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RAIFFEISEN Bank Zrt.
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01-10 - 041042
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
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Magyar Nemzeti Bank
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Az Igénylő a fent meghatározott ügylet-azonosító számú személyi kölcsön igénylés és szerződéskötésre vonatkozó ajánlatát
kiegészíti a jelen személyi kölcsön igénylés és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat kiegészítéssel, tekintettel arra, hogy a
koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló
47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet és a 62/2020. (III. 24.) Korm. rendelet alapján az ajánlatban tett személyi kölcsön THM
mértéke az alábbiakban meghatározott határideig (Határidő) nem lehet magasabb, mint az igénylés kiállítás naptári
félévének első napján érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértéke, ezt követően pedig az igénylés
kiállításának napján érvényben lévő THM válik irányadóvá.
Az ajánlat kiegészítés tekintetében a Határidő jelentése: 62/2020. (III. 24.) Korm. rendeletben meghatározott határidő mely,
ha nem kerül meghosszabbításra, akkor 2020. december 31.
A fentiekre tekintettel az ajánlat kiegészítésben kerül meghatározásra, hogy a kölcsönnek két kamatperiódusa van.
Első kamatperiódus: a kölcsön folyósításától a Határidőt követő első havi törlesztés esedékességének napjáig tart.
Második kamatperiódus: a Határidőt követő első havi törlesztés esedékességének napjától a futamidő végéig tart.
Az Igénylő tudomásul veszi, hogy a Határidő, melytől függnek a kamatperiódus időszakok, egy jogszabályba foglalt
határidő, mely jogszabály által meghosszabbításra kerülhet. Ez a meghosszabbítás nem minősül Bank általi egyoldalú
módosításnak, tekintettel arra, hogy arra a Banknak nincs ráhatása. Amennyiben a Határidő meghosszabbításra kerül, arról
a Bank külön nem értesíti Igénylőt.
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I. Az Igénylő az 1. pontba foglalt Igénylési adatok Igényelt kölcsön kamatozására vonatkozó pontját az alábbiakkal egészíti
ki:
1. Igénylési adatok
AZ IGÉNYELT KÖLCSÖNRE VONATKOZÓ ADATOK ÉS FELTÉTELEK
Személyi kölcsön összege Forintban:
(nem került kiegészítésre)
Futamidő:
(nem kerül kiegészítésre)

forint
hónap
rögzített

A jelen ajánlat kiegészítésben meghatározott első
kamatperiódusban a jelen ajánlat kiegészítésben
meghatározott mértékben rögzített, ezt követően a második
kamatperiódusban az ajánlatban meghatározott mértékben
rögzített.
Eső kamatperiódus: a kölcsön folyósításától a Határidőt
követő első havi törlesztés esedékességének napjáig tart.

Igényelt kölcsön kamatozása:

Második kamatperiódus: a Határidőt követő első havi
törlesztés esedékességének napjától a futamidő végéig tart.
Határidő: 62/2020. (III. 24.) Korm. rendeletben
meghatározott
határidő
mely,
ha
nem
kerül
meghosszabbításra, akkor 2020. december 31.
II. Az Igénylő az 3. pontba foglalt Személyi Kölcsön szerződéskötésre vonatkozó ajánlatát az alábbiakkal egészíti ki:
3. Személyi Kölcsön szerződéskötésre vonatkozó ajánlat kiegészítése
Igénylő az igénylőlapon az ajánlattal és az alábbiakban meghatározott kiegészítő ajánlattal szerződéskötésre vonatkozó
ajánlatot tesz a Banknak. Az ajánlat és a kiegészítő ajánlat Bank általi elfogadása esetén a felek között az ajánlatban és
az ajánlat kiegészítésében foglaltak szerint személyi kölcsönszerződés jön létre.
Első kamatperiódusra vonatkozóan az Igénylő az alábbi módosítással egészíti ki az ajánlatot:
Az Igénylő az első kamatperiódusban a Havi törlesztő részlet összegére, a Kölcsön kamatlábára, Teljes hiteldíj mutatóra, a
jelen kiegészítésben meghatározottak szerint tesz ajánlatot.
Második kamatperiódus:
Az Igénylő a második kamatperiódusban a Kölcsön kamatlábára, Teljes hiteldíj mutatóra, és amennyiben igénybevételre
kerül, a Hitelfedezeti védelem havi díjára (mely változatlan az első és második kamatperiódusban) az ajánlatban
meghatározottak szerint tesz ajánlatot. Az Igénylő az ajánlatnak azt a részét, mely a Havi törlesztő részlet összegét és
Havonta fizetendő teljes összeget tartalmazza, visszavonja és úgy módosítja, hogy a második kamatperiódusban a Havi
törlesztő részlet összegét az első kamatperiódus lejártát követően a Bank által küldött értesítő levél tartalmazza az ajánlatban
meghatározott Kölcsön kamatláb alapján kiszámolva.
A fentiek alapján az Igénylő a 3.1. pontot alábbiakkal egészíti ki:
3.1. Kondíciók
Az első kamatperiódus során az Adós által fizetendő díjak, költségek és havi törlesztő részlet :
Havi törlesztő részlet összege: Ft
A Kölcsön kamatlába: évi %
Teljes hiteldíj mutató a futamidő végéig a fenti Kölcsön kamatlábbal számolva: %
Hitelfedezeti védelem igénylése esetén annak díját a havi törlesztőrészleten felül kell megfizetni, melynek összegét az ajánlat
tartalmazza.
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Első kamatperiódus: a kölcsön folyósításától a Határidőt követő első havi törlesztés esedékességének napjáig tart.
Határidő: 62/2020. (III. 24.) Korm. rendeletben meghatározott határidő mely, ha nem kerül meghosszabbításra, akkor
2020. december 31.
Második kamatperiódus: a Határidőt követő első havi törlesztés esedékességének napjától a futamidő végéig tart.
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.
Adós tudomással bír arról, hogy a második kamatperiódusban a Kölcsön kamatlába, a Teljes hiteldíj mutató, az ajánlatban
meghatározottakra, a Havi törlesztő részlet összege az ajánlatban meghatározott Kölcsön kamatláb alapján kiszámolt, az
első kamatperiódus lejártát követően küldött értesítő levélben meghatározottakra módosul, mely módosulás nem minősül
egyoldalú szerződésmódosításnak, tekintettel arra, hogy az Adós az ajánlatot azzal a tartalommal teszi meg, hogy a
második kamatperiódusban a Kölcsön kamatlába az ajánlatban meghatározottakra változik, és az ez alapján kiszámolt
Havi törlesztő részlet összegét az első kamatperiódus után küldött értesítő levél tartalmazza és ajánlat (és kiegészített ajánlat)
Bank általi elfogadása esetén a Kölcsönszerződés ezzel a tartalommal jön létre.
3.2. Szerződési Feltételek, folyósítás, kifizetés
3.2.1.A szerződéskötésre vonatkozó ajánlatban, az ajánlat kiegészítésben, a Bank által küldött a Kölcsön jóváhagyásáról
szóló értesítő levelében és az első kamatperiódus lejártát követően a második kamatperiódusra vonatkozó értesítő levélben
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).

3.2.3.A Kölcsön ajánlatban meghatározott feltételekkel történt jóváhagyásáról, a Kölcsön folyósításának és a havi törlesztés
esedékességének, valamint a Kölcsön lejáratának időpontjáról a Bank a postai út helyett vagy azzal együtt elektronikus
levében is értesítheti az Adóst.
3.7. Szerződés létrejötte
A Kölcsön ajánlatban és az ajánlat kiegészítésében 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 továbbá a Személyi Kölcsön Általános Szerződési Feltételeinek
kiegészítése és a Bank második kamatperiódusra vonatkozó értesítő levele. Az Adós a jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy
a Bank a Személyi Kölcsön Általános Szerződési Feltételeinek kiegészítésének hatályos szövegét és feltételeit számára
elérhetővé tette, hogy az igénylőlap és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat és a kiegészítő ajánlat aláírását megelőzően
azokat megismerje, áttanulmányozza.
Az Adós a szerződéskötésre vonatkozó kiegészítő ajánlat aláírásával igazolja, hogy a Személyi Kölcsön Általános
Szerződési Feltételeinek kiegészítését tartós adathordozón átvette, megértette és elolvasta, és kijelenti, hogy a bennük
foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Kelt: ____________________

Adós aláírása

Adóstárs aláírása
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Az igénylőlapot és szerződéskötésre vonatkozó ajánlatot a fenti napon a Bank részéről átvette:
Értékesítési azonosító:
Név:
Aláírás: ________________________________________

Személyi Kölcsön Általános Szerződési Feltételei kiegészítése- Érvényes: 2020.04.16tól
Jelen kiegészítés a Személyi Kölcsön Általános Szerződési Feltételei kiegészítése és azzal együtt értelmezendő.
Jelen kiegészítés arra tekintettel készült, hogy a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése
érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet és a 62/2020. (III. 24.) Korm.
rendelet alapján a személyi kölcsön THM mértéke az alábbiakban meghatározott határideig (Határidő) nem lehet magasabb,
mint az igénylés kiállítás naptári félévének első napján érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértéke, ezt
követően pedig az igénylés kiállításának napján érvényben lévő THM válik irányadóvá.
A feltétel kiegészítés tekintetében a Határidő jelentése: 62/2020. (III. 24.) Korm. rendeletben meghatározott határidő mely,
ha nem kerül meghosszabbításra, akkor 2020. december 31.
2.

Hiteldíj
2.1
A Bank valamint az Adós két kamatperiódusban állapodnak meg. A kamatperiódus a jelen kölcsönszerződés
szerint azon időszak, amely időszak alatt a Kölcsönre megállapított ügyleti kamat mértéke változatlan. Az
első kamatperiódus kezdő időpontja a kölcsön folyósításának a napjától a Határidőt követő első havi törlesztés
esedékességének napjáig tart.
Határidő: 62/2020. (III. 24.) Korm. rendeletben meghatározott határidő mely, ha nem kerül
meghosszabbításra, akkor 2020. december 31.
A második kamatperiódus: a Határidőt követő első havi törlesztés esedékességének napjától a futamidő végéig
tart.
A Bank a Kölcsön összege után a Személyi Kölcsön igénylés és szerződéskötésre vonatkozó ajánlaton vagy
a Személyi Kölcsön igényléséhez kapcsolódó adatlapon az Igénylés kiállításának dátumánál meghatározott
napon hatályos Lakossági Kondíciós Lista alapján – az egyedi szerződésben meghatározott mértékű ügyleti
kamatot számít fel a folyósítástól, függetlenül attól, hogy a Kölcsön mely időpontban került kifizetésre. Az
ügyleti kamat mértéke a futamidő végéig rögzített. A kamat mértéke oly módon kerül rögzítésre, hogy annak
mértéke mindkettő kamatperiódusban rögzített, az első kamatperiódust követően a kamat mértéke (módosul)
változik a második kamatperiódusban rögzített kamatra, mely módosulás nem minősül egyoldalú
módosításnak.

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 összegét az első kamatperiódusban az egyedi szerződés részét képező,
jelen ajánlat kiegészítés, a második kamatperiódusban az egyedi szerződés részét képező az első
kamatperiódus lejártát követően megküldött értesítő levél tartalmazza. A havi törlesztő részlet tartalmazza a
tőkét és az esedékes ügyleti kamatot.
A havi törlesztő részlet forint pénznemben, a folyósítás hónapját követő hónaptól kezdődően minden
hónapban a Kölcsön folyósításának napjával megegyező naptári napon esedékes, függetlenül attól, hogy a
Kölcsön mely időpontban került kifizetésre. 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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