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RAIFFEISEN BANKSZÁMLAHITEL
VONATKOZÓ AJÁNLAT
1.

IGÉNYLŐLAP

ÉS

SZERZŐDÉSKÖTÉSRE

Igénylési adatok

Igénylés kiállítás dátuma:
Szerződésazonosító
Kampánykód

Ügylet-azonosító

AZ IGÉNYELT KÖLCSÖNRE VONATKOZÓ ADATOK ÉS FELTÉTELEK
Igényelt bankszámla hitelkeret összege forintban:
Bankszámla hitelkeret igényelhető legkisebb összege forintban:
Igénylő tudomással bír arról, hogy a Bank jogosult igénylését az igényelhető legkisebb bankszámla hitelkeret
összegének figyelembevételével az igényelt bankszámla hitelkeret összegétől eltérő, azt meg nem haladó
hitelkeret összegre elfogadni.
Az igényelt bankszámlahitelhez kapcsolódó akció, kedvezmény típusa:/ Az igényelt bankszámlahitel konstrukció nem minősül akciósnak
Az igényelt bankszámlahitelhez kapcsolódó akció feltételei:
Kapcsolódó Raiffeisen bankszámla száma:
Számlatulajdonos nyilatkozik, hogy biztosítási védelmet a bankszámlahitelhez kapcsolódóan igényel. / Számlatulajdonos nyilatkozik,
hogy biztosítási védelmet a bankszámlahitelhez kapcsolódóan nem igényel.
Igényelt biztosítás típusa:
Postai igénylési folyamat esetén: Igénylő nyilatkozik, hogy hitelközvetítő közreműködését kéri.

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

Születési idő:
Személyazonosító okmány
száma:

Állandó lakcím:
Bejelentés ideje:
Állandó lakhelyén:
Értesítési cím:
Értesítési telefonszám:
Opcionális telefonszám:
Igényléshez szükséges
dokumentumok postázási címe:
E-mail cím:
Családi állapota:

Készült: YYYY.MM.DD

Legmagasabb iskolai
végzettsége:
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SZÁMLATULAJDONOS MUNKAVISZONYÁRA /VÁLLALKOZÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK
Munkaviszony
Munkáltató neve:
Munkáltató székhelye:
Munkáltató telefonszáma:
Munkáltató fő tevékenységi köre:
Munkaviszony kezdete:
Munkavállaló beosztása:
Munkaviszony típusa:
Határozatlan/Határozott, szerződés lejárata:
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
Vállalkozás működésének kezdete:
SZÁMLATULAJDONOS JÖVEDELMI ADATOK
Jövedelem forrása:

Munkaviszony

Jövedelem forrása:

Igazolt jövedelem összege 1: ………Ft
Igazolt jövedelem összege 2: ………Ft
Vállalkozó

Jövedelem forrása:

Igazolt jövedelem összege 1: ………Ft
Igazolt jövedelem összege 2: ………Ft
Nyugdíj

Jövedelem forrása:

Igazolt jövedelem összege 1: ………Ft
Igazolt jövedelem összege 2: ………Ft
Egyéb
Igazolt jövedelem összege 1: ………Ft
Igazolt jövedelem összege 2: ………Ft

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

Készült: YYYY.MM.DD

Eltartottak száma a saját
háztartásban:
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SZÁMLATULAJDONOS BANKKAPCSOLATAIRA VONATKOZÓ ADATOK
Raiffeisen számla számlanyitás dátuma:
Fennálló tartozás(ok)
Folyósító Bank neve:
Szerződés típusa
Szerződéskötés dátuma
Szerződés összege
Havi/éves törlesztés összege
Fennálló tőketartozás összege
Ügyfelek száma
Havi kapcsolódó megtakarítás összege
Ezennel nyilatkozom, hogy fenti hitelemet a jelenleg igényelt bankszámlahitelből kívánom visszafizetni.
Hitelkerethez kapcsolódó számlaszám
Kölcsön/hitel azonosítószáma

BANK ADATAI
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Nyilvántartó bíróság:
Tevékenységi engedély száma:
Felügyeleti hatóság neve, székhelye:

RAIFFEISEN Bank Zrt.
1133 Budapest, Váci út 116-118.
01-10 - 041042
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
989/1997/F.
Magyar Nemzeti Bank
1054 Budapest, Szabadság tér 9.
ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ AZONOSÍTÓ ADATOK

Igénylést befogadó fiók kódja:
Lebonyolító értékesítő azonosítója:
Postai igénylési folyamat esetén
ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ AZONOSÍTÓ ADATOK
Hitelközvetítő neve:
Levelezési címe:

Készült: YYYY.MM.DD

RB Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b
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2.

Bankszámlahitel/ Bankszámlahitel és Bankszámlahitel
biztosítás szerződéskötésre vonatkozó ajánlat

Hitelfedezeti

védelem

Számlatulajdonos az igénylőlapon, és az alábbiakban meghatározott feltételekkel szerződésköt ésre
vonatkozó ajánlatot tesz a Banknak. Az ajánlat Bank általi elfogadása esetén a felek között a jelen
okiratban foglaltak szerint bankszámlahitel szerződés jön létre.
2.1

A szerződés létrejötte és hatálybalépése

2.1.1 Számlatulajdonos tudomással bír arról, hogy a Bank az igénylés benyújtását követően
legkésőbb az igénylés kiállításának dátumától számított 45 napon belül a Számlatulajdonos
igénylőlapon rögzített adatainak ellenőrzése és a bankszámlahitel nyújtás kockázatá nak felmérése
végett hitelképesség vizsgálatot végez. A Számlatulajdonos tudomással bír arról, hogy az
igénylés kötelező mellékletét és egyben elválaszthatatlan részét képezik azon igazolások, okiratok,
amelyeket a Számlatulajdonos a hitelbírálat lefolytatása érdekében bocsátott a Bank rendelkezésére. A
Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Bank az igénylőlapon megadott adatokat a szerződéshez
kapcsolódó ügyfél-azonosítási 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 a Számlatulajdonosnak tartozása áll fenn. A
Számlatulajdonos felhatalmazza a Bankot arra, hogy – amennyiben a hitelbírálathoz szükséges –
jövedelemigazolását a Bank az adóhatóságtól közvetlenül kikérje, illetve meg keresse az adóhatóságot
vagy a Jövedelemigazolási nyilatkozaton szereplő más személyt (munkáltatót) az Igénylő által csatolt
jövedelemigazolás tartalmának és hitelességének ellenőrzése céljából . A hitelképesség vizsgálat
keretében a Bank jogosult arra, hogy az igénylőlapon közölt adatok igazolásául, azokat alátámasztó
dokumentumokat kérjen be a Számlatulajdonostól. Amennyiben a hitelképesség vizsgálat eredménye azt
indokolja, a Bank jogosult a szerződéshez, annak biztosítékaként kezességet kérni. A Felek
megállapodnak abban, a Számlatulajdonos pedig kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szerződés
létrejöttének feltétele, hogy a Bank a bankszámlahitel ügyletet - az általa kialakított bírálati
szempontok szerint lefolytatott hitelképesség vizsgálat alapján - az igénylőlapon és a szerződéskötésre
vonatkozó ajánlatban rögzített feltételeknek megfelelően jóváhagyja, és Számlatulajdonos eleget tegyen
a Lakossági Kondíciós Listában meghatározott jövedelem jóváírási kötelezettségének.
2.1.2 A bankszámlahitel nyújtásának feltétele, hogy Számlatulajdonos a Banknál forint bankszámlával
(továbbiakban: Bankszámla) rendelkezzen. A Bankszámlához kapcsolódó jutalékokat, díjakat,
költségeket a Bank mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listája tar talmazza.

2.1.3 Az igénylés igénylőlapon és szerződéskötésre vonatkozó ajánlatban rögzített
feltételekkel történő jóváhagyásáról, így a szerződés létrejöttéről és hatálybalépéséről,
Készült: YYYY.MM.DD
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valamint a bankszámla hitelkeret (továbbiakban: Hitelkeret) biztosításáról a Bank írásban
(továbbiakban: Értesítőlevél), postai úton értesíti a Számlatulajdonost, egyidejűleg a jóváhagyás
tényéről a Számlatulajdonos által az igénylőlapon megadott telefonszámon, vagy sms
üzenet formájában, vagy elektronikus levélben tájékoztatást ad.
Az Értesítőlevél tartalmazza a Bank által jóváhagyott Hitelkeret összegét, a szerződés létrejöttekor
érvényes MNB alapkamat figyelembevételével meghatározott kamat mértékét, továbbá a kezelési költség
összegét, az aktuális hiteldíjra érvényes teljes hiteldíj mutatót (THM), a hitel teljes díját, és a havi
jóváírási
kötelezettség
összegét.
Az
Értesítőlevél
a
bankszámlahitel
szerződés
elválaszthatatlan részét képezi.
2.1.4 A felek közötti határozatlan idejű szerződéses jogviszony a jelen igénylés és szerződéskötésre
vonatkozó ajánlat Bank általi elfogadásának napján létrejön és hatályba lép.
A bankszámlahitel szerződést a jelen okiratban foglaltak az Értesítőlevél, valamint a Bank
Lakossági Kondíciós Listájának rendelkezései együttesen alkotják. A mindenkor hatályos
Lakossági Üzletszabályzat 2. Különös rendelkezések III. Bankszámlahitel fejezetében foglaltak a Felek
szerződéses jogviszonyában nem kerülnek alkalmazásra.
2.1.5 A Bank a Hitelkeretet a szerződés létrejöttének napján Számlatulajdonos rendelkezésére
bocsátja.
2.1.6 Amennyiben a hitelképesség vizsgálat eredményét a Bank nem minősíti megfelelőnek, írásbeli
értesítő levélben tájékoztatja Számlatulajdonost arról, hogy igénylését nem fogadta el. A Bank a
hitelképesség vizsgálat alapján hozott döntését nem indokolja.

2.1.7 Amennyiben a Bank a hitelképesség vizsgálat során megállapítja, hogy az Adós az általa aláírt
Bankszámlahitel Hitelfedezeti védelem biztosításra vonatkozó Biztosítotti nyilatkozat alapján nem
jogosult a biztosítási szerződés megkötésére, a Bank írásban tájékoztatja az Adóst, hogy a biztosítási
szerződés nem jött létre. Amennyiben Adós nem jogosult a biztosítási szerződés megkötésére, a
hitelfedezeti biztosítás havi díja nem kerül a Bankszámlán terhelésre.
2.2

A szerződés tárgya

2.2.1 A Bank a szerződés létrejötte esetén a szerződésben megállapított feltételekkel
Hitelkeretet biztosít a Számlatulajdonos részére. A Bank a Hitelkeret terhére
Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül kölcsönt nyújt Számlatulajdonos részére
akkor és olyan összeg erejéig, amikor és amilyen mértékben ez a Bankszámla terhére
benyújtott fizetési megbízások (ideértve a készpénzfelvételt is) teljesítéséhez
szükséges, és a Hitelkeretből rendelkezésre álló összeg erre fedezetet nyújt. A
Bankszámla terhére benyújtott fizetési megbízások, amennyiben a Bankszámla követel
egyenlege a teljesítésre nem nyújt megfelelő fedezetet, a Számlatulajdonos kölcsön
lehívása iránti kérelmének minősülnek. A kölcsön igénybevétele úgy történik, hogy a
Bank a Hitelkeret terhére automatikusan teljesíti azokat a fizetési megbízásokat,
amelyekre a Bankszámla követel egyenlege nem nyújt fedezetet.
2.2.2 Számlatulajdonos kötelezettséget vállal a Hitelkeretből igénybe vett kölcsön és minden kori
járulékai Bank részére történő visszafizetésére.

Készült: YYYY.MM.DD
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2.3

Hiteldíj

A Bank a bankszámlahitelt a jelen igénylés és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat kiállításakor , az
Igénylés kiállításnak dátuma napján érvényes Lakossági Kondíció s Lista alapján az alábbi feltételekkel
nyújtja:
Éves kamatláb: mindenkori MNB alapkamat + fix …. % kamatfelár, a jelen igénylés és
szerződéskötésre vonatkozó ajánlat kiállításakor …..%.
A Bank a fizetendő kamatot napi kamatszámítással, a Bank Általános Üzleti Feltételeiben közzétett
képlet alapján számítja ki. A felszámított ügyleti kamat referencia-kamatlábhoz kötött változó
kamatozású, a kamatfelár a szerződés időtartamára rögzített, a Bank által egyoldalúan nem
módosítható.
Éves kezelési költség:…%
Bank az éves kezelési költség összegével a szerződés létrejöttével egyidejűleg, illetve annak időpontjától
számítva évente terheli meg a Bankszámlát.
A hitel teljes díja: …… Ft
Bankszámlahitel Hitelfedezeti védelem biztosítás havi díja: a Bankszámlahitel kamat
terhelésének napján felhasznált Hitelkeret ….%-a.
Teljes hiteldíj mutató (THM) mértéke évi: …%
A THM számításánál a vonatkozó jogszabály alapján figyelembe vett feltételeket, valamint díjakat,
költségeket, a Bank mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listája tartalmazza.
A Bank által jóváhagyott végleges Hitelkeret összegére és az aktuális hiteldíjra érvényes teljes hiteldíj
mutató a jelen okirat 2.1.3 pontjában foglaltak szerint az Értesítőlevélben kerül rögzítésre.
Számlatulajdonos tudomással bír arról, hogy jelen igénylés és szerződéskötésre vonatkozó
ajánlat kiállítása és a szerződés létrejötte között eltelt időtartam alatt (i) az MNB
alapkamat mértéke változhat egyaránt emelkedhet és csökkenhet (ii) a Bank jogosult az
igényelt bankszámlahitelhez 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
módosítani.
Az MNB alapkamat változása, valamint a díjak fentiek szerinti módosítása nem minősül az
igénylés jelen szerződéskötésre vonatkozó ajánlatban foglaltaktól eltérő feltételekkel
történő jóváhagyásának.
Számlatulajdonos kijelenti, hogy a jelen pontban említett díjakról és költ ségekről, azok
indexálásának, valamint az MNB alapkamat, mint referencia-kamatláb változásának
lehetőségéről az igénylés és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat benyújtását
megelőzően a szükséges tájékoztatást megkapta, mindezek ismeretében kerül sor az
igénylés és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat Bankhoz történő benyújtására.

Készült: YYYY.MM.DD
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2.4

A Bankszámlahitel visszafizetése

2.4.1 A Bankszámlán jóváírt összegek – amennyiben meghaladják a tárgynapon teljesítendő fizetési
megbízások összegét – Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül csökkentik a Hitelkeretből igénybe
vett kölcsön összegét, és a Bank ezt követően csak a Hitelkeret terhére ténylegesen igénybe vett
kölcsönösszeg után számít fel kamatot. Amennyiben a szerződés bármelyik fél felmondása folytán megszűnik,
úgy a Hitelkeretből a megszűnés napjáig igénybe vett kölcsön és járulékai egy összegben esedékessé válik.
2.4.2 A kamatot Számlatulajdonos havonta utólag – az adott hónap utolsó napján –, illetőleg a
Hitelkeret megszűnésekor fizeti meg oly módon, hogy a Bank annak összegével Bankszámlát
Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül, automatikusan megterheli.
2.4.3 Számlatulajdonos köteles a bankszámlahitellel kapcsolatos fizetési kötelezettségeinek
pénzügyi fedezetét Bankszámlán biztosítani. Számlatulajdonos felhatalmazza a Bankot, hogy a
bankszámlahitel nyújtásával kapcsolatosan mindenkor fennálló esedékes követelése összegével –
Számlatulajdonos előzetes értesítése nélkül – a Bankszámláját megterhelje. Ha az esedékesség időpontja
munkaszüneti nap, a kamat megfizetése, valamint a Hitelkeret terhére igénybe vett kölcsön visszafizetése az
azt követő első banki munkanapon esedékes.
2.4.4 Amennyiben Számlatulajdonos Bankszámláján a bankszámlahitellel kapcsolatos fizetési kötelezettségei
esedékessé válásakor nem áll rendelkezésre a szükséges pénzügyi fedezet, úgy a Bank jogosult az esedékes
követelése
összegével
Számlatulajdonos
Banknál
vezetett
bármely
lakossági
bankszámláját,
értékpapírszámláját vagy ügyfélszámláját megterhelni beszámítás címén. A Bank a beszámítási jogát
Számlatulajdonos lekötött pénzeszközei, betétei tekintetében is érvényesítheti (azaz a betétet feltörheti)
függetlenül a lekötési idő lejártától. Az ebből eredő esetleges kamatveszteségének megtérítését
Számlatulajdonos a Banktól nem követelheti.
2.4.5 Ha Számlatulajdonos a bankszámlahitel-szerződésből eredő fizetési kötelezettségének esedékességkor
nem tesz eleget, és a Bank beszámítási jogának érvényesítése sem vezet eredményre, a Bank a követelést
a Bankszámlához kapcsolódó követelés-nyilvántartó számlán, mint Bankkal szemben
fennálló, lejárt tartozást tartja nyilván. Számlatulajdonos a nyilvántartott tartozás után a
mindenkori Lakossági Kondíciós Listában közzétett mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. Ezen
túlmenően Számlatulajdonos köteles a Banknak megtéríteni minden, a követelés behajtásával kapcsolatban
felmerült kiadását és költségét, valamint köteles a Bank részére megfizetni a felszólító levelek Lakossági
Kondíciós Listában közzétett összegű díját. A Bank a behajtással kapcsolatban felmerült költségeivel jogosult
Számlatulajdonos Bankszámláját automatikusan megterhelni.
2.4.6 Számlatulajdonos a szerződés fennállása alatt havonta köteles, a Kondíciós Listában
meghatározott időpontig a Bank által küldött Értesítőlevélben meghatározott összeget a Bankkal
szemben fennálló, egyéb esedékes fizetési kötelezettségeit meghaladóan a Bankszámláján elhelyezni,
illetve a Bankszámlájára utaltatni (havi jóváírási kötelezettség). A havi jóváírási kötelezettséget a
Bank a Számlatulajdonos igazolt havi nettó jövedelmének figyelembevételével állapítja meg. E kötelezettség
nem teljesítése esetén a Bank Számlatulajdonos előzetes írásbeli értesítését követően jogosulttá válik a
Hitelkeret azonnali hatályú zárolására, mely zárolás alatt Számlatulajdonos a Hitelkeret összegével nem
rendelkezhet. Amennyiben Számlatulajdonos havi jóváírási kötelezettségének a Bank felszólítása ellenére
továbbra sem tesz eleget, Bank jogosulttá válik a Hitelkeret azonnali hatályú megvonására
(felmondására).
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2.5

Hitelkeret felülvizsgálata

2.5.1 Hitelkeret Bank általi megemelése
Felek megállapodnak abban, hogy a Bank a Hitelkeretet, a szerződés létrejöttét követő tizedik
hónapban az alábbiakban meghatározott módosított Hitelkeret összegre emeli, az alábbi feltételek
maradéktalan teljesülése esetén.
A módosított Hitelkeret összegének meghatározása: A Bank meghatározza a Számlatulajdonos
bankszámlahitel igénylésekor igazolt havi nettó jövedelme háromszorosának megfelelő összeget,
amennyiben ez nem osztható tízezerrel, azt lefelé, tízezerre kerekíti. Ha az így megemelt hitelkeret
összege meghaladja a Lakossági Kondíciós Listában meghatározott maximum hitelkeret összegét, akkor
a Bank legfeljebb a Lakossági Kondíciós Listában meghatározott maximum hitelkeret össze gre emeli a
Hitelkeretet.
A hitelkeret Bank általi megemelésének feltételei:
•
•
•

Számlatulajdonos nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszer „negatív lista"
nyilvántartásában
Számlatulajdonos a Hitelkeret emelést megelőző időszakban a Hitelkeretet fizetési megbízásai
teljesítéséhez havi rendszerességgel igénybe vette, azonban azt nem használta ki teljesesen
Számlatulajdonosnak nem volt a bankszámlahitelhez kapcsolódó fizetési kötelezettségéből eredő
30 napot meghaladó késedelme a Hitelkeret emelést megelőző időszakban.

A Hitelkeret emelést megelőzően a Bank Számlatulajdonos hitelképességét ismételten értékeli.
Amennyiben a hitelképesség vizsgálat során megállapításra kerül, hogy Számlatulajdonos
körülményeiben olyan lényeges változás állt be, amelyre tekintettel a további hitelnyújtás a Banktól nem
elvárható, a keretemelésre nem kerül sor.
A keretemelésről a Bank Számlatulajdonost írásban értesíti, a bankszámla-hitelkeret
megemeléséről szóló értesítőlevél (továbbiakban: Értesítőlevél) a bankszámlahitel szerződés
elválaszthatatlan részét képezi.
Számlatulajdonos az értesítés postára adásától számított 15 napon belül jogosult írásban vagy a
Raiffeisen Direkten keresztül (Direkt PIN kóddal, vagy 3 személyes adattal történő beazonosítást
követően) elutasítani a keretemelést. Amennyiben a megadott határidő alatt Számlatulajdonos nem
nyilatkozik a keretemelés elutasításáról, a módosított Hitelkeretet a Bank a Számlatulajdonos által
elfogadottnak tekinti és a bankszámlahitel szerződés a Felek között – a módosításról szóló értesítésben
közölt időponttól – a módosított Hitelkerettel marad hatályban és a bankszámlahitel szerződést a jelen
okiratban foglaltak, a bankszámla-hitelkeret megemeléséről szóló Értesítőlevél, valamint a Bank
Lakossági Kondíciós Listájának rendelkezései együttesen alkotják.
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2.5.2 Hitelkeret Bank általi csökkentése, megvonása
A Bank jogosult a Hitelkeret összegét a bankszámlahitel szerződés létrejöttét követően rendszeresen
felülvizsgálni, és ennek eredményeképpen a Hitelkeret csökkentéséről vagy annak megvonásáról
dönteni. A Hitelkeret csökkentéséről vagy annak megvonásáról, azaz a szerződés felmondásáról a Bank
Számlatulajdonost írásban értesíti.
Amennyiben Számlatulajdonos a Hitelkeret csökkentése esetén a csökkentett Hitelkeretet nem
kívánja a továbbiakban igénybe venni, abban az esetben jogosult a szerződést felmondani.
Ha Számlatulajdonos a Bank által csökkentett Hitelkeretet nem fogadja el, akkor a Bank is jogosulttá válik a
szerződés azonnali hatályú felmondására.
Ha a felülvizsgálat alkalmával a Bank a Hitelkeret összegét nem módosítja, akkor erről külön értesítést nem
küld Számlatulajdonos részére.
2.5.3 Számlatulajdonos által kezdeményezett Hitelkeret módosítás
Számlatulajdonos a szerződés hatálya alatt bármikor kezdeményezheti írásban – a mindenkori
Lakossági Kondíciós Listában közzétett összeghatárokon belül – a Hitelkeret összegének csökkentését.
A Hitelkeret összegének emelése a fentiek szerint a szerződés létrejöttét követő hat hónap
elteltével kezdeményezhető.
A Bank a Számlatulajdonos Hitelkeret összegének emelésére vonatkozó kérelme alapján hitelbírálatot végez,
és annak eredményeként dönt a kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról. Számlatulajdonos hitelképességét
a Bank díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen értékeli.
A Bank a bírálat eredményéről, és a Hitelkeret módosításának engedélyezése esetén a Hitelkeret és
esetlegesen a havi jóváírási kötelezettség módosított összegéről, valamint a módosítás hatályba lépésének
időpontjáról Számlatulajdonost írásban értesíti. A módosított hitelkeretet a Bank az írásbeli értesítéssel
egyidejűleg állítja be. A módosított hitelkeretet a Bank az írásbeli értesítéssel egyidejűleg állítja be. A
Hitelkeret módosítási kérelem elfogadása esetén Számlatulajdonos a Lakossági Kondíciós Listában közzétett
mértékű szerződésmódosítási díjat köteles fizetni a Bank részére. Bank jogosult a
szerződésmódosítási díj összegével Számlatulajdonos Bankszámláját automatikusan megterhelni.
2.6

A szerződés módosítása

A Bankot megillető, a szerződésben kikötött kamat, díj és költség, illetve egyéb szerződési feltétel
egyoldalú módosítására, illetve ahhoz kapcsolódóan a Számlatulajdonost megillető jogokra a Bank
mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételei 1. rész XIX. fejezetében foglalt
rendelkezések az irányadók. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Bank jogosult a
szerződéses feltételeket felülvizsgálni, és azokat a fentiek szerint egyoldalúan módosítani, és erről az
Adóst az Általános Üzleti Feltételekben meghatározottak szerint tájékoztatni. A Bank a szerződésben
meghatározott kamatot kizárólag az MNB alapkamat, mint referencia-kamat változására tekintettel
jogosult módosítani olyan mértékben és olyan irányban, amelyet a referencia-kamat változása indokol.
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2.7

A szerződés felmondása

2.7.1 Számlatulajdonos a szerződés létrejöttétől számított tizennégy napon belül jogosult
a szerződést díjmentesen felmondani. A felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell
tekinteni, ha a Számlatulajdonos a felmondásra nyitva álló határidőben a Bank Hitelcentrum Főosztálya
részére címzett felmondási nyilatkozatát postára adja vagy személyesen átadja a Bank bármely
bankfiókjában. Számlatulajdonos a felmondásról szóló nyilatkozat elküldését követően haladéktalanul,
de legkésőbb harminc napon belül köteles a felhasznált Hitelkeret összegét és a szerződés létrejöttének
időpontjától a visszafizetés időpontjáig a szerződés alapján felszámítható kamatot a Bank részére
megfizetni. A Számlatulajdonos felmondási jogának a gyakorlása nem érinti a Bankszámla és a
Bankszámlához kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseket. Felmondás esetén
a Bank a felszámított éves kezelési költséget a Számlatulajdonosnak visszatéríti.
2.7.2 A Számlatulajdonos a szerződést bármikor jogosult 15 napos felmondási idő
közbeiktatásával felmondani. Számlatulajdonos a felmondásra irányuló nyilatkozatát írásban
teheti meg.
A Bank jogosult a 15 napos felmondási idő alatt a Számlatulajdonos részére telefonon keresztül a
szerződés hatályban tartására irányuló ajánlatot tenni. Amennyiben Számlatulajdonos a Bank ajánlatát
elfogadja, azzal a felmondásra irányuló nyilatkozatát visszavonja, és a szerződés változatlan
feltételekkel továbbra is érvényben marad. A szerződés hatályban tartásáról a Bank a Számlatulajdonost
írásban értesíti. Amennyiben a szerződés hatályban tartására nem kerül sor, Számlatulajdonos a
felmondási idő lejártával köteles a Hitelkeretből igénybe vett összeget és annak kamatát a Bank részére
visszafizetni. A Hitelkeret megszüntetéséről a Bank írásbeli értesítést küld Számlatulajdonos részére.
A szerződés megszüntetése esetén Számlatulajdonos a Lakossági Kondíciós Listában közzétett mértékű
megszüntetési díjat köteles fizetni a Bank részére. Bank jogosult a megszüntetési díj
összegével Számlatulajdonos Bankszámláját automatikusan megterhelni.
2.7.3 A Bank a Hitelkeretet jogosult azonnali hatállyal megszüntetni (felmondani) ha
•
A szerződés biztosítékaként kikötött kezességvállalásra a szerződés létrejöttétől számított 15 napon
belül nem kerül sor
•
Számlatulajdonos a szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe 30
napot meghaladóan esik, és mulasztását a Bank felszólítására sem pótolja
•
Számlatulajdonos körülményeiben, így mindenekelőtt a vagyoni helyzetében lényeges kedvezőtlen
változás állt be, és Számlatulajdonos felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot
•
Számlatulajdonos a Bankot megtévesztette, és ez a szerződés megkötését vagy annak tartalmát
befolyásolta
•
Számlatulajdonos a fizetőképességére vonatkozó vizsgálatot akadályozza, és a szerződésszegést a
Bank felszólítására sem orvosolja;
•
ha Számlatulajdonos Banknál vezetett forint bankszámlája bármely ok miatt megszüntetésre kerül
•
a szerződésben kifejezetten azonnali hatályú felmondási okként meghatározott esetekben;
•
az Általános Üzleti Feltételekben, illetve a Lakossági Üzletszabályzatban meghatározott esetekben.
A Bank jogosult a szerződést Számlatulajdonos megfelelő biztosíték adására történő felszólítása nélkül
felmondani, ha nyilvánvaló, hogy Számlatulajdonos megfelelő biztosíték nyújtására nem képes.

A Hitelkeret azonnali hatályú megszüntetéséről a Bank Számlatulajdonost írásban értesíti. A Hitelkeretnek a
Bank általi azonnali hatályú megszüntetése/felmondása azzal a következménnyel jár, hogy
Számlatulajdonosnak a bankszámlahitel visszafizetésével kapcsolatos fizetési kötelezettségei a
felmondás postára adását követő ötödik napon lejárttá és egy összegben esedékessé
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válnak. A felmondás hatályát nem érintik a Bank által Számlatulajdonosnak megküldött, Számlatulajdonos
fizetési hátralékát jelző kimutatások.
A Bank nem jogosult a szerződést annak létrejöttét követően felmondani arra hivatkozással, hogy a
hitelképesség vizsgálata során a Számlatulajdonos által közölt adatok hiányosak voltak.
2.8

Egyéb rendelkezések

2.8.1 Felek megállapodnak abban, hogy a Bank a Számlatulajdonost a részére havonta
megküldött számlakivonat útján tájékoztatja - a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi
CLXII törvény 19. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a bankszámlahitel
igénybevételére, egyenlegére, a törlesztésére, a kamatára és egyéb költségére
vonatkozó adatokról.
2.8.2 Amennyiben a szerződés 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 a mindenkori érvénytelen rendelkezést olyan hatál yos vagy végrehajtható rendelkezéssel
helyettesítsék, amely a lehető legjobban megfelel a hatályát vesztett vagy végrehajthatatlan rendelkezés
szellemének, gazdasági célkitűzésének és tartalmának.
2.8.3 A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Bank Általános Üzleti Feltételei,
Lakossági Üzletszabályzata, Lakossági Kondíciós Listája, Adatvédelmi Tájékoztatója, illetve a
pénzforgalomról és bankhitelről szóló hatályos jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv az
irányadók.
2.8.4 A szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Bank mindenkor hatályos
Általános Üzleti Feltételei, Lakossági Üzletszabályzata, valamint az Adatvédelmi
Tájékoztatója, illetve a Lakossági Kondíciós Lista. Számlatulajdonos a jelen
bankszámlahitel igénylés és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat aláírásával kijelenti,
hogy a Bank lehetővé tette, hogy a hivatkozott üzletszabályzatok, Adatvédelmi
Tájékoztató és a Lakossági Kondíciós Lista tartalmát a jelen bankszámlahitel igénylés
és
szerződéskötésre
vonatkozó
ajánlat
aláírása
előtt
megismerje,
azt
áttanulmányozza.

A Számlatulajdonos jelen bankszámlahitel igénylés és szerződéskötésre vonatkozó
ajánlat aláírásával igazolja, hogy a Bank Általános Üzleti Feltételeit, Lakossági
Üzletszabályzatát, Adatvédelmi Tájékoztatóját, valamint a Lakossági Kondíciós Listát
tartós adathordozón átvette, a Bank felhívására aláírás, illetve elfogadás előtt
alaposan áttanulmányozta, megértette és elolvasta, és kijelenti, hogy az azokban
foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Számlatulajdonos jelen okirat
aláírásával akként nyilatkozik, hogy a jelen okiratot a Bank felhívására aláírás, illetve
elfogadás előtt alaposan áttanulmányozta. A Bank bankszámlahitel igénylés és
szerződéskötésre vonatkozó ajánlat benyújtását megelőzően Számlatulajdonost
tájékoztatta arról, hogy a Lakossági Kondíciós Listában meghatározott feltételek
szerint,
az
ott
meghatározott
díjak,
költségek
megfizetésére
köteles.
Számlatulajdonos kijelenti, hogy a Lakossági Kondíciós Listában szereplő feltételeket
kifejezetten elfogadja.
2.8.5 Számlatulajdonos tudomással bír arról, hogy a szerződés megkötésével és teljesítésével
kapcsolatos vitás ügyek rendezése érdekében általa igénybe vett Pénzügyi Békéltető Testület
Készült: YYYY.MM.DD
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eljárásának, valamint az eljárásban hozott határozatnak a Bank nem veti alá magát.
2.9

Adatkezelés

2.9.1 Számlatulajdonos kijelenti, hogy a szerződés részét képező hiteligénylésen rögzített adatait,
valamint a hiteligénylés mellékleteként csatolt valam ennyi dokumentumban szereplő adatot önkéntesen, a
hitelszerződés előkészítése és megkötése érdekében bocsátotta a Bank rendelkezésére , illetve tudomásul
veszi, hogy ezen adatait a Bank a hitelvizsgálat, hitelnyújtás és nyilvántartás céljából
nyilvántartja és kezeli. A Számlatulajdonos büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a
hiteligénylésen feltüntetett adatai a valóságnak megfelelnek, az adatok igazolása céljából a Bank
részére bemutatott, illetve átadott dokumentumok valódiak, érvényesek és hitelesek, továbbá a
Számlatulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az általa átadott adatok és dokumentumok hitelességét a
Bank ellenőrizze.
2.9.2 Számlatulajdonos 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.
2.9.3 A Számlatulajdonos személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Bank
Általános Üzleti feltételei, Adatvédelmi Tájékoztatója együttesen tartalmazzák. A Számlatulajdonos a
jelen szerződés és a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képző további megállapodások és
nyilatkozatok aláírásával kijelenti, hogy megismerte, áttanulmányozta ezen dokumentumokat, és az
azokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.10

Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos külön nyilatkozatok

Számlatulajdonos a jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy a KHR-re vonatkozó MNB
tájékoztatót átvette, az abban foglaltakat átolvasta, megértette, és azt tudomá sul
veszi.
A tájékoztató ismeretében Számlatulajdonos az alábbi nyilatkozatokat teszi.
2.10.1 Nyilatkozat a szerződéses jogviszony megszűnését követő adatkezelésről
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 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 szerz ődés összege, valamint
a törlesztés módja és gyakorisága; a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme.
A nyilatkozatot a szerződés érvényessége alatt a Banknál lehet megtenni, a szerződés lejáratát követően
a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére kell megküldeni. A nyilatkozat írásban bármikor - a
szerződéses jogviszony fennállása alatt a Banknál, azt követően a KHR -t kezelő pénzügyi vállalkozásnál
közvetlenül - visszavonható. Számlatulajdonos a jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy a Törvény 9.§ (1)
és (2) bekezdése szerinti tájékoztatást megkapta, és ennek alapján ahhoz, hogy a bankszámlahitel 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 Készült: YYYY.MM.DD
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referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony
megszűnését követően legfeljebb 5 évig kezelje:

 hozzájárul  nem járul hozzá
2.10.2 Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Bank a hitelkeret felülvizsgálata
során a hitelkeret 2.5 pont szerinti megemeléséhez, valamint a hitelkeret további rendelkezésre
tartásához szükséges megalapozott döntés meghozatala érdekében - a bankszámlahitel szerződés
fennállta alatt bármikor - jogosult a Számlatulajdonosra vonatkozóan a KHR hiteladós, illetve a kiemelt kockázatúként kezelhető kártya-, vagy csekkbirtokosokat
tartalmazó nyilvántartásából információt kérni.
Számlatulajdonos jelen bankszámlahitel igénylés és szerződéskötésre vonatkozó
ajánlat aláírásával kijelenti és igazolja, hogy a bankszámlahitelre vonatkozó
szerződéses feltételekről előzetesen a szükséges és elégséges mértékben tájékozódott,
a Bank írásos és szóbeli tájékoztatását - ide értve a KHR-rel kapcsolatos előírásokat is
- megkapta, az írásos tájékoztató anyagot átvette, a bankszámlahitel igénylést a
feltételek ismeretében nyújtja be a Banknak.
A Bank által a Számlatulajdonosnak átadott, a bankszámlahitel szerződésre vonatkozó adatokat
tartalmazó, a Számlatulajdonos aláírásával ellátott formanyom tatvány a bankszámlahitel szerződés 1.
számú mellékletét képezi.
Számlatulajdonos kijelenti, hogy a fentieket, valamint a jelen okiratban aláhúzással jelölt, és a Bank által a
Számlatulajdonossal külön is ismertetett rendelkezéseket átolvasta, megértette, azt magára nézve kötelezőnek
elfogadja, és a jelen bankszámlahitel igénylést és szerződéskötésre vonatkozó ajánlatot jóváhagyólag aláírja.
Kelt: ____________________,

_______________________________________
Számlatulajdonos aláírása

Az igénylőlapot és szerződéskötésre vonatkozó ajánlatot a fenti napon a Bank részéről átvette:
Értékesítési azonosító:
Név:
Aláírás: ______________________________________
Postai folyamat esetén: Kérjük, valamennyi adatot töltse ki!
ÜGYFÉL ÍRJA ALÁ!
Kelt
(hely,
dátum):
____________________,
____________________
_______________________________________________________
Számlatulajdonos aláírása
BANK ÍRJA ALÁ!
Az igénylőlap és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat a Bank részéről átvételre került:
Kelt (hely, dátum): ____________________, ____________________
Név: __________________________________

Készült: YYYY.MM.DD
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Aláírás: ________________________________

Készült: YYYY.MM.DD
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