:
Állandó lakcím:
Állandó
lakcím
telefonszáma:
Állandó lakhelyén:
Értesítési cím:
Értesítési
cím
telefonszáma:
Mobiltelefonszám:

Születési idő:
Neme:
Személyazonosító
száma:

okmány

Bejelentés ideje:
tulajdonos/családtag/bérlő/egyéb

Mobilszerződés típusa:
Legmagasabb
iskolai
végzettsége:

Családi állapota:
Kapcsolattartásra megjelölt közeli hozzátartozó családi és utóneve:
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Telefonszáma:
Munkahelyi telefonszáma:

ADÓS MUNKAVISZONYÁRA ÉS VÁLLALKOZÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK
Munkaviszony
Munkáltató neve:
Munkáltató székhelye:
Munkáltató telefonszáma:
Munkáltató fő tevékenységi köre:
Munkaviszony kezdete:
Munkavállaló beosztása:
Munkaviszony típusa:
A munkaviszonnyal kapcsolatban Munkáltatónál elérhető
illetékes(ek) neve:
Illetékes(ek) telefonszáma/melléke:
Ezennel nyilatkozom, hogy nem állok felmondás alatt. / Ezennel nyilatkozom, hogy felmondás alatt állok.
Vállalkozás működésének kezdete:
IGÉNYLŐ/ADÓS JÖVEDELMI ADATOK
Jövedelem forrása:

Munkaviszony

Jövedelem forrása:

Igazolt jövedelem összege 1:
Igazolt jövedelem összege 2:
Vállalkozó

Jövedelem forrása:

Igazolt jövedelem összege 1:
Igazolt jövedelem összege 2:
Nyugdíj

Jövedelem forrása:

Igazolt jövedelem összege 1:
Igazolt jövedelem összege 2:
Egyéb
Igazolt jövedelem összege 1:
Igazolt jövedelem összege 2:

Jövedelmet terhelő levonás megnevezése:
Jövedelmet terhelő levonás összege 1:
Jövedelmet terhelő levonás összege 2:
Ezennel kijelentem, hogy az igénylőlapon feltüntetett jövedelmi adat a hitelképesség vizsgálat keretében benyújtásra kerülő
jövedelemigazolással alátámasztható, vagy a bankszámlámra jövedelem címén érkező összeggel megegyező, amely után az előírt
közterhek tudomásom szerint levonásra kerültek.
Keresők száma a saját
Eltartottak száma a saját
háztartásban:
háztartásban:
Igénylő tehermentes ingatlannal rendelkezik/nem rendelkezik

IGÉNYLŐ/ADÓS BANKKAPCSOLATAIRA VONATKOZÓ ADATOK
Igénylő az igénylést megelőzően nem rendelkezett/nem rendelkezett Raiffeisen Banknál vezetett bankszámlával.
Számlanyitás dátuma:
Fennálló tartozás(ok)
Folyósító Bank neve
Szerződés típusa
Szerződéskötés dátuma
Szerződés összege
Havi/Éves törlesztés összege
Fennálló tőketartozás összege
Kiváltandó Raiffeisen Bank tartozás összege
__________________________
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Ügyfelek száma
Árfolyamrögzítésben részt vesz?
Havi kapcsolódó megtakarítás összege
Ezennel nyilatkozom, hogy fenti hitelemet/kölcsönömet a jelenleg igényelt személyi kölcsönből kívánom visszafizetni
Számlaszám, amelyre a Bank az átutalást teljesíti
Kölcsön/hitel azonosító száma
Igénylő tudomással bír arról, hogy amennyiben a Kölcsön felvételének célja hitelkártyához kapcsolódó
hitelkeretből eredően Bankkal szemben fennálló tartozás kiegyenlítése, és Igénylő Sokoldalú OKOSkártyával
rendelkezik, a hitelkeret megszüntetésével a kártya a szerződésben foglaltak szerint a továbbiakban Start
Okoskártyaként működik, használatához a mindenkori Lakossági Kondíciós Listában a Start OKOSkártyára
vonatkozóan meghatározott díjak kerülnek felszámításra.

IGÉNYLŐ/ADÓSTÁRS SZEMÉLYES ADATOK
Előnév:
Családi név:
Utónév:
Születési
családi
és
utónév:
Anyja születési neve:
Születési hely:
Állampolgárság:
Személyazonosító okmány
típusa:

Születési idő:
Neme:
Személyazonosító okmány
száma:

Állandó lakcím:
Állandó
lakcím
telefonszáma
Állandó lakhelyén:
Értesítési cím:
Értesítési
cím
telefonszáma:
Mobiltelefonszám:
Családi állapota:

Bejelentés ideje:
tulajdonos/családtag/bérlő/egyéb

Mobilszerződés típusa:
Legmagasabb
iskolai
végzettsége:

Kapcsolattartásra
megjelölt
közeli
hozzátartozó családi és
utóneve:
Telefonszáma:
Munkahelyi telefonszáma:
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ADÓSTÁRS MUNKAVISZONYÁRA ÉS VÁLLALKOZÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK
Munkaviszony
Munkáltató neve:
Munkáltató székhelye:
Munkáltató telefonszáma:
Munkáltató fő tevékenységi köre:
Munkaviszony kezdete:
Munkavállaló beosztása:
Munkaviszony típusa:
A munkaviszonnyal kapcsolatban Munkáltatónál elérhető
illetékes(ek) neve:
Illetékes(ek) telefonszáma/melléke:
Ezennel nyilatkozom, hogy nem állok felmondás alatt. Ezennel nyilatkozom, hogy felmondás alatt állok.
Vállalkozás működésének kezdete:

IGÉNYLŐ/ADÓSTÁRS JÖVEDELMI ADATOK
Jövedelem forrása:

Munkaviszony

Jövedelem forrása:

Igazolt jövedelem összege 1:
Igazolt jövedelem összege 2:
Vállalkozó

Jövedelem forrása:

Igazolt jövedelem összege 1:
Igazolt jövedelem összege 2:
Nyugdij

Jövedelem forrása:

Igazolt jövedelem összege 1:
Igazolt jövedelem összege 2:
Egyéb
Igazolt jövedelem összege 1:
Igazolt jövedelem összege 2:

Jövedelmet terhelő levonás megnevezése:
Jövedelmet terhelő levonás összege 1:
Jövedelmet terhelő levonás összege 2:
Ezennel kijelentem, hogy az igénylőlapon feltüntetett jövedelmi adat a hitelképesség vizsgálat keretében benyújtásra kerülő
jövedelemigazolással alátámasztható, vagy a bankszámlámra jövedelem címén érkező összeggel megegyező, amely után az előírt
közterhek tudomásom szerint levonásra kerültek.
Keresők száma a saját
Eltartottak száma a saját
háztartásban:
háztartásban:
Igénylő tehermentes ingatlannal rendelkezik/Nem rendelkezik.
Igénylők nyilatkoznak, hogy közös háztartásban élnek/ Igénylők nyilatkoznak, hogy nem élnek közös háztartásban.

__________________________
Adós/adóstárs aláírása

4/17

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia utca 6.  Raiffeisen Direkt: 06-80-488-588
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  Cégjegyzékszám: 01-10-041042
Felügyeleti hatóság neve és székhelye: Magyar Nemzeti Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 9.

IGÉNYLŐ/ADÓS BANKKAPCSOLATAIRA VONATKOZÓ ADATOK
Igénylő az igénylést megelőzően nem rendelkezett/nem rendelkezett Raiffeisen Banknál vezetett bankszámlával.
Számlanyitás dátuma:
Fennálló tartozás(ok)
Folyósító Bank neve
Szerződés típusa
Szerződéskötés dátuma
Szerződés összege
Havi/Éves törlesztés összege
Fennálló tőketartozás összege
Kiváltandó Raiffeisen Bank tartozás összege
Ügyfelek száma
Árfolyamrögzítésben részt vesz?
Havi kapcsolódó megtakarítás összege
Ezennel nyilatkozom, hogy fenti hitelemet/kölcsönömet a jelenleg igényelt személyi kölcsönből kívánom visszafizetni
Számlaszám, amelyre a Bank az átutalást teljesíti
Kölcsön/hitel azonosító száma
Igénylő tudomással bír arról, hogy amennyiben a Kölcsön felvételének célja hitelkártyához kapcsolódó
hitelkeretből eredően Bankkal szemben fennálló tartozás kiegyenlítése, és Igénylő Sokoldalú OKOSkártyával
rendelkezik, a hitelkeret megszüntetésével a kártya a szerződésben foglaltak szerint a továbbiakban Start
Okoskártyaként működik, használatához a mindenkori Lakossági Kondíciós Listában a Start OKOSkártyára
vonatkozóan meghatározott díjak kerülnek felszámításra.

BANK ADATAI
RAIFFEISEN Bank Zrt.
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Nyilvántartó bíróság:
Tevékenységi engedély száma:
Felügyeleti hatóság neve, székhelye:

1054 Budapest, Akadémia u. 6.
01-10 - 041042
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
989/1997/F.
Magyar Nemzeti Bank
1054 Budapest, Szabadság tér 9.

ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ AZONOSÍTÓ ADATOK
Igénylést benyújtó fiók kódja:
Lebonyolító értékesítő azonosító:
Adott esetben: Hitelközvetítő neve:
Adott esetben: Levelezési címe:
Hitelközvetítő neve:
Értékesítő azonosító kódja:
Levelezési címe:
Az ügyféllel kapcsolatba kerülő közvetítői alvállalkozó neve:
(megbízó Közvetítő neve:)
Az ügyféllel kapcsolatba kerülő közvetítői alvállalkozó levelezési
címe:
(megbízó Közvetítő levelezési címe:)

RB Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b
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2. Személyi kölcsönre vonatkozó általános nyilatkozatok
2.1 Általános nyilatkozatok
2.1.1 Igénylő tudomással bír arról, hogy a Bank jogosult az Igénylő kötelezettségeinek ellenőrzése, illetve a Bank
kötelezettségvállalásainak teljesítése céljából Igénylő személyi-, betét-, hitel- és kockázati adataira vonatkozó
tájékoztatást és ilyen információt tartalmazó dokumentumokat az Igénylőtől bekérni.
2.1.2 A jelen igénylés kötelező mellékletét és egyben elválaszthatatlan részét képezik azon igazolások, okiratok,
amelyeket az Igénylő a hitelbírálat lefolytatása érdekében bocsátott a Bank rendelkezésére. Igénylő tudomással
bír arról, hogy a Bank az igénylőlapon megadott adatokat a személyi kölcsön szerződéshez kapcsolódó ügyfélazonosítási és átvilágítási, előzetes kockázatkezelési – ideértve a kockázatelemzést, a kockázatmérséklést és
értékelést, az Ügyfél-, az ügylet- és a hitelképesség minősítését is –vizsgálat lefolytatása céljából, továbbá a
létrehozandó szerződés előkészítése, a szerződéses kapcsolattartás, illetve a szerződéshez kapcsolódó megfelelő
tájékoztatás megadása érdekében, valamint a benyújtott igénylés elbírálásához használja fel. A Bank e fenti
célok megvalósítása érdekében jogosult a megadott adatokat ellenőrizni. Ezen ellenőrzés során a Bank jogosult
az adatokat, valamint a Bank részére biztosítéki célból felajánlott vagyontárgya(i)ra vonatkozó adatokat és
okmányokat közhiteles nyilvántartások adataival összevetni, azokból információkat kérni, illetve az ezen
nyilvántartásokat kezelő szervek részére – a személyes adatok védelmére és a banktitokra vonatkozó előírások
megtartásával – adatokat továbbítani, átadni (ilyen szervek vagy nyilvántartások lehetnek például: a BM
felügyelete alá tartozó személyi, illetve közúti közlekedési nyilvántartások, a Magyar Országos Közjegyzői
Kamara, az ingatlan- és cégnyilvántartás, a különböző bírósági és hatósági, adóhatósági nyilvántartások, illetve
a Girinfo és a KHR) az igényelt banki ügylet előkészítése során és érdekében, a vonatkozó szerződéses
jogviszony létesítésekor, annak fennállása alatt, illetve mindaddig, amíg a szerződésből eredően a Bankkal
szemben az Igénylőnek tartozása áll fenn. Igénylő jelen igénylés aláírásával felhatalmazza a Bankot arra, hogy –
amennyiben a hitelbírálathoz szükséges – jövedelemigazolását a Bank az adóhatóságtól, közvetlenül kikérje,
illetve megkeresse az adóhatóságot vagy a Jövedelemigazolási nyilatkozaton szereplő más személyt (munkáltatót)
az Igénylő által csatolt jövedelemigazolás tartalmának és hitelességének ellenőrzése céljából.

2.1.3 Igénylő tudomásul veszi, hogy a Bank a jelen igénylésen rögzített adatai ellenőrzése és a kölcsönnyújtás
kockázatának felmérése végett – az általa kialakított szempontok alapján – hitelbírálatot végez. A jelen igénylés
befogadása a Bank részéről nem jelent semmiféle kötelezettségvállalást az igényelt kölcsön nyújtására
vonatkozóan. A Bank saját hatáskörben jogosult dönteni az igénylés elutasításáról, elfogadásáról. Igénylő
tudomással bír arról, hogy a Bank a hitelbírálat alapján hozott döntését nem indokolja. Bank az
igénylés elutasításáról írásbeli értesítést küld Igénylő részére.
2.1.4 Igénylő a jelen igénylőlap és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat aláírásával kijelenti,
hogy a Bank Személyi Kölcsönre vonatkozó szerződési feltételeiről előzetesen a szükséges és
elégséges mértékben tájékozódott, a Bank írásbeli tájékoztatóját átvette, a 2009. évi CLXII.
törvény 5. §-ában előírt, és az 56/2014. (XII.31.) számú NGM rendelet által szabályozott, a
Személyi Kölcsön legfontosabb jellemzőire, a kölcsönfelvétel Igénylő pénzügyi helyzetére
gyakorolt hatására, a fizetés elmulasztásának következményeire, így különösen a késedelmi
kamatra, a kölcsön felmondására, valamint a kölcsönfelvétellel kapcsolatos felelős
fogyasztói magatartásra vonatkozó szóbeli tájékoztatását megkapta.

2.2 Adatkezelés
2.2.1 Igénylő kijelenti, hogy a jelen igénylésen rögzített adatait, valamint az igénylés mellékleteként csatolt
valamennyi dokumentumban szereplő adatot önkéntesen bocsátotta a Bank rendelkezésére a személyi kölcsön
szerződés létrehozása és a hitelképességi vizsgálat lefolytatása érdekében. A Bank a megadott adatokat a
hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően,
a Bank Általános Üzleti Feltételeiben és Adatvédelmi Tájékoztatójában foglaltak szerint tartja nyilván és kezeli.
Ezen dokumentumok tartalmazzák a személyes adatok kezelésére vonatkozó részletszabályokat. Ezen
dokumentumok a Bank honlapján elérhetőek, illetve az igénylő kérésére ezeket a
__________________________
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Bank az igénylő rendelkezésére bocsátja. Igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az igénylésen
feltüntetett adatai a valóságnak megfelelnek, az adatok igazolása céljából a Bank részére bemutatott, illetve
átadott dokumentumok valódiak, érvényesek és hitelesek, továbbá Igénylő hozzájárul ahhoz, hogy az általa
átadott adatok és dokumentumok hitelességét a Bank ellenőrizze. Igénylő kijelenti, hogy a jelen Igénylőlapon más
személyek vonatkozásában megadott adatokkal kapcsolatban rendelkezik az érintett személyek jóváhagyásával
az adatszolgáltatáshoz, adataik kezeléséről megfelelően tájékoztatta őket, és ők ennek birtokában tudomásul
vették és elfogadták adataik Bank általi kezelését és hitelességük Bank általi esetleges ellenőrzését. A Bank az
igénylésen megjelölt közeli hozzátartozóval a megadott elérhetőségen keresztül a kapcsolatot felveheti.
2.2.2 Igénylő tudomással bír arról, hogy amennyiben a Bank az igénylést jóváhagyja, az általa a Bankhoz
benyújtott eredeti okiratokat, illetve okiratok hiteles másolatát a Bank megőrzi, és a Bank Általános Üzleti
Feltételei, valamint Adatvédelmi tájékoztatója szerint kezeli. Amennyiben a személyi kölcsön szerződés a felek
között bármely okból kifolyólag mégsem jön létre, úgy a Bank ennek ellenére is jogosult, illetve köteles megadott
adatokat nyilvántartani és kezelni a vonatkozó jogszabályokban foglaltak teljesítése érdekében, vagy ameddig a
szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető, illetve ha az az igénylő vagy a Bank
vagy a Bankkal kapcsolatban álló harmadik felek jogos érdekeinek érvényesítése és védelme érdekében
szükséges.
2.2.3 Amennyiben Igénylő a jelen igénylőlap és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat benyújtásához hitelközvetítő
közreműködését kívánja igénybe venni, ennek érdekében jelen okirat aláírásával kifejezetten felhatalmazza a
Bankot, hogy személyes adatai közül nevét és telefonszámát, születési helyét és dátumát, anyja nevét, lakcímét
átadja a hitelközvetítő részére az Igénylővel való kapcsolatfelvétel és a kapcsolatfelvétel megkezdésekor az
Igénylő azonosítása (mely azt jelenti, hogy a hitelközvetítő meggyőződik személyes adatok egyeztetésével, hogy
az Igénylővel történt-e a kapcsolatfelvétel) céljából.
A fentieken kívül, a hitelközvetítő a közvetítésével létrehozandó szerződések előkészítésével összefüggésben
jogosult az Igénylő által az igénylés kapcsán megadott adatokat megismerni és a hitelintézetekről és pénzügyi
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok
rendelkezései alapján kezeli. Amennyiben a Bank és az Igénylő között a kölcsönszerződés nem jön létre, az
eljáró hitelközvetítő az Igénylőre vonatkozóan tudomására jutott személyes adatokat nyilvántartásából törli,
azokat a jelen okiratban meghatározottól eltérő egyéb célra nem jogosult felhasználni.

2.3 Központi Hitelinformációs Rendszer
Igénylő a jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy a KHR-re vonatkozó MNB tájékoztatót
átvette, az abban foglaltakat átolvasta, megértette, és azt tudomásul veszi.
A tájékoztató ismeretében Igénylő az alábbi nyilatkozatot teszi.
2.3.1 Nyilatkozat a szerződéses jogviszony megszűnését követő adatkezelésről
A Bank jelen okirat aláírását megelőzően tájékoztatott arról, hogy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a Törvény
5.§ (2) bekezdése alapján átadott – a Törvény II. fejezetének 1.1 pontja és 1.2 pontjának a)-d) és k) pontja
szerinti - referenciaadatokat a szerződés megszűnését követően haladéktalanul és vissza nem állítható módon
törli, kivéve ha a szerződést kötő természetes személy írásban kéri a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást, hogy az
adatait a szerződéses jogviszony megszűnését követően még legfeljebb 5 évig tartsa nyilván. Ezen
referenciaadatok az alábbiak: név; születési név; születési idő, hely; anyja születési neve; személyi igazolvány
(útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma; lakcím; levelezési cím;
elektronikus levelezési cím; a szerződés típusa és azonosítója (száma);a szerződés megkötésének, lejáratának,
megszűnésének időpontja; ügyféli minőség (adós, adóstárs); a szerződés összege, valamint a törlesztés módja és
gyakorisága; a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme.
Tudomással bírok arról, hogy a nyilatkozatot a szerződés érvényessége alatt a Banknál lehet tenni, a szerződés
lejáratát követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére kell megküldenem. A nyilatkozat írásban bármikor
– a szerződéses jogviszony fennállása alatt a Banknál, azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál
közvetlenül – visszavonható.
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Igénylő a jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy a Törvény 9.§ (1) és (2) bekezdése szerinti tájékoztatást
megkapta, és ennek alapján ahhoz, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatosan a KHR részére a szerződéskötést
követően a Törvény 5.§ (2) bekezdése alapján átadott – a Törvény II. fejezetének 1.1 pontja és 1.2 pontjának a)d) és k) pontja szerinti - referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a szerződéses
jogviszony megszűnését követően legfeljebb 5 évig kezelje:
Igénylő/Adós nyilatkozata




hozzájárul
nem járul hozzá

Igénylő/Adóstárs nyilatkozata




hozzájárul
nem járul hozzá

__________________________
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3. Személyi Kölcsön
szerződéskötésre vonatkozó ajánlat
Igénylő az igénylőlapon, és az alábbiakban meghatározott feltételekkel szerződéskötésre vonatkozó ajánlatot
tesz a Banknak. Az ajánlat Bank általi elfogadása esetén a felek között a jelen okiratban foglaltak szerint
személyi kölcsönszerződés jön létre. A kölcsönszerződés vonatkozásában Igénylő a továbbiakban Adós.

3.1 Kondíciók
3.1.1

A Kölcsön összege: ……Ft
A Kölcsön futamideje: a Kölcsön folyósításától számított …..hónap
A törlesztő részletek száma:
Hitelbírálati díj összege: …..Ft

3.1.2

Adós által fizetendő díjak, költségek és havi törlesztő részlet:
Havi törlesztő részlet összege: …..Ft
A Kölcsön kamatlába: …..évi %
Teljes hiteldíj mutató: …..%

Havonta fizetendő teljes összeg:………Ft

Adós által fizetendő teljes összeg a teljes futamidő alatt (a Kölcsön összege és a Kölcsön teljes díja együttesen):
…..Ft
Adós tudomással bír arról, hogy a Bank a mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételek 1. rész
XIX. fejezetében foglaltak szerint jogosult a Kölcsönszerződésben kikötött díjat, költséget felülvizsgálni,
és azt egyoldalúan módosítani.

3.2 Szerződési Feltételek, folyósítás
3.2.1 A jelen szerződéskötésre vonatkozó ajánlatban és a Bank Kölcsön jóváhagyásáról
értesítő levelében foglaltak, valamint az Általános Üzleti Feltételei, Lakossági
Üzletszabályzata, Személyi Kölcsön Általános Szerződési Feltételei, illetve Adatvédelmi
tájékoztatója és a Lakossági Kondíciós Lista együttesen alkotják a kölcsönszerződést (a
továbbiakban: Kölcsönszerződés).
3.2.2 A Kölcsönszerződés létrejöttének feltétele, hogy a Bank a Kölcsönt – az általa kialakított
bírálati szempontok szerint lefolytatott hitelképesség vizsgálat alapján – a jelen szerződéskötésre vonatkozó
ajánlatban rögzített feltételeknek megfelelően jóváhagyja. A Kölcsön eltérő feltételekkel történő jóváhagyása
esetén a Kölcsönszerződés akkor jön létre, ha az Adós a Bank módosított ajánlatát írásban elfogadja. Nem
minősül a Kölcsön eltérő feltételekkel történő jóváhagyásának, ha az igénylés benyújtását
követően a Bank az igényelt Kölcsönhöz kapcsolódóan Lakossági Kondíciós Listában kikötött
díjakat az Általános Üzleti Feltételekben és a Lakossági Kondíciós Listában meghatározottak
szerint, a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex
mértékével módosítja.
Adott esetben, amennyiben a folyósítás bankszámlára történik:
3.2.3 A Bank a hitelképesség vizsgálatot az igénylés kiállításának dátumától számított legfeljebb 45 napon belül
lefolytatja, és amennyiben a Kölcsönt a Kölcsönszerződésben rögzített feltételeknek megfelelően
jóváhagyja, a Kölcsön összegét az Adós………számú bankszámláján (a továbbiakban: Bankszámla)
jóváírja (folyósítás). A Kölcsön jelen szerződéskötésre vonatkozó ajánlatban meghatározott feltételekkel
9/17

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia utca 6.  Raiffeisen Direkt: 06-80-488-588
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  Cégjegyzékszám: 01-10-041042
Felügyeleti hatóság neve és székhelye: Magyar Nemzeti Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 9.

történt jóváhagyásáról, a Kölcsön folyósításának és a havi törlesztés esedékességének, valamint a Kölcsön
lejáratának időpontjáról a Bank írásban, postai úton értesíti az Adóst, egyidejűleg a jóváhagyás tényéről az
igénylőlapon Adós által megadott telefonszámon, vagy sms üzenet formájában vagy elektronikus levélben
tájékoztatást ad. A Kölcsön Bank általi jóváhagyásával a felek közötti Kölcsönszerződés a Kölcsön folyósításának
napján létrejön.
Adott esetben, amennyiben a folyósítás törlesztési számlára történik:
3.2.3. A Bank a hitelképesség vizsgálatot az igénylés kiállításának dátumától számított legfeljebb 45 napon belül
lefolytatja, és amennyiben a Kölcsönt a Kölcsönszerződésben rögzített feltételeknek megfelelően jóváhagyja, a
Kölcsön összegét az ………….. számú fizetési számlának nem minősülő elszámolási számlán (a továbbiakban:
Törlesztési számla) jóváírja (folyósítás). A Törlesztési számla kizárólag a Kölcsön törlesztéséhez szükséges
pénzügyi fedezet elhelyezését és a Kölcsön elszámolását szolgálja. A Bank a Törlesztési számlát díj-, költség-és
egyéb fizetési kötelezettségmentesen biztosítja az Adós részére. A Törlesztési számla egyenlege után nem jár
kamat. A Kölcsön jelen szerződéskötésre vonatkozó ajánlatban meghatározott feltételekkel történt
jóváhagyásáról, a Kölcsön folyósításának és a havi törlesztés esedékességének, valamint a Kölcsön lejáratának
időpontjáról a Bank írásban, postai úton értesíti az Adóst, egyidejűleg a jóváhagyás tényéről az igénylőlapon
Adós által megadott telefonszámon, vagy sms üzenet formájában vagy elektronikus levélben tájékoztatást ad. A
Kölcsön Bank általi jóváhagyásával a felek közötti Kölcsönszerződés a Kölcsön folyósításának napján létrejön.
Adós jelen okirat aláírásával megbízza a Bankot azzal, hogy a Kölcsön összegét a folyósítást követően átutalja
az Adós által megadott……………..…….számú bankszámlára. Arra az esetre, ha a Kölcsönszerződésben félként
Adóstárs is szerepel, Felek megállapodnak, hogy a Kölcsön rendelkezésre bocsátása tekintetében a Bank az
Adós megbízása alapján jár el. Adóstárs jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy a Kölcsön rendelkezésre
bocsátásának fentiekben meghatározott módját elfogadja. A Bank Adós átutalásra vonatkozó megbízását a
folyósítástól számított 2 napon belül teljesíti.
Adott esetben, amennyiben a folyósítás bankszámlára történik:
3.2.4 Adós tudomással bír arról, hogy arra az esetre ha a Bank a Kölcsönt nem hagyja jóvá, vagy az eltérő
feltételekkel történő jóváhagyást az Adós a jelen okiratban foglaltak szerint nem fogadja el, jogosult a Kölcsön
igénylőlapján úgy rendelkezni, hogy az igénylés elutasításával, illetve a Kölcsönszerződés létrejöttének
elmaradásával, a Kölcsönszerződéshez kapcsolódó bankszámla és a bankszámlához esetlegesen kapcsolódó
pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó szerződések is megszűnjenek, a Bank a Bankszámla megszüntetése
iránt intézkedjen.
3.2.5 Bank írásbeli értesítő levélben tájékoztatja az Adóst, amennyiben a Kölcsönt nem hagyja jóvá.
3.2.6 Amennyiben a Bank a Kölcsönt a jelen szerződéskötésre vonatkozó ajánlatban meghatározott feltételektől
eltérő feltételekkel hagyja jóvá, erről a Kölcsön igénylőlapján Adós által megadott telefonon keresztül
értesíti az Adóst. Amennyiben az Adós a jelen okiratban meghatározott feltételektől eltérő feltételekkel is
fenntartja szerződéskötési szándékát, a felek az igénylőlap kiállításának dátumát követő 45 napon
belül jogosultak a módosított feltételekkel szerződést kötni.
Az alábbi bekezdést a szerződés akkor tartalmazza, ha az ügyfél vállalja a havi jóváírási
kötelezettséget.

3.3 Havi jóváírási kötelezettség és elvárt tranzakciószám teljesítése
Adott esetben, amennyiben a folyósítás bankszámlára történik:
Adós jelen okirat aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Bankszámláját érintően havi
rendszerességgel a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listában meghatározott összegű
jóváírást teljesít és az ott meghatározott számú tranzakciót hajt végre. Adós tudomással bír arról,
hogy a kötelezettségvállalásra vonatkozó részletes feltételeket a Lakossági Kondíciós Lista tartalmazza, és a jelen
okirat aláírásával elismeri, hogy ezekről a feltételekről az aláírást megelőzően tájékozódott, a jelen igénylőlap és
szerződéskötésre vonatkozó ajánlat aláírására a feltételek ismeretében kerül sor. Felek megállapodnak abban,
hogy amennyiben a kötelezettségvállalás nem teljesül, a Bank jogosult - legkorábban a Kölcsön folyósítását
követő negyedik hónaptól - a Lakossági Kondíciós Listában meghatározott összegű, évente a Központi Statisztikai
Hivatal által a megelőző naptári évre vonatkozóan közzétett átlagos fogyasztói
árindex mértékével változó díjat felszámítani, amelynek összegével minden olyan
__________________________
Adós/adóstárs aláírása
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hónapban megterheli az Adós Bankszámláját, amely hónapban kötelezettségvállalásának az Adós nem tesz
eleget.
Adott esetben, amennyiben a folyósítás törlesztési számlára történik:
Adós jelen okirat aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Kölcsön folyósítását követően, a mindenkor
hatályos Lakossági kondíciós Listában meghatározott időtartamon belül a Bankkal forint fizetési számla vezetésére
irányuló megállapodást köt, és a megnyitott bankszámláját érintően havi rendszerességgel a mindenkor hatályos
Lakossági Kondíciós Listában meghatározott összegű jóváírást teljesít, és az ott meghatározott számú tranzakciót
hajt végre. Adós tudomással bír arról, hogy a kötelezettségvállalásra vonatkozó részletes feltételeket a Lakossági
Kondíciós Lista tartalmazza, és a jelen okirat aláírásával elismeri, hogy ezekről a feltételekről az aláírást
megelőzően tájékozódott, a jelen igénylőlap és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat aláírására a feltételek
ismeretében kerül sor. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a havi jóváírásra és tranzakciószám
teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalás nem teljesül, a Bank jogosult - legkorábban a Kölcsön folyósítását
követő negyedik hónaptól - a Lakossági Kondíciós Listában meghatározott összegű, évente a Központi Statisztikai
Hivatal által a megelőző naptári évre vonatkozóan közzétett átlagos fogyasztói árindex mértékével változó díjat
felszámítani, amelynek összegével minden olyan hónapban megterheli a Törlesztési számlát, amely hónapban
kötelezettségvállalásának az Adós nem tesz eleget.
3.4 Adatszolgáltatás és adatkezelés
Az Adós és az ügyletben érintett további személyek személyes adatait a jelen szerződés elválaszthatatlan
mellékletét képező kölcsönigénylés és a szerződés elválaszthatatlan részét képző további megállapodások és
nyilatkozatok tartalmazzák. Az Adós köteles a saját, illetve az ügyletben érintett további személyek a Bank által
nyilvántartott bármely adatában bekövetkezett változást 5 napon belül a Bank részére írásban bejelenteni. Az
ügyletben érintett további személyek szintén bejelenthetik a Bank által nyilvántartott bármely adatukban
bekövetkezett változást. Az Adós a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bank a
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG-ból, annak hazai és külföldi fiókjaiból és leányvállalataiból álló RZB
Csoport részére kockázatkezelés céljára – ideértve a kockázatelemzést, a kockázatmérséklést és értékelést, az
Ügyfél-, az ügylet- és a hitelképesség minősítését is -, a jelen szerződéssel kapcsolatos adatokat szolgáltasson.
Az Adós és az ügyletben érintett további személyek személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes
szabályokat a Bank Általános Üzleti feltételei, Adatvédelmi Tájékoztatója együttesen tartalmazzák. Az Adós és az
ügyletben érintett további személyek, a jelen szerződés és a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képző
további megállapodások és nyilatkozatok aláírásával kijelentik, hogy megismerték, áttanulmányozták ezen
dokumentumokat, és az azokban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
3.5 Szerződés létrejötte
A Kölcsön jelen okiratban meghatározott feltételekkel történő jóváhagyásával a felek közötti Kölcsönszerződés a
Kölcsön folyósításának a napján létrejön, a Kölcsön eltérő feltételekkel történő jóváhagyása esetén a
kölcsönszerződés akkor jön létre, ha a Bank módosított ajánlatát az Adós elfogadja.
A Kölcsönszerződés elválaszthatatlan részét képezi a Bank mindenkor hatályos, Általános
Üzleti Feltételei, Lakossági Üzletszabályzata, Személyi Kölcsön Általános Szerződési Feltételei,
Adatvédelmi Tájékoztatója, valamint a vonatkozó Lakossági Kondíciós Lista és a Bank
Kölcsön jóváhagyásáról szóló értesítő levele. Az Adós a jelen okirat aláírásával kijelenti,
hogy a Bank Általános Üzleti Feltételeinek, Lakossági Üzletszabályzatának, Személyi Kölcsön
Általános Szerződési Feltételeinek, illetve Adatvédelmi Tájékozatónak és a vonatkozó
Lakossági Kondíciós Listának hatályos szövegét és feltételeit számára elérhetővé tette ,hogy a
jelen igénylőlap és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat aláírását megelőzően azokat
megismerje, áttanulmányozza. Az Adós a jelen igénylőlap és szerződéskötésre vonatkozó
ajánlat aláírásával igazolja, hogy a Bank Általános Üzleti Feltételeit, Lakossági
Üzletszabályzatát, Személyi Kölcsön Általános Szerződési Feltételeit, Adatvédelmi
Tájékoztatóját valamint a Lakossági Kondíciós Listát átvette, megértette és elolvasta, és
kijelenti, hogy az azokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.
A Bank az igénylést megelőzően tájékoztatta Adóst arról, hogy a Lakossági Kondíciós
Listában meghatározott feltételek szerint, az ott közzétett díjak, költségek megfizetésére
köteles. Adós kijelenti, hogy a Lakossági Kondíciós Listában szereplő feltételeket kifejezetten
elfogadja.
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Adós kijelenti, hogy a fentieket, valamint a jelen okiratban aláhúzással jelölt, és a Bank által
az Adóssal külön is ismertetett rendelkezéseket - különös tekintettel a havi jóváírásra és
elvárt tranzakciószám teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalásra - átolvasta, megértette,
azokat magára nézve kötelezőnek elfogadja, és a jelen Személyi Kölcsön igénylést és
szerződéskötésre vonatkozó ajánlatot jóváhagyólag aláírja.
Adott esetben, amennyiben az igénylés nem bankfiókban történik:

Kelt: ____________________,

______________________
Adós aláírása

___________________________
Adóstárs aláírása

Az igénylőlapot és szerződéskötésre vonatkozó ajánlatot a fenti napon a Bank részéről átvette:
Értékesítési azonosító:
Név:
____________________,
Aláírás: ____________________,
Adott esetben, amennyiben az igénylés nem bankfiókban történik:

ÜGYFÉL ÍRJA ALÁ!
Kelt (hely,dátum): ____________________, ____________________
_______________________________________
Adós aláírása

BANK ÍRJA ALÁ!

Az igénylőlap és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat a Bank részéről átvételre került:
Kelt (hely,dátum): ____________________, ____________________
Név: ____________________,
Aláírás: ____________________,

__________________________
Adós/adóstárs aláírása
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Személyi Kölcsön Általános Szerződési Feltételei - Érvényes: 2018. 05.25-től
Arra az esetre, ha a Kölcsönt Adós és Adóstárs igényli, Felek rögzítik, hogy Adós és Adóstárs
Kölcsönszerződéssel kapcsolatos jogai és kötelezettségei egyetemlegesek, kivéve azokat az
eseteket, amelyeket a jelen Általános Szerződési Feltételek kifejezetten az Adós jogaként vagy kötelezettségeként
határoznak meg. A felek közötti szerződéses jogviszony tekintetében Adós és Adóstárs együttesen Adós.

1. A Kölcsönszerződés tárgya
Adósnak a Személyi Kölcsön igénylésen megjelölt célból fogyasztási kölcsönre van szüksége. A Bank jelen
Általános Szerződési Feltételekben és az egyedi szerződésben foglalt szerződéses feltételekkel kölcsönt
(továbbiakban: Kölcsön) nyújt az Adós részére. Az egyedi szerződés és a jelen Általános Szerződési Feltételek
együttesen alkotják a Személyi Kölcsön Szerződést (továbbiakban: Kölcsönszerződés).
Amennyiben a folyósítás bankszámlára történik: A Kölcsön nyújtásának feltétele, hogy Adós a
Banknál forint bankszámlával rendelkezzen (továbbiakban: Bankszámla). A Bankszámlához
kapcsolódó jutalékokat, díjakat, költségeket a Bank mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listája tartalmazza.
Amennyiben a szerződéses jogviszonyban Adóstárs is szerepel, a bankszámla fenntartására vonatkozó feltétel
Adóstársra nem vonatkozik, Bankszámla alatt kizárólag az Adós nevén nyilvántartott forint bankszámla értendő.
A Bank a Kölcsönt akként folyósítja, hogy a Kölcsön összegét (Amennyiben a folyósítás
bankszámlára történik) az Adós Bankszámláján/(Amennyiben a folyósítás törlesztési számlára történik) a
Törlesztési számlán jóváírja. Az Adós a Kölcsönszerződés aláírásával kötelezettséget vállal a Kölcsön és
mindenkori járulékai Bank részére történő visszafizetésére.

2. Hiteldíj
2.1 A Bank a Kölcsön összege után – a Személyi Kölcsön igénylés és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat
kiállításának napján hatályos Lakossági Kondíciós Lista alapján – az egyedi szerződésben meghatározott mértékű
ügyleti kamatot számít fel. Az ügyleti kamat mértéke a futamidő végéig rögzített. A Bank a fizetendő
kamatot annuitásos kamatszámítással állapítja meg.
2.2 A Bank a Kölcsön összege után – a Személyi Kölcsön igénylés és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat
kiállításának napján hatályos Lakossági Kondíciós Lista alapján – az egyedi szerződésben meghatározott
összegű egyszeri hitelbírálati díjat számít fel. Bank a Kölcsön folyósításának napján a hitelbírálati díj
összegével (Amennyiben a folyósítás bankszámlára történik) Adós Bankszámláját/(Amennyiben a folyósítás
törlesztési számlára történik) a Törlesztési számlát megterheli.
2.3 A THM számításánál a vonatkozó jogszabály alapján figyelembe vett feltételeket, valamint díjakat,
költségeket a mindenkori Lakossági Kondíciós Lista tartalmazza. Adós kijelenti, hogy a jelen pontban
említett díjakról és költségekről az igénylést megelőzően a szükséges tájékoztatást
megkapta, arra tekintettel kerül sor a Személyi Kölcsön igénylés benyújtására és a
Kölcsönszerződés megkötésére.
2.4 A Bank jogosult a Kölcsönszerződésben meghatározott díjat, költséget felülvizsgálni, és azt a Bank Általános
Üzleti Feltételeinek XIX. fejezetében meghatározottak szerint egyoldalúan módosítani.

3. A Kölcsön törlesztése
3.1 Adós a Kölcsönt az egyedi szerződésben meghatározott összegű havi részletekben köteles a Bank részére
visszafizetni. A havi törlesztő részlet tartalmazza a tőkét és az esedékes ügyleti kamatot.
3.2 A havi törlesztő részlet minden hónapban a Kölcsön folyósításának napjával megegyező
naptári napon esedékes. Amennyiben az adott hónapban ilyen naptári nap nem szerepel, akkor a törlesztés
a hónap utolsó napján esedékes. Ha a törlesztés napja nem banki munkanap, a tőke és az ügyleti kamat az
esedékességet követő első banki munkanapon kerül terhelésre az esedékesség napjára visszamenőleges
értéknappal.
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3.3 Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettségének pénzügyi
fedezetét a (Amennyiben a folyósítás bankszámlára történik) Bankszámlán/(Amennyiben a folyósítás törlesztési
számlára történik) Törlesztési számlán biztosítja. A Bank a Kölcsönszerződés alapján mindenkor fennálló
esedékes követelése összegével (Amennyiben a folyósítás bankszámlára történik) a Bankszámlát/(Amennyiben a
folyósítás törlesztési számlára történik) a Törlesztési számlát megterheli.
3.4 *Ha az Adós másik hitelintézetnél is vezet bankszámlát, vagy a Kölcsönszerződés hatálya alatt másik
hitelintézetnél bankszámlát nyit, úgy a Bank által rendelkezésre bocsátott, a jogszabályban előírt nyomtatvány
kitöltésével és aláírásával felhatalmazhatja a Bankot arra, hogy az Adós másik hitelintézetnél vezetett
bankszámlájáról az esedékessé vált követelését (törlesztő részletet és bármely egyéb, a Kölcsönszerződésből
eredő követelését) csoportos beszedési megbízás alkalmazásával beszedje. Az Adós által kitöltött és aláírt
felhatalmazó levelet a Bank továbbítja a másik számlavezető hitelintézet részére. A Bank beszedési megbízása
alapján a másik számlavezető hitelintézet olyan időpontban terheli meg az Adós bankszámláját, hogy a
törlesztés összege (Amennyiben a folyósítás bankszámlára történik) az Adós Banknál vezetett Bankszámláján/
(Amennyiben a folyósítás törlesztési számlára történik) a Törlesztési számlán esedékességkor rendelkezésre álljon.
*A csoportos beszedési megbízás útján történő törlesztés jelenleg még nem vehető igénybe, e törlesztési
lehetőség bevezetésének időpontjáról a Bank hirdetményben tájékoztatja ügyfeleit.
3.5 Amennyiben (Amennyiben a folyósítás bankszámlára történik) az Adós Bankszámláján/(Amennyiben a
folyósítás törlesztési számlára történik) a Törlesztési számlán, illetve csoportos beszedési megbízás alkalmazása
esetén az Adós másik hitelintézetnél vezetett bankszámláján a Kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettségei
esedékessé válásakor nem áll rendelkezésre a szükséges pénzügyi fedezet, úgy a Bank jogosult az
esedékes követelése összegével az Adós Banknál vezetett bármely bankszámláját vagy
értékpapírszámláját megterhelni beszámítás címén. A Bank a beszámítási jogát Adós lekötött
pénzeszközei, betétei tekintetében is érvényesítheti függetlenül a lekötési idő lejártától. Az ebből eredő esetleges
kamatveszteségének megtérítését Adós a Banktól nem követelheti.
3.6 Ha az Adós a Kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz
eleget, és a Bank beszámítási jogának érvényesítése sem vezet eredményre, úgy az esedékessé vált fizetési
kötelezettség összegét a Bank a továbbiakban a Kölcsönszerződéshez kapcsolódó követelés nyilvántartó számlán
tartja nyilván. A nyilvántartott hátralékos kölcsöntartozás összege után Adós a mindenkori Lakossági
Kondíciós Listában közzétett mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. Ezen túlmenően Adós köteles a
Banknak megtéríteni minden a követelés kezelésével, illetve behajtásával kapcsolatban
felmerült kiadását és költségét, így a késedelembe esést követően köteles a Bank részére a
felszólító levelek mindenkori Lakossági Kondíciós Listában közzétett összegű díját megfizetni.
A Bank a behajtással kapcsolatban felmerült költségei összegével jogosult (Amennyiben a folyósítás
bankszámlára történik) az Adós Bankszámláját/(Amennyiben a folyósítás törlesztési számlára történik) a
Törlesztési számlát automatikusan megterhelni.
Amennyiben a folyósítás bankszámlára történik:
3.7 Részleges és teljes előtörlesztésre vonatkozó közös szabályok:
3.7.1 Adós jogosult a Kölcsönből az esedékességet megelőzően bármely időpontban részleges vagy
teljes előtörlesztést teljesíteni, amennyiben erre irányuló szándékát a Banknak bejelenti írásban vagy a
DirektPIN-kódján történt azonosítását követően a Raiffeisen Direkt-en keresztül és az előtörleszteni kívánt összeget
maradéktalanul a Bank rendelkezésére bocsátja. A részleges, valamint a teljes előtörlesztésre irányuló
szerződésmódosítási kérelem (a továbbiakban: előtörlesztési kérelem) legfeljebb 10 banki munkanapig érvényes
(továbbiakban: érvényességi idő). Adós az érvényességi időn belül köteles az előtörlesztéshez szükséges
fedezetet biztosítani.
3.7.2 Adós a Kölcsönszerződés aláírásával felhatalmazza a Bankot arra, hogy az előtörlesztés céljából
rendelkezésre bocsátott pénzösszeget zárolja. A zárolt összeget a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló
törvény értelmében meghatározott célból elkülönített, a számlatulajdonos szabad rendelkezése alól kikerült
pénzeszköznek kell tekinteni, amely az elkülönítés tartama alatt csak a meghatározott célra, azaz a jelen
Kölcsönszerződés szerinti tartozás előtörlesztésére használható fel.
3.7.3 Adós a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listában közzétett összegű szerződésmódosítási díj
megfizetésével köteles megtéríteni a Banknak az előtörlesztéssel kapcsolatban felmerült költségeit.
3.7.4 Bank az előtörlesztést akkor teljesíti, ha az ahhoz szükséges fedezet maradéktalanul
rendelkezésre áll. Az előtörlesztési kérelem érvénytelenné válásáról Bank
__________________________
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az Adóst írásban értesíti. Az előtörlesztési kérelem érvénytelensége esetén a jelen Kölcsönszerződés változatlan
tartalommal hatályban marad.
3.8 Részleges előtörlesztés:
3.8.1 Adós az előtörlesztés teljesítéséhez szükséges fedezetet (előtörleszteni kívánt összeg, szerződésmódosítási
díj, előtörlesztés időpontjában esedékes törlesztő részlet és kamat megfizetéséhez szükséges összeg) a
Bankszámlán köteles biztosítani.
3.8.2 Adós az előtörlesztést követően fennmaradt kölcsöntartozást - választása szerint - a futamidő
változatlanul
hagyása
mellett
csökkentett
törlesztőrészlettel,
vagy
a
futamidő
megváltoztatásával változatlan törlesztőrészlettel köteles a Bank részére megfizetni. A
részleges előtörlesztést követően fennálló aktuális tartozás összegéről és a havi törlesztő részlet összegéről a Bank
írásbeli értesítést küld az Adós részére.
3.9 Teljes előtörlesztés:
3.9.1 Adós az előtörlesztés teljesítéséhez szükséges fedezetet (teljes tőketartozás, szerződésmódosítási díj,
előtörlesztés időpontjában esedékes törlesztő részlet és kamat megfizetéséhez szükséges összeg) a Bank által
megadott elszámolási bankszámlán, pénztári befizetés esetén a Bankszámlán köteles biztosítani..
Amennyiben a folyósítás törlesztési számlára történik:
3.7 Előtörlesztésre vonatkozó szabályok
3.7.1 Adós jogosult a Kölcsönből az esedékességet megelőzően bármely időpontban részleges vagy
teljes előtörlesztést teljesíteni, amennyiben erre irányuló szándékát a Banknak bejelenti írásban vagy a
DirektPIN-kódján történt azonosítását követően a Raiffeisen Direkt-en keresztül és az előtörleszteni kívánt összeget
maradéktalanul a Bank rendelkezésére bocsátja. A részleges, valamint a teljes előtörlesztésre irányuló
szerződésmódosítási kérelem (a továbbiakban: előtörlesztési kérelem) legfeljebb 10 banki munkanapig érvényes
(továbbiakban: érvényességi idő). Adós az érvényességi időn belül köteles az előtörlesztéshez szükséges
fedezetet biztosítani.
3.7.2 Adós a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listában közzétett összegű szerződésmódosítási díj
megfizetésével köteles megtéríteni a Banknak az előtörlesztéssel kapcsolatban felmerült költségeit.
3.7.3 Bank az előtörlesztést akkor teljesíti, ha az ahhoz szükséges fedezet maradéktalanul
rendelkezésre áll. Az előtörlesztési kérelem érvénytelenné válásáról Bank az Adóst írásban értesíti. Az
előtörlesztési kérelem érvénytelensége esetén a jelen Kölcsönszerződés változatlan tartalommal hatályban marad.
3.7.4 Adós az előtörlesztés teljesítéséhez szükséges fedezetet (előtörleszteni kívánt összeg vagy teljes
tőketartozás, szerződésmódosítási díj, előtörlesztés időpontjában esedékes törlesztő részlet és kamat
megfizetéséhez szükséges összeg) a Törlesztési számlán köteles biztosítani.
3.7.5 Részleges előtörlesztés esetén Adós az előtörlesztést követően fennmaradt kölcsöntartozást választása szerint - a futamidő változatlanul hagyása mellett csökkentett törlesztőrészlettel, vagy
a futamidő megváltoztatásával változatlan törlesztőrészlettel köteles a Bank részére
megfizetni. A részleges előtörlesztést követően fennálló aktuális tartozás összegéről és a havi törlesztő részlet
összegéről a Bank írásbeli értesítést küld az Adós részére.

4. Kölcsönszerződés felmondása
4.1 A Bank jogosult a Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani, ha

az Adós a szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettsége teljesítésével 30 napot meghaladóan
késedelembe esik, és mulasztását a Bank felszólítására sem pótolja;

az Adós körülményeiben, így mindenekelőtt a vagyoni helyzetében lényeges kedvezőtlen változás állt
be, és az Adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot;

az Adós a Bankot megtévesztette, és ez a szerződés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta;

az Adós a fizetőképességére vonatkozó vizsgálatot akadályozza, és a szerződésszegést a Bank
felszólítására sem orvosolja;

Amennyiben a folyósítás bankszámlára történik: ha az Adós jelen szerződésben meghatározott
bankszámlája bármely ok miatt megszüntetésre kerül és a szerződésszegést a Bank felszólítására sem
orvosolja;

a jelen szerződésben kifejezetten azonnali hatályú felmondási okként meghatározott esetekben;

az Általános Üzleti Feltételekben, illetve a Lakossági Üzletszabályzatban meghatározott esetekben.
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A Bank jogosult a Kölcsönszerződést az Ügyfél megfelelő biztosíték adására történő felszólítása nélkül
felmondani, ha nyilvánvaló, hogy az Ügyfél megfelelő biztosíték nyújtására nem képes.
4.2 A Bank azonnali hatályú felmondása azzal a következménnyel jár, hogy Adós
Kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettségei a felmondás postára adását követő ötödik napon
lejárttá és egy összegben esedékessé válnak. A Bank azonnali hatályú felmondása esetén a Bank
jogosult követelését az Adós bármely bankszámlájának vagy egyéb, Bankkal szembeni követelésének terhére (így
különösen beszámítással vagy más egyéb módon) érvényesíteni előzetes értesítés nélkül. Ennek
eredménytelensége esetén a Bank jogosult – az Adós egyidejű értesítése mellett – bírósági eljárást
kezdeményezni, továbbá – az Adós értesítése nélkül – egyéb módon megtérülést keresni. A Kölcsönszerződés
azonnali hatályú felmondása folytán lejárttá és esedékessé vált kölcsöntartozást a Bank a Kölcsönszerződéshez
kapcsolódó követelés nyilvántartó számlán tartja nyilván. A nyilvántartott kölcsöntartozás után Adós a
mindenkori Lakossági Kondíciós Listában meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. A
felmondás hatályát nem érintik Adóshoz a Bank által megküldött, Adós fizetési hátralékát jelző kimutatások.
4.3 Adós jogosult a Kölcsönszerződést a Kölcsön folyósításától számított 14 napon belül
díjmentesen felmondani. A felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Adós a
felmondásra nyitva álló határidőben a Bank Hitelcentrum Főosztálya részére címzett nyilatkozatát postára adja,
vagy személyesen átadja a Bank bármely bankfiókjában. Adós a nyilatkozat elküldését követően haladéktalanul,
de legkésőbb harminc napon belül köteles a folyósított Kölcsönt és a Kölcsön folyósításának időpontjától a
visszafizetés időpontjáig a jelen Kölcsönszerződés alapján felszámítható kamatot a Bank részére megfizetni. Az
Adós felmondási jogának gyakorlása a Kölcsönszerződéshez kapcsolódó esetleges járulékos szolgáltatásokra
vonatkozó szerződést is megszünteti (Amennyiben a folyósítás bankszámlára történik), ide nem értve a
Bankszámla és a Bankszámlához kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseket.
4.4 A Bank nem jogosult a Kölcsönszerződést annak létrejöttét követően felmondani arra hivatkozással, hogy a
hitelképesség vizsgálata során az Adós által közölt adatok hiányosak voltak.

5. Egyéb rendelkezések
5.1 A Kölcsönszerződés fennállása alatt az Adós díj-, költség és egyéb fizetési kötelezettségmentesen jogosult a Banktól a fennálló tartozásra vonatkozóan törlesztési táblázat
formájában kivonatot kérni. A törlesztési táblázat elkülönítetten rögzíti a törlesztő részletek összegét, a
törlesztés gyakoriságát és feltételeit, valamint az egyes törlesztések tőke-és hitelkamat és hitelkamaton kívüli
minden egyéb ellenszolgáltatás elemét. Ezen túlmenően a Bank minden ügyleti év elteltét követő 15 napon belül
írásbeli kimutatást küld Adósnak a fennálló tartozásról. Az első ügyleti év kezdő időpontja a Kölcsön
folyósításának a napja. A további ügyleti évek kezdő időpontja 12 hónap közbeiktatásával, a Kölcsön
folyósításának napjával megegyező naptári nap. Amennyiben az adott hónapban ilyen naptári nap nem
szerepel, akkor a hónap utolsó napja.
5.2 Felek megállapodnak, hogy a Bank írásbeli értesítéseit Adósnak postázza. Adós köteles Adóstársat, valamint
a hitelügyletben érintett egyéb szereplőket, a Bank írásbeli értesítésében foglaltakról megfelelően tájékoztatni.
Adóstárs díjmentesen jogosult a Bank írásbeli értesítéséről másolatot kérni. A Bank által Adósnak küldött írásbeli
értesítések a postára adástól számított ötödik napon kézbesítettnek minősülnek, abban az esetben is, ha a
kézbesítés bármely okból nem vezetne eredményre.
5.3 Az Adós tudomásul veszi, hogy a Bank jogosult a jelen szerződésből eredő követelését harmadik személyre
engedményezni, vagy a követelés rendezésébe harmadik felet bevonni, vagy egyéb módon követelése
megtérülését keresni.
5.4 Adós a Kölcsönszerződésre vonatkozó, a 3. fejezetben szabályozott előtörlesztésen kívüli egyéb módosítási
kérelmét írásban vagy Direkt PIN-kódján történt azonosítását követően a Raiffeisen Direkt-en keresztül nyújthatja
be a Bankhoz. A Bank a Kölcsönszerződés módosításáért a mindenkori Lakossági Kondíciós Listában
megállapított díjat számít fel. A Bank a szerződésmódosítási díj összegével a kérelem teljesítését követően
(Amennyiben a folyósítás bankszámlára történik) az Adós Bankszámláját/(Amennyiben a folyósítás
bankszámlára történik) a Törlesztési számlát automatikusan megterheli.
__________________________
Adós/adóstárs aláírása
16/17

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia utca 6.  Raiffeisen Direkt: 06-80-488-588
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  Cégjegyzékszám: 01-10-041042
Felügyeleti hatóság neve és székhelye: Magyar Nemzeti Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 9.

5.5 Amennyiben a Kölcsönszerződés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része hatályát veszti
vagy végrehajthatatlan, ez nem érinti a többi rendelkezés hatályát. Ebben az esetben a Felek törekednek arra,
hogy az érvénytelen rendelkezést olyan hatályos vagy végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, amely a lehető
legjobban megfelel a hatályát vesztett vagy végrehajthatatlan rendelkezés szellemének, gazdasági célkitűzésének
és tartalmának.
5.6 A Kölcsönszerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Bank Lakossági Üzletszabályzata valamint
Általános Üzleti Feltételei, az ekként sem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az irányadók.
5.7 Adós tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek rendezése
érdekében Adós által igénybe vett Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának, valamint az eljárásban hozott
határozatnak a Bank nem veti alá magát.
5.8 Az Adós ezúton kijelenti és igazolja, hogy a Bank a Kölcsönszerződés megkötését megelőzően, kellő időben
tájékoztatta a Kölcsönszerződéshez kapcsolódó adatokról. A Bank által az Adósnak átadott, a jelen szerződésre
vonatkozó adatokat tartalmazó, az Adós aláírásával ellátott formanyomtatvány a Kölcsönszerződés 1. számú
mellékletét képezi.
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