ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez
(Fogyasztási Kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és Folyószámlahitel)
Hatálybalépés napja: 2015. február 1.
A jelen ÁSZF magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél között létrejött
Szerződéshez kapcsolódó, annak elválaszthatatlan részét képező általános szerződési
feltételeket. Ezek rendelkezései jogilag kötelezik mind a Hitelintézetet, mind az
Ügyfelet, kivéve, ha a Felek a Fogyasztási Kölcsön, Szabad Felhasználású
Jelzáloghitel, és Folyószámlahitel Szerződésben (a továbbiakban együtt: Termék)
másként rendelkeznek.
1. Fogalmak
A jelen ÁSZF-ben és azon Szerződésekben, amelyeknek a jelen ÁSZF részét képezi,
az alábbi fogalmak az itt meghatározott jelentéssel bírnak:
"Adós" jelenti azt a Fogyasztónak minősülő természetes személyt, aki a
Hitelintézettel Kölcsönszerződést köt.
"Általános tájékoztató" jelenti a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi
CLXII. törvény mellékletében meghatározott tartalmú, a Hitelintézet által az adott
Terméknek az Ügyfél számára ajánlott, személyre szabott a Szerződés induló
feltételeit tartalmazó tájékozatót.
"ÁSZF" jelenti a jelen Általános Szerződési Feltételeket.
„Biztosítéknyújtó” jelenti a hitel/kölcsön biztosítékát nyújtó, a Hitelintézettel
biztosítéki szerződést kötő készfizető kezest valamint a zálogkötelezettet.
"BUBOR"(Budapest Interbank Offered Rate) jelenti azt az éves százalékban
kifejezett, budapesti bankközi ajánlati kamatlábat, amelyet a Magyar FOREX Club
szabályzatának mindenkori előírásai szerint állapítanak meg és a Reuters monitor
"BUBOR" oldalán (vagy ennek hiányában a Telerate monitor megfelelő oldalán)
BUBOR-ként megjelenik.
„Eseti Igazolások, Számlaegyenlegek Díja” jelenti az Adós kérésére kiállított
igazolásokhoz kapcsolódóan felszámításra kerülő díjat, ide nem értve a Hitelintézet
által az Adós részére díj-, költség-, és egyéb fizetési-kötelezettség mentesen
kiállítandó törlesztési táblázatot.
"Éves Zárlati Díj" jelenti a Hitelintézet által az Ügyfél részére megnyitott
hitelszámla után, és a hitelszámlán fennálló tőketartozás összege százalékában
megállapításra kerülő, a Hirdetményben meghatározott mértékű díjat, mely minden
naptári év Hirdetményben megjelölt napján esedékes.
"Előtörlesztési Díj" jelenti a Szerződésben megállapított teljesítési határidő előtti
részleges vagy teljes előtörlesztés esetén, a Szerződésben meghatározott feltételek
szerint és a Hirdetményben meghatározott mértékben, a Hitelintézetnél az

előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére
szolgáló, az Ügyfél által a Hitelintézetnek megfizetendő díjat.
„Esedékesség”

jelenti az Adós Szerződés szerinti fizetési kötelezettségeire
meghatározott teljesítési napot, ideértve a törlesztő részletek, kamatok, díjak,
költségek megfizetésére előírt fizetési határnapot. Amennyiben az esedékesség
munkaszüneti napra esik, úgy az esedékesség napja – eltérő megállapodás hiányában
– az ezt követő első munkanap.
"Felügyelet", „Felügyeleti Hatóság” jelenti a Magyar Nemzeti Bankot (székhelye:
1054 Budapest, Szabadság tér 8–9.).
„Fizetési számla” jelenti a fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a pénzforgalmi
szolgáltató egy vagy több ügyfele nevére megnyitott számlát, ideértve a bankszámlát.
"Fogyasztó" jelenti azt a természetes személy Adóst, aki az önálló foglalkozásán és
gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljárva vesz igénybe valamely
pénzügyi szolgáltatást.
"Folyósítási Jutalék" jelenti a Szerződésben vagy a Hirdetményben a folyósított
Kölcsön százalékában vagy konkrét összegben meghatározott mértékű, a
Hitelintézetnél a folyósítással közvetlenül összefüggésben felmerülő eljárási és
adminisztráció költségek megtérítésére szolgáló díjat, melynek megfizetése az első
folyósítással egyidejűleg esedékes.
"Hitelintézet" jelenti a Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet (székhely: 7095
Iregszemcse, Kossuth tér 10.; cégjegyzékszám: 17-02-000583.
„Hitelkamat”: a fogyasztó által igénybe vett hitelösszeg rögzített vagy változó
százalékában, éves szinten meghatározott pénzösszeg.
"Hitelkeret" jelenti a Hitelkeret szerződés alapján a Hitelintézet által a
Számlatulajdonos fizetési számláján rendelkezésére bocsátott összeget, melynek
terhére és erejéig a Hitelintézet Kölcsönt nyújt a Számlatulajdonosnak.
"Hitelkeret Szerződés" jelenti a Hitelintézet és a Számlatulajdonos között létrejött
fizetési számlához kapcsolódó Folyószámlahitel szerződést egységes egészként
valamennyi mellékletével, a Hirdetményt és a jelen ÁSZF-et.
"Hirdetmény/Kondíciós lista” jelenti az egyes Szerződésekhez kapcsolódó azon
dokumentumot, melyben az adott Szerződés alapján a Hitelintézet által az Ügyfélnek
nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó kondíciók (kamat, díj, költség) feltüntetésre
kerülnek. Ennek megfelelően jelenti a Fogyasztási Kölcsön Hirdetményt, Szabad
Felhasználású Jelzáloghitel Hirdetményt, és Folyószámlahitel Hirdetményt.
"Hitelbírálati Díj" jelenti a Hitelintézet által a benyújtott hitelkérelem hitelbírálati
eljárásáért felszámított és az Ügyfél által megfizetendő díjat, melynek mértéke
konkrét összegben a Hirdetményben kerül meghatározásra. A Hitelbírálati Díjat csak
abban az esetben kell megfizetni, ha Szerződéskötésre kerül sor.
„Hitelelszámolási számla” jelenti a Hitelintézet által az Adós részére nyitott azon
számlát, melyre az Adós a Kölcsönt a Szerződésben meghatározott feltételek szerint
és részletekben törleszti, amennyiben az Adós nem rendelkezik a Hitelintézetnél
fizetési számlával.
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„Hitel teljes díja”: a hitelező által ismert minden olyan - a teljes hiteldíj mutató
számításánál a külön jogszabály szerint figyelembe veendő - ellenszolgáltatás,
amelyet a fogyasztó a hitelszerződés kapcsán megfizet.
"Honlap" jelenti a www.eszaktolna.tksz.hu weboldalt.
"Hpt." jelenti a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII. törvényt.
„Jelzáloghitel” jelenti a Fogyasztó részére ingatlanon alapított jelzálogjog - ideértve a
különvált zálogjogként alapított jelzálogjogot is - fedezete mellett nyújtott
hitelt/kölcsönt.
"Kamat" jelenti az Ügyleti Kamatot és a Késedelmi Kamatot.
"Kamatfelár" jelenti a referencia-kamatlábon felül - a hitelkamat részeként fizetendő kamatot, a hitelkamat és a referenciakamat különbségeként meghatározott
kamatrészt, amely éves százalékban kifejezett értéke az Ügyféllel való megállapodás
alapján, egyedi (kockázati) döntéssel kerül a Hitelintézet által meghatározásra.
"Kamatfelár-változtatási mutató” jelenti a kamatfelár módosításának alapjául
szolgáló kamatváltoztatási mutatót, amely a Szerződésben kerül meghatározásra és
amelynek a Szerződésekben történő alkalmazhatóságát a Magyar Nemzeti Bank a
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően honlapján közzétette.
(www.mnb.hu)
„Kamatfizetési nap”: a Szerződésben kerül meghatározásra. Eltérő megállapodás
hiányában minden naptári hónap/negyedév utolsó napját jelenti. Amennyiben bármely
kamatfizetési nap nem banki munkanapra esik, akkor a kamatfizetési napnak az ezt
követő banki munkanap minősül.
„Kamatforduló”: a következő kamatperiódusra érvényes kamat rögzítésének napját
jelenti. Referencia-kamatlábhoz kötött kamatozású Szerződés esetén, a referenciakamatláb mértékét a Szerződésben meghatározott referenciakamat futamidejének
megfelelő időközönként a Kamatperiódus első napját megelőző hónap utolsó
munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz igazítja a Hitelező. A
legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített Ügyleti Kamat esetén az új
Kamatperiódus első napját.
"Kamatperiódus" jelenti azt a Szerződésben meghatározott időtartamot, amely alatt
az Ügyleti Kamat mértéke egyoldalúan a Hitelintézet által nem változtatható meg. Az
első kamatperiódus Kölcsönszerződés esetében a Kölcsön folyósítása napján,
Hitelkeret Szerződés esetében a Hitelkeret megnyílásának napján kezdődik, és a
Szerződésben meghatározott időtartam utolsó napjáig tart. Minden további
kamatperiódus az előző kamatperiódus utolsó napját követő első napon kezdődik és a
következő kamatperiódus utolsó napján, illetve az utolsó kamatperiódus esetében a
Kölcsön lejáratának napján végződik.
"Kamatváltoztatási mutató" jelenti a hitelezés refinanszírozási költségeihez és a
hitel nyújtásához kapcsolódó, az üzleti kockázat körén kívül álló, a Hitelintézet által
nem befolyásolható, tőle független, valamint általa el nem hárítható körülményekben
bekövetkező változást objektív módon kifejező, a kamatmódosítás számításának
alapjául szolgáló és a nyilvánosság számára hozzáférhető viszonyszámot, amely a
Szerződésben kerül meghatározásra és, amelynek a Szerződésekben történő
alkalmazhatóságát a Magyar Nemzeti Bank a vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően honlapján közzétette. (www.mnb.hu)
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"Késedelmi Kamat” jelenti azt a Szerződésben és a Hirdetményben meghatározott
mértékű kamatot, melyet az Ügyfél az általa az esedékességkor a Hitelintézetnek meg
nem fizetett összeg után köteles a késedelem idejére fizetni.
"Központi hitelinformációs rendszer (KHR)” jelenti azt a zárt rendszerű adatbázis,
amelynek célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős
hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása
az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében.
"Kölcsön" jelenti a Kölcsönszerződésben megjelölt, a Hitelintézet által az Adósnak
visszafizetési kötelezettség mellett nyújtott pénzösszeget, továbbá a Hitelkeret terhére
és erejéig a Hitelintézet által a Számlatulajdonosnak nyújtott összeget.
"Kölcsönszerződés" jelenti a Fogyasztási Kölcsön, Szabad Felhasználású
Jelzáloghitel, és Folyószámlahitel termékekre vonatkozó kölcsönszerződést.
"Referencia-kamatláb" jelenti azt a bármilyen alkalmazandó kamat számításának
alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhető mindenkori kamatlábat,
amelynek mértékére a Hitelintézetnek nincs ráhatása. A Hitelintézet által a forintban
nyújtott Kölcsön esetében alkalmazott referencia-kamatláb a belföldi bankközi
pénzpiacon hivatalosan elfogadott BUBOR kamatláb, amelynek a Szerződésekben
történő alkalmazhatóságát a Magyar Nemzeti Bank a vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően honlapján közzétette. A különböző futamidejű
BUBOR-ok közül az adott ügyletre alkalmazandót a Szerződés tartalmazza.
A Fogyasztási Kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, esetében alkalmazott
referencia kamatláb a 3 havi BUBOR, mely mindenkori mértéke és közzététele a
BUBOR fogalomnál került részletezésre.
"Rendkívüli Levelezési Díj" jelenti az Ügyfél kérésére, az Ügyfél részére a
jogszabály vagy a Szerződés rendelkezése alapján rendszeresen megküldött
értesítéseket és tájékoztatásokat meghaladóan megküldött levelek ügyviteli
költségeivel összefüggésben felmerülő költségek Hitelintézet által felszámításra
kerülő, a Hirdetményben meghatározott összegű díja. A törlesztési táblázat
megküldéséhez kapcsolódóan a Hitelintézet rendkívüli levelezési díjat nem számít fel.
"Rendelkezésre Tartási Jutalék" jelenti a Szerződés alapján, a Számlatulajdonos
rendelkezésére tartott, általa igénybe nem vett Hitelkeret százalékában a
Hirdetményben meghatározott mértékű, a Számlatulajdonos által a Hitelintézetnek
megfizetendő díjat, melynek megfizetése – eltérő megállapodás hiányában – a
rendelkezésre tartási időszak alatt minden naptári hónap végén, illetve a Hitelkeret
Szerződés megszűnésekor esedékes. A rendelkezésre tartási jutalék felszámításának
kezdő időpontja a Hitelkeret megnyílásának napja, végső időpontja az igénybevételi
lehetőség utolsó napját megelőző nap, illetve a tényleges igénybevétel (folyósítás)
napját megelőző nap.
"Rendkívüli Ügyintézési Díj" jelenti a Hirdetményben meghatározott összegű, az
Ügyfél által a kérésére, a jogszabály vagy a Szerződés rendelkezése alapján történő
normál ügyintézést meghaladó, de szerződésmódosítást nem igénylő, egyedi
ügyintézéskor (halasztás, és egyéb esetekben) fizetendő díjat.
„Rögzített hitelkamat”: a Szerződésben, annak megkötésekor meghatározott, a teljes
futamidőre vonatkozó egy, vagy a futamidő részeire vonatkozó több, százalékos
mérték használatával meghatározott hitelkamat; a hitelkamat kizárólag arra az
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időszakra tekinthető rögzítettnek, amelyre vonatkozóan a Szerződésben a százalékos
mértéke meghatározásra került.
"Számlatulajdonos" jelenti azt a Fogyasztónak minősülő természetes személyt, aki a
Hitelintézettel Hitelkeret Szerződést köt.
"Szerződés" jelenti a Kölcsönszerződést, és a Hitelkeret Szerződést, azok
valamennyi mellékletével a Hirdetménnyel és a jelen ÁSZF-fel együtt.
"Szerződésmódosítási Díj" jelenti az Ügyféllel megkötött Szerződés, illetve az
ahhoz kapcsolódó biztosítéki szerződések aláírását követően végrehajtott, a
jogviszony tartalmát, a szerződés(ek) bármely feltételét, és/vagy időtartamát érintő
változtatás (ideértve a futamidő hosszabbítást, fedezetcserét, adóskiengedés a
kötelemből stb. is) esetén a Hitelintézet által felszámított díjat. Mértékére
szerződésmódosításonként a módosítással érintett összeg vonatkozásában a
Hirdetmény az irányadó, megfizetése a szerződésmódosítás aláírásakor esedékes.
„Tartós Adathordozó” jelenti azt az eszközt, amely az Ügyfél számára lehetővé teszi
a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a
tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.
„Teljes Hiteldíj Mutató”, „THM” jelenti a hitel teljes díjának arányát a hitel teljes
összegéhez éves százalékában kifejezve. A THM számításánál a Hitelintézet – az arra
vonatkozó külön jogszabályban1 meghatározottak szerint – az általa ismert minden
olyan
ellenszolgáltatást
figyelembe
vesz,
amelyet
a
fogyasztó
a
hitel/kölcsönszerződés kapcsán megfizet.
„THM maximum” A Hitelintézet részéről az Adósnak nyújtott kölcsön
jogszabályban meghatározott módon számított THM mértéke nem haladhatja meg az
adott hiteltermék típusra előírt maximális nagyságot (THM plafont) 2. A THM
Maximum az érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki
alapkamat mértékének és a jogszabályban százalékpontban meghatározott mértéknek
összege.
"Ügyfél" jelenti az Adóst, a Számlatulajdonost, és a Biztosítéknyújtót.
"Ügyleti Kamat" jelenti a Szerződésben meghatározott mértékű hitelkamatot, melyet
az Ügyfél a folyósított Kölcsön összege után fizet a Hitelintézetnek. Az Ügyleti
Kamatot a Hitelintézet a folyósított Kölcsön összege után naptári napokra számítja
fel. Az első kamatnap a folyósítás napja, az utolsó kamatnap a törlesztést megelőző
nap. Az utolsó kamatfizetés a Kölcsön lejáratának a napján esedékes. Ha az Ügyfél a
Kölcsönt lejárat előtt fizeti vissza, az ügyleti kamat a Kölcsön visszafizetésének a
napján válik esedékessé. A Hitelintézet az Ügyleti Kamatot a tényleges visszafizetés
napját megelőző napig számítja fel. Az ügyleti kamat lehet rögzített mértékű, vagy
változó. A változó kamat lehet Referencia-kamatlábhoz kötött. A Referenciakamatlábhoz kötött ügyleti kamat esetében az ügyleti kamat mértéke megegyezik az
adott ügyletre alkalmazott érvényes Referencia-kamatláb és az egyedileg
meghatározott Kamatfelár összegével. A Referencia-kamatlábhoz kötött kamat a
Referencia-kamatláb változásához igazodóan Kamatperiódusonként automatikusan
változik, Kamatperióduson belül rögzített. A Szerződésben a Hitelintézet a
szerződéskötés napja szerinti tárgyhóra, vagy az első Kamatperiódusra érvényes
1

A THM számítására a 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet az irányadó.
A THM maximális mértékére vonatkozóan a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII.
törvény 17/A. § előírásai az irányadóak.
2
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Ügyleti Kamat mértéket tünteti fel, melytől a folyósítás napján a folyósítás napja
szerinti Kamatperiódusra irányadó Referencia-kamatláb, és annak megfelelően a
ténylegesen felszámításra kerülő ügyleti kamat mértéke eltérhet.
„Változó hitelkamat”: minden olyan kamat, ami nem minősül rögzített
hitelkamatnak.
2. Egyoldalú módosítás
2.1

A Hitelintézet az Adós számára hátrányosan kizárólag a Szerződésben
megállapított hitelkamatot, kamatfelárat, költséget és díjat módosíthatja
egyoldalúan. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra vonatkozó
kikötést is, egyoldalúan, az Adós számára hátrányosan nem módosítható.

2.2

Az új Kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékét a
kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási, illetve
kamatfelár-változtatási mutató figyelembevételével állapítja meg a
Hitelintézet.

2.3

Ha a Szerződés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek a
hitelkamat, a kamatfelár, a költség vagy a díj csökkentését teszik lehetővé, a
Hitelintézet ezt - a szerződéses kötelezettsége részeként - a Szerződésben
foglalt szabályok betartásával az Adós javára mindenkor érvényesíti.

2.4

A Hitelintézet a Referencia-kamatlábhoz kötött kamatozású Szerződés esetén a
referencia-kamatláb mértékét a Szerződésben meghatározott referenciakamat
futamidejének megfelelő időközönként, a fordulónapot megelőző hónap utolsó
munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz igazítja.

2.5

A Hitelintézet a Szerződés futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal az egyes
kamatperiódusok lejárta után
a) a hitelkamatot legfeljebb a Szerződésben meghatározott, a Magyar
Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatváltoztatási mutató,
b) a kamatfelárat legfeljebb a Szerződésben meghatározott, a Magyar
Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatfelár-változtatási mutató
alkalmazásával számított mértékig módosíthatja.

2.6

Ha a Hitelintézet a 2.5 pont szerinti kamatmódosítás során a kamatváltoztatási,
illetve a kamatfelár-változtatási mutató által lehetővé tett mértéknél kedvezőbb
hitelkamatot, illetve kamatfelárat alkalmazott, a későbbi kamatperiódusokban
a kamat, illetve a kamatfelár mértéke tekintetében adott kedvezményt - annak
erejéig - a csökkentendő kamat, illetve kamatfelár mértékébe betudhatja

2.7

A Szerződés kamatfeltételeinek módosítása esetén a Hitelintézet - a 2.8 pont
szerinti kivétellel - a kamatperiódus lejártát megelőző legalább 90 nappal
feladott postai küldeményben, vagy más a Szerződésben meghatározott Tartós
Adathordozón tájékoztatja az Adóst
a) az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékéről,
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b)

a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek várható összegéről, és
ha ennek kapcsán a törlesztőrészletek száma vagy a törlesztés
gyakorisága változik, ennek tényéről.

2.8

A referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamat esetén a Hitelintézet az Adóst
rendszeresen a honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében
kifüggesztve tájékoztatja a referencia-kamatláb változásáról.

2.9

A Hitelintézet a Szerződésben megállapodott költségeket azok felmerülésekor,
a díjakat pedig évente egy alkalommal április 1. napjával hatályos időponttal
módosíthatja. A Szerződésben megállapodott díjakat a Hitelintézet legfeljebb
a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói
árindex mértékével jogosult megemelni.

2.10

Díj vagy költség módosítás esetén a módosítást a Hitelintézet a hatálybalépést
megelőző legalább 30 nappal feladott postai küldeményben, vagy más a
Szerződésben meghatározott Tartós Adathordozón közli a fogyasztóval a
módosítás tényét, a díj vagy költség új mértékét és a 2.7.b) pontja szerinti
tájékoztatást

2.11

Ha a Szerződés eltérően nem rendelkezik a Hitelintézet az ÁSZF 2.1 pont
szerinti egyoldalú módosításáról annak hatálybalépését megelőzően legalább
60 nappal értesíti az Adóst a Szerződésben meghatározott módon.

2.12

A Szerződés kamatfeltételeinek, díj vagy költség elemeinek módosításával
kapcsolatos tájékoztatást a Hitelintézet egyidejűleg az Ügyfelek számára
folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, elektronikusan is elérhetővé
teszi honlapján.

2.13

A Hitelintézet az Adós számára nem hátrányosan bármikor módosíthatja
egyoldalúan az Adóssal kötött Szerződés feltételeit.

2.14

A 2.2 – 2.8 és a 2.10 pontban írt szabályok nem vonatkoznak fizetési
számlához kapcsolódó Folyószámlahitelre.

2.15. A Folyószámlahitel Ügyleti Kamata és az azon kívüli minden egyéb
ellenszolgáltatás - ideértve díjat, jutalékot és költséget - az Adós számára
kedvezőtlen módosítása esetén a Hitelintézet a módosítás hatálybalépését
megelőzően, legkésőbb a 2.11 pontban írt időpontban köteles tájékoztatni az
Adóst papíron vagy más tartós adathordozón a módosítás tényéről, a fizetési
kötelezettség új mértékéről, a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek
összegéről, és ha ennek kapcsán a törlesztőrészletek száma vagy a törlesztés
gyakorisága változik, ennek tényéről.
3.

Előtörlesztés

3.1

Előtörlesztésre vonatkozó közös szabályok
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3.1.1 Az Adós a Hitelintézethez intézett, erre irányuló írásbeli nyilatkozattal
bármikor jogosult a Kölcsön és járulékai teljes, vagy részleges
előtörlesztésére.
3.1.2 Előtörlesztés esetén a Hitelintézet csökkenti a Kölcsön teljes díját az
előtörlesztett részlet vonatkozásában a Kölcsönszerződés eredeti lejárata
szerint fennmaradó időtartamára vonatkozó Ügyleti Kamattal és az azon kívüli
minden egyéb ellenszolgáltatással.
3.1.3 Amennyiben az előtörlesztés összege nem elegendő a teljes fennálló le nem
járt tartozás kiegyenlítésére, az előtörlesztés összegéből először a befizetés
napjáig felmerült költséget, majd a Kamatot kell elszámolni, és csak az ezt
követően fennmaradt összeget lehet tőke előtörlesztésre fordítani.
3.1.4 Az előtörlesztett összeg alapján az előtörlesztést követő hónaptól esedékes
törlesztő részletek összege – ha a felek eltérően nem állapodnak meg –
újraszámításra kerül.
3.1.5 Az előtörlesztés nem mentesíti az Adóst a Kölcsönszerződésben vállalt havi
törlesztő részletek rendszeres megfizetése alól, kivéve, ha az Adós az
előtörlesztéssel a teljes tartozását kiegyenlítette. A teljes tartozás
kiegyenlítésekor a Hitelintézet - az időközbeni előtörlesztések
figyelembevételével - elszámol az Adóssal.
3.1.6 Előtörlesztésnél a Hitelintézet Szerződésmódosítási Díjat nem számít fel.
3.2

Fogyasztási Kölcsönszerződés alapján nyújtott Kölcsön előtörlesztésére
vonatkozó szabályok

3.2.1 A Hitelintézet az Adós részleges vagy teljes előtörlesztése esetén az
előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetleges, méltányos, és objektíve
indokolt költségeinek Adós általi megtérítésére az alábbi korlátozásokkal
jogosult, ha az előtörlesztés olyan időszakra esik, amikor az Ügyleti Kamat
rögzített:

ezen, az Adós által megtérítendő költségek mértéke nem haladhatja meg
az előtörlesztett összeg egy százalékát, ha az előtörlesztés időpontja és a
Kölcsön szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam az egy évet
meghaladja;

ezen, az Adós által megtérítendő költségek mértéke nem haladhatja meg
az előtörlesztett összeg fél százalékát, ha az előtörlesztés időpontja és a
Kölcsön szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam az egy évet
nem haladja meg;

ezen, az Adós által megtérítendő költségek nem haladhatják meg az
előtörlesztés időpontja és a Kölcsön szerződés szerinti lejáratának időpontja
közötti időtartamra az Adós által fizetendő Ügyleti Kamat összegét az
előtörlesztés időpontjában érvényes feltételek figyelembevételével.
3.2.2 A Hitelintézet nem jogosult az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó,
esetleges, méltányos, és objektíve indokolt költségeinek Adós általi
megtérítésére, ha
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3.3

az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés
alapján történt;
tizenkét hónap alatt egy alkalommal az Adós által teljesített előtörlesztés
összege nem haladja meg a kettőszázezer forintot.

A Szabad Felhasználású Jelzáloghitel előtörlesztésére vonatkozó szabályok

3.3.1 Előtörlesztés esetén a Hitelintézet jogosult az előtörlesztés miatt keletkező
költségeinek megtérítésére. Az érvényesített költségek mértéke nem haladhatja
meg az előtörlesztett összeg két százalékát.
3.3.2 Nem illeti meg a Hitelintézetet az előző bekezdések szerinti költségtérítés,
amennyiben az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási
szerződés alapján történt. Nem illeti meg a Hitelintézetet a költségtérítés a
Kölcsön teljes előtörlesztése (végtörlesztése) esetén, ha az Adós fennálló
tartozása nem haladja meg az egymillió forintot és a megelőző tizenkét hónap
alatt előtörlesztést nem teljesített.
3.3.3 Amennyiben a Hitelintézet a Szabad Felhasználású Jelzáloghitel biztosítékát
képező ingatlan értékének felülvizsgálata során megállapítja, hogy a
hitelfedezeti érték alapján az ingatlanra adható maximális hitel összegét az
Adós fennálló tőketartozása 6 hónapon keresztül folyamatosan meghaladja,
úgy a Hitelintézet jogosult olyan összegű előtörlesztésére az Adóst
felszólítani, amely ahhoz szükséges, hogy a fedezettség szintje helyreálljon.
Az Adós a felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül köteles az
előtörlesztést teljesíteni. Ezen előtörlesztés esetén a Hitelintézet nem számít
fel előtörlesztési díjat. Amennyiben arról a Felek megállapodnak, úgy az
előbbi esetben lehetőség van arra is, hogy az Adós pótlólagos biztosítékot
ajánljon fel a Hitelintézet részére.
4.

A Szerződés megszüntetése

4.1.

A Szerződés megszüntetése az Adós részéről.

4.1.1 Ha az új kamatperiódusban a kamat, illetve a kamatfelár mértéke az Adósra
hátrányosan változik, az Adós jogosult a Szerződés költség- és díjmentes
felmondására. Az Adósnak a Felmondást a kamatperiódus lejártát megelőző
60 nappal közölnie kell a Hitelintézettel, és annak érvényességéhez az is
szükséges, hogy az Adós fennálló teljes tartozását legkésőbb a kamatperiódus
utolsó napján a Hitelintézetnek megfizesse.
4.1.2 Ha az Adós írásban a Szerződést nem mondja fel, vagy a Szerződés az
előbbiek szerint nem tekintendő felmondottnak, úgy a módosítást az Adós
általa elfogadottnak kell tekinteni. Ebben az esetben a Hitelintézet az
értesítésben meghatározott hatálybalépési időponttól kezdődően a módosított
mértékű Ügyeleti Kamatot, díjat, költséget jogosult felszámítani. A módosítás
az értesítésben megjelölt hatálybalépési időpontot megelőző időszakra
megállapított Ügyleti Kamatot, díjakat, és egyéb feltételeket nem érinti.
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4.1.3. A fizetési számlához kapcsolódó hitelszerződés feltételeinek egyoldalú
módosítása esetén az Adós a Szerződést 30 napos határidővel költség- és
díjmentesen akkor is felmondhatja, ha a szerződést határozott időre kötötték.
A felmondás akkor érvényes, ha az Adós a felvett hitelösszeget és annak a
visszafizetés időpontjáig felszámítható szerződés szerinti hitelkamatait a
felmondási határidő leteltéig a Hitelintézetnek visszafizeti. Ebben az esetben a
Hitelező az Adós által írásban a módosítás hatálybalépése előtt benyújtott
felmondást tekinti joghatályosnak.
4.1.4 Az Adós a határozatlan idejű hitelszerződést bármikor felmondhatja egy
hónapos felmondási idővel.
4.2. A Szerződés megszüntetése a Hitelintézet részéről.
4.2.1

A Hitelintézet jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha
a) az Adós körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be és az
Adós a felszólítás ellenére nem nyújt megfelelő biztosítékot;
b) az Adós vagy a biztosítékot nyújtó személy jövedelemi,vagyoni,
pénzügyi helyzetét negatívan érintő olyan körülmény felmerül, amely
veszélyezteti az Adós vagy a biztosítékot nyújtó személy azon képességét,
hogy a Szerződésben, vagy a Biztosítéki Szerződésben foglalt
kötelezettségeit teljesítse;
c) az Adós a Hitelintézetet megtévesztette, amennyiben ez a szerződés
megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta;
d) az Adósnak valamely Szerződésben tett nyilatkozata, vagy az általa a
Hitelintézetnek adott jövedelmi-, jogi-, pénzügyi helyzetére vonatkozó adat
és egyéb információ valótlannak, hiányosnak bizonyul, illetve az Adós a
Hitelintézetet bármely egyéb módon megtéveszti;
e) az Adós a fizetőképességére vonatkozó, valamint a kölcsön fedezetével,
biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot
akadályozza;
f)
az Adós fedezet elvonására irányuló magtartása veszélyezteti a kölcsön
visszafizetésének lehetőségét
g) a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke vagy érvényesíthetősége jelentősen
csökkent és azt az Adós a Hitelintézet felszólítására nem egészíti ki,
h) az Adós a Szerződés alapján fizetendő bármely törlesztő részletet,
kamatot, díjat egyéb megfizetendő összeget esedékességkor elmulaszt
megfizetni, és azt a Hitelintézet által az Adósnak megküldött felszólításra
sem teljesíti;
i)
az Adós a fenti 3.3.3 pontban meghatározott kötelező előtörlesztésre
vonatkozó felszólításnak a felszólításban megjelölt határidőig nem tesz
eleget;
j) az Ügyfél más, a Szerződésben vagy az Üzletszabályzatban
meghatározott súlyos szerződésszegést követ el;
k) a Szerződésben vagy az Üzletszabályzatban meghatározott egyéb
esetekben.
Felmondási okot jelentő egyéb súlyos szerződésszegésnek minősül, ha az
Ügyfél
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(i)

(ii)

(iii)

a Szerződésben foglalt, és a szerződésszerű teljesítés szempontjából
lényeges kötelezettségének - így különösen fizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget;
a Hitelintézetnél vagy más pénzügyi intézménynél fennálló tartozását a
kölcsönigénylésen nem, vagy nem a valóságnak megfelelően tüntette
fel;
a Szerződésben vagy az Üzletszabályzatban ekként meghatározott
egyéb tények, események, körülmények.

4.2.2

A Szerződés azonnali hatályú felmondása esetén az Ügyfél a felmondás
időpontjában még fennálló teljes tartozása esedékessé válik, és azt köteles a
Hitelintézetnek egy összegben haladéktalanul megfizetni.

4.2.3

Az Ügyfél a Szerződés aláírásával felhatalmazza a Hitelintézetet, hogy a
Szerződés felmondása esetén a felmondás időpontjában még fennálló
tartozásának összegével a Hitelintézetnél vezetett bármely számláját külön
megbízása nélkül a Hitelintézet a jelen rendelkezés alapján megterhelje.

4.3 Elállási jog
4.3.1 Az Adós jogosult a Fogyasztási Kölcsön és a Folyószámlahitel esetében a
szerződéstől, annak aláírása napjától számított 14 napon belül, indokolás
nélkül elállni, amennyiben a Kölcsön folyósítására még nem került sor. Az
Adós ezen Szerződéseket az aláírásának napjától számított 14 napon belül
díjmentesen felmondhatja, amennyiben a Kölcsönt a Hitelintézet már
folyósította.
4.3.2 Az Adós előző bekezdésben foglalt elállási/felmondási jogát határidőben
érvényesítettnek kell tekinteni, amennyiben az erre vonatkozó nyilatkozatát a
határidő lejártáig postára adja vagy egyéb igazolható módon azt a
Hitelintézetnek elküldi.
4.3.3 Az Adós a felmondásra vonatkozó nyilatkozatának Hitelintézet részére történt
elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül köteles a
felvett Kölcsön összegét, valamint a Kölcsön folyósításának időpontjától a
visszafizetés időpontjáig felszámítható, a vonatkozó szerződés szerint
megállapított Ügyleti Kamatot a Hitelintézetnek megfizetni.
4.3.4 Az Ügyfél elállási/felmondási jogának gyakorlása azt a Kölcsönhöz
kapcsolódó járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerződést is felbontja, amely a
Hitelintézet által vagy egy harmadik fél és a Hitelintézet előzetes
megállapodása alapján a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásra vonatkozik.
5.

Egyéb

5.1

Értesítések

5.1.1 A Felek az egymáshoz intézett nyilatkozatokat írásban kötelesek megtenni, és
az egymásnak megküldendő nyilatkozatokat, értesítéseket, tájékoztatásokat
stb. - amennyiben a Szerződés vagy a jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik - 11 -

postai úton, közvetlen kézbesítés útján (személyesen vagy futárral) vagy
telefax útján kötelesek eljuttatni a címzett fél értesítési címére, illetve az általa
megadott faxszámra.
5.1.2 Mindegyik fél köteles az új értesítési címe közlésével haladéktalanul írásban
bejelenteni a másik félnek, ha az értesítési címe megváltozott. A Felek
értesítési címének mindaddig, amíg annak megváltozását az adott személy
írásban nem jelentette be, az utolsóként megadott értesítési cím, ennek
hiányában pedig a Szerződésben feltüntetett cím minősül.
5.1.3 A közvetlen kézbesítés útján eljuttatott nyilatkozatot akkor lehet
kézbesítettnek tekinteni, ha a nyilatkozat átvételét a címzett írásban elismerte.
Az átvétel elismertnek minősül akkor is, ha az elismerést
(a)
a Hitelintézet esetében az ügyfélforgalom számára nyitva álló
helyiségében dolgozó alkalmazottja tette;
(b)
Ügyfél esetében a vele együtt élő, cselekvőképes, közeli hozzátartozója
vagy élettársa tette.
5.1.4 A Hitelintézet jogosult úgy tekinteni, hogy az Ügyfél tudomásul vette és
elfogadta a nyilatkozatban foglaltakat, ha arra a kézhezvételtől számított 8
naptári napon belül nem érkezett írásos észrevétel vagy kifogás.
5.1.5 Az 5.1.4 pontban meghatározott szabályok nem vonatkoznak a Felek számára
jogot, kötelezettséget keletkeztető, törlő, ezek mértékét megváltoztató
nyilatkozatokra. Azokat a küldeményeket, amelyek kézbesítésének tényéhez
jogkövetkezmény fűződik, a Felek könyvelt küldeményként, tértivevénnyel
kötelesek postára adni. A jelen pont szerinti postai úton megküldött
küldeményeket a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell
tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt
eredménytelen, mert a címzett a nyilatkozatot nem vette át, a tudomásszerzés
időpontja
a)
ha nem kereste jelzéssel érkezik vissza: a kézbesítés megkísérlését
követő 5. munkanap,
b)
ha „átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza: a kézbesítés
megkísérlésének napja,
c)
ha „cím nem azonosítható”, „címzett ismeretlen”, „elköltözött”,
„kézbesítés akadályozott” vagy „bejelentve: meghalt” jelzéssel érkezik
vissza, a visszakézbesítés napja.
5.1.6 A telefax útján elküldött értesítés a küldő fél telefax activity reportjában
szereplő időpontban tekintendő kézbesítettnek.
5.1.7 Egyik fél sem hivatkozhat arra, hogy a fentiek szerint kézbesítettnek
tekintendő nyilatkozatról nem szerzett tudomást.
5.1.8 A nyilatkozatok kézbesítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az
esetben is, ha a felek értesítést vagy dokumentumot küldenek egymás részére.
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5.1.9 A fizetési számlához kapcsolódó Folyószámlahitel esetén a Hitelintézet,
jogosult az Ügyfelet papíron vagy más tartós adathordozón utólagos
tájékoztatás formájában az alábbiakról tájékoztatni:
a) arról az időtartamról, amelyre a tájékoztatás vonatkozik,
b) a hitel lehívásának összegéről és a lehívás időpontjáról,
c) a tájékoztatást megelőző legutóbbi tájékoztatás időpontjáról és ezen
időpontban fennálló, a fizetési számlához kapcsolódó hitelegyenlegről,
d) a tájékoztatás időpontjában fennálló, a fizetési számlához kapcsolódó
hitelegyenlegről,
e) a teljesített törlesztés összegéről és a teljesítés időpontjáról,
f) a hitelkamatról,
g) a felmerült hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatásról ideértve díjat, jutalékot, költséget -, valamint
h) a törlesztés minimális összegéről, ilyen kikötés esetén.
5.1.10 A Hitelintézet a Szerződésben valamint jogszabályban meghatározott
esetekben hirdetmény útján is tájékoztathatja, értesítheti az Ügyfelet. A
Hitelintézet a hirdetményeit az ügyfélforgalom számára nyitva álló
helyiségeiben, a nyitvatartási időszak alatt, valamint a Honlapon
hozzáférhetővé teszi.
5.2

A Hitelintézet rögzíti, hogy csatlakozott a Magatartási Kódexhez. Erre
tekintettel a Hitelintézet a Magatartási Kódex rendelkezéseinek kötelező
érvénnyel aláveti magát és annak előírásait szem előtt tartva jár el a lakossági
hitelezési tevékenysége során. A Magatartási Kódex teljes szövege – magyar
nyelven – megtekinthető a www.eszaktolna.tksz.hu internetes oldalon, illetve
a bankfiókokban az Ügyfél kérésére a magyar nyelvű szövege ingyenesen
hozzáférhető.

Dátum:
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