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JELZÁLOGSZERZŐDÉS
amely létrejött az alábbi Felek között az alulírott helyen és napon, a következő feltételekkel
I.
A szerződő Felek
1.)
A zálogjogosult:
a) Név: NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.
b) Székhely és értesítési cím: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.,
c) Adószám: 10343386-2-44,
d) Cégjegyzékszám: 01-10-041371, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
e) Statisztikai számjel: 10343386-6419-114-01
f) Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina krt. 39., 1054 Budapest,
Szabadság tér 8-9.)
mint zálogjogosult (a továbbiakban: Bank, Zálogjogosult vagy Hitelintézet),
2.)
A zálogkötelezett:
a) Teljes név:
b) Születési név:
c) Anyja neve:
d) Állampolgársága:
e) Lakcíme:
Értesítési címe:
f) Szül. hely, idő:
g) Adóazonosító jel:
h) Személyi igazolvány szám/útlevél szám: , Lakcímigazoló ig. sz./Tartózkodási engedély szám:
i) Személyazonosító szám:
mint zálogkötelezett (a továbbiakban: Zálogkötelezett). Amennyiben a Jelzálogszerződés több
zálogkötelezett és a Bank között jön létre, akkor abban az esetben, ahol a Jelzálogszerződés
Zálogkötelezettet említ, azon valamennyi Zálogkötelezettet érteni kell, kivéve, ha az adott szerződési
rendelkezés kifejezetten csak az egyik meghatározott Zálogkötelezettet említi.
II. Az alapszerződés
1.) Az Adós
a) Teljes név:
b) Születési név:
c) Anyja neve:
d) Állampolgársága:
e) Lakcíme:
Értesítési címe:
f) Szül. hely, idő:
g) Adóazonosító jel:
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h) Személyi igazolvány szám/útlevél szám: , Lakcímigazoló ig. sz./Tartózkodási engedély szám:
i) Személyazonosító szám:
(a továbbiakban, több adós esetén is: Adós)
2.) A Kölcsönszerződés
Felek megállapítják, hogy Adós és Bank között 20……. napján Kölcsönszerződés áthidaló
kölcsönhöz (a továbbiakban: Kölcsönszerződés) elnevezésű megállapodás jött létre, melyben
Bank mindösszesen …….,- Ft, azaz ……. forint kölcsön (a továbbiakban: Kölcsön) nyújtására
vállalt kötelezettséget. Jelen szerződés a Kölcsönszerződés elválaszthatatlan részét képezi.
Zálogkötelezett e helyütt kijelenti, hogy a Kölcsönszerződés tartalmát ismeri, azt tudomásul
vette. Zálogkötelezett tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben foglalt kötelezettsége
megszegése a Kölcsönszerződés felmondását, a Kölcsön azonnali esedékessé válását és a
jelen szerződéssel alapított jelzálogjogból való kielégítés jogának megnyílását eredményezheti.

III.

Az ingatlan (zálogtárgy) adatai:
A zálogtárgy (a továbbiakban: Zálogtárgy) a Zálogkötelezett tulajdonában álló következő ingatlan:
-

A Zálogkötelezett tulajdoni hányada:
Az ingatlan-nyilvántartást vezető illetékes Földhivatal: ……….. Földhivatal
A helység (fővárosi kerület) megnevezése:
Helyrajzi szám:
Az ingatlan címe, természetbeni fekvése:
Alapterülete: ….. m2
Művelési ága, megjelölése (az ingatlan-nyilvántartás szerint):
Hitelbiztosítéki értéke: ………,- Ft azaz ………. forint
Az értékbecslést készítette:

Az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett, illetőleg be nem jegyzett terhei:
bejegyzés
sorszáma
(széljegy
esetén a
széljegyszám)

jogosult neve
jog,
(A be- és feljegyzés fajtájától megnevezése
függően itt jelölendő a bejegyzést
kérő neve, pert indító neve,
uralkodó telek vagy szolgáló telek
megjelölése)

tény összege
és
pénzneme (ha van)

a továbbiakban: Ingatlan vagy Zálogtárgy
Zálogkötelezett kijelenti és a jelen szerződés megkötésekor, illetőleg teljes időtartama alatt jótáll
azért, hogy az Ingatlan (egyebekben) mentes mindenféle dologi és kötelmi jogi természetű,
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, bejegyezhető, oda be nem jegyzett, vagy be nem jegyezhető,
élők közötti, vagy halál esetére szóló pertől, tehertől és idegen igénytől. E jótállási kötelezettség
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megsértése esetén a Zálogkötelezett, a Zálogtárgy fedezeti értékének védelme érdekében - a
Zálogjogosult erre vonatkozó írásbeli felhívásának kézhezvételét követő 30 napon belül – köteles
mentesíteni a Zálogtárgyat a felmerült per, teher, vagy idegen igény alól. E kötelezettség
határidőre történő teljesítésének elmulasztása a Kölcsönszerződés felmondását vonhatja maga
után.
IV.

Jelzálogjog alapítása:
A felek a jelen szerződéssel első ranghelyű jelzálogjogot alapítanak a Zálogtárgyon (beleértve
annak a jelen szerződés megkötésekor meglevő vagy később keletkező valamennyi alkotórészét
és tartozékát is) Adósnak a Kölcsönszerződésből, illetőleg annak bármilyen módosításából eredő
teljes tartozása, azaz ……. - Ft, azaz ……. forint tőke és a Kölcsönszerződés szerinti,
illetőleg jogszabályban rögzített járulékai (a folyósított kölcsön tőkeösszege után felszámított
….% mértékű, de legfeljebb ………,- Ft összegű folyósítási díj; a tőke folyósításának napjától 6
havi BUBOR és …..% kamatfelár összege évente ügyleti kamatként, amely a Kölcsönszerződés
szerinti kamat- és kamatfelár-periódusok végén változhat; késedelembe esés esetén a késedelem
időszakára a kölcsönre érvényes mindenkori (felmondás vagy lejárat esetén a felmondás vagy
lejárat időpontjában a kölcsönre érvényes) ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékkal növelt,
de legfeljebb a teljes hiteldíj mutató jogszabályban meghatározott maximális mértéke késedelmi
kamatként; a Kölcsönszerződés, az Általános Üzleti Feltételek és a vonatkozó jogszabályok
szerint felszámítható mértékű előtörlesztési díj; szerződésmódosítási díj; valamint
a
jogérvényesítési költségek, amelyek elérhetik vagy meg is haladhatják a kölcsön összegének
25%-át) megfizetésének biztosítására. A jelen szerződéssel alapított jelzálogjog járulékos
kötelezettségként mindaddig fennáll, amíg a biztosított kötelezettségek fennállnak. Erre tekintettel
a Zálogkötelezettet nem illeti meg a jelzálogszerződés felmondásának joga.
Felek kijelentik, hogy amennyiben a jelzálogjog a megjelölt ranghelyre nem bejegyezhető, úgy
kérik annak a soron következő ranghelyre való bejegyzését, azzal, hogy a megelőző ranghelyen
szereplő jelzálogjog törlésével a jelzálogjog a jelen szerződésben meghatározott ranghelyre
kerül.
Zálogkötelezett bármely megelőző ranghelyű bejegyzés törlése esetére a jelen szerződés
aláírásával kijelenti, hogy a törölt jelzálogjog (önálló zálogjog) ranghelyét fenntartani nem kívánja,
és a törölt ranghelyen új jelzálogjogot létesíteni nem kíván. Bármely előző ranghelyű zálogjog
törlése esetén a jelen jelzálogjog ranghelye eggyel előre lép.

V.

Elidegenítési és terhelési tilalom az Ingatlan vonatkozásában:
Felek a jelen szerződéssel Zálogjogosult javára kikötött jelzálogjog biztosítására a jelen
szerződéssel elidegenítési és terhelési tilalmat kötnek ki. Ennek alapján Zálogkötelezett Bank
írásbeli hozzájárulása nélkül a Zálogtárgyat sem részben, sem egészben nem idegenítheti el,
illetőleg terhelheti meg. A tilalom ellenére történő elidegenítés, illetőleg terhelés nem hatályos a
Bankkal szemben.

VI.

Ingatlan nyilvántartási bejegyzés és feljegyzés:
Zálogkötelezett jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy a Zálogjogosult javára és Zálogkötelezett terhére, a Zálogtárgy tekintetében az
ingatlan-nyilvántartásba:
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5.1.

5.2.

a jelen szerződés IV. pontja szerinti jelzálogjog a Kölcsönszerződésből eredő teljes
tartozás megfizetésének biztosítására …….,- Ft, azaz ……. forint és járulékai erejéig
első ranghelyen bejegyzésre kerüljön; és
a jelen szerződés V. pontja szerint kikötött elidegenítési és terhelési tilalom ténye
feljegyzésre kerüljön.

VII.

Zálogtárggyal kapcsolatos közterhek, díjak és költségek:
Zálogkötelezett köteles határidőre bevallani és befizetni minden, a Zálogtárgy vonatkozásában
felmerülő adót és egyéb köztartozást, költséget, illetve díjat, melyek Zálogkötelezettet a
Zálogtárgy tulajdonjoga vagy birtoka alapján terhelik. Amennyiben Zálogkötelezett a bevallandó,
illetőleg fizetendő összeget vitatni kívánja, erről köteles a Bankot előzetesen írásban értesíteni.
Bank az ésszerűség keretei közt ragaszkodhat ahhoz, hogy Zálogkötelezett a vitatott bevallást,
befizetést először teljesítse, és azt követően vegye igénybe a lehetséges jogi és jogorvoslati
utakat. Amennyiben Bank Zálogkötelezettet írásban felszólítja, úgy Zálogkötelezett köteles a jelen
pontban rögzített fizetési kötelezettségének teljesítését Bank felé haladéktalanul, de nem több
mint a felszólítás kézhezvételét követő 5 munkanapon belül igazolni.

VIII.

A Zálogtárgy használata:
Zálogkötelezett a Zálogtárgyat rendeltetésszerűen használhatja és köteles azt megóvni, jó gazda
módjára kezelni, fenntartani és karbantartani, illetve mindent megtenni azért, hogy elkerülje annak
minden olyan károsodását, melyet a nem rendeltetésszerű használat okoz. Zálogkötelezett a
Zálogtárgy mindenféle átalakításához, felújításához, azon végzett munkálathoz köteles
Zálogjogosult előzetes, írásbeli jóváhagyását kérni, amelyet Zálogjogosult csak indokolt esetben
tagadhat meg, különösen, ha a munkálatok a biztosított követelés kielégítését, vagy a Zálogtárgy
fedezeti értékét csökkentenék, vagy veszélyeztetnék. E kötelezettség Zálogkötelezett általi
megszegése esetén Bank jogosult a Kölcsönszerződés felmondására.

IX.

A Zálogtárgy biztosítása:
Zálogkötelezett köteles a jelen jelzálogszerződés teljes időtartamára a Zálogtárgyra a Zálogtárgy
piaci értékéig, de legalább a Kölcsön összegének 120%-áig terjedő összegre a Bank által
elfogadott kárbiztosítást kötni, a biztosítási fedezetet igazoló dokumentumot a Bank számára
bemutatni, és a biztosítást fenntartani, illetőleg a biztosítási díjakat esedékességkor befizetni.
Zálogkötelezett a Bank írásbeli felhívására köteles Bank felé igazolni a biztosítási fedezet
fennállását és a biztosítási díj fizetését. Zálogkötelezett köteles a kárbiztosításból eredően őt
megillető, feltételes követelésre vonatkozóan a zálogjog(ok) létrejöttéről szóló, általa aláírt, a Bank
által elfogadott tartalmú értesítést és teljesítési utasítást tartalmazó dokumentumot 3 eredeti
példányban a Bank részére átadni. Több zálogjogosult esetén a biztosító felé keletkező
követelésen alapított zálogjog a kielégítési sorrendben elfoglalt ranghelye nem lehet
hátrányosabb, mint a fedezetül szolgáló ingatlan tulajdoni lapja szerint a Bankot megillető
zálogjogi ranghely. Amennyiben Bank arról szerez tudomást, hogy a Zálogkötelezett nem
gondoskodik a biztosítási fedezet fenntartásáról, nem fizeti meg az esedékes díjakat, vagy a
biztosító a biztosítási szerződést felmondta, Bank 15 napos határidő tűzésével írásban felhívja
Zálogkötelezettet ezek pótlására. A kötelezettség elmulasztása esetén a Bank a
Kölcsönszerződést felmondhatja.
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Zálogkötelezett jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a biztosítás megkötését, illetve a
díjfizetés megfelelő teljesítését a Bank maga, vagy biztosítási szakértő útján ellenőrizze. E
tekintetben a biztosítási titok megtartásának kötelezettsége alól a biztosító intézetet feloldja és
hozzájárul az adatoknak a Bank részére való kiadásához. Egyben hozzájárul, hogy a Bank a
nevét, személyi igazolványa számát, születési helyét és idejét, valamint a biztosított Ingatlan jelen
szerződésben szereplő adatait, mint az ellenőrzéshez szükséges adatokat – a titoktartás kikötése
mellett – a biztosítási szakértőnek átadja.
A jelen szerződés időtartama alatt a biztosítási szerződés módosításához, vagy új biztosítási
szerződés megkötéséhez a Bank előzetes írásbeli jóváhagyása szükséges, amely ésszerűtlen
okból nem tagadható meg, amennyiben a módosított, vagy új biztosítás a Bank által korábban
elfogadott biztosítás lényeges feltételei tekintetében legalább azonos, vagy annál kedvezőbb,
illetőleg az új szerződésre vonatkozóan, a biztosított vagyontárgyon alapított zálogjogra tekintettel
a Bank által elfogadható tartalmú fedezetigazolást (vagy azzal azonos tartalmú más
dokumentumot) a Bank részére átadja. A kölcsön folyósítását követően, de a kölcsön teljes
visszafizetését megelőzően kötött kárbiztosítás esetén Zálogkötelezett köteles Banknak a
biztosítási szerződés létrejöttétől számított 15 napon belül átadni a Zálogkötelezett által aláírt,
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a kárbiztosításból eredően a biztosítottat megillető,
feltételes követelésre vonatkozóan a zálogjog(ok) létrejöttéről szóló, Bank által elfogadott tartalmú
értesítést és teljesítési utasítást tartalmazó dokumentum 3 eredeti példányát.
Zálogkötelezett köteles Bankot haladéktalanul írásban értesíteni a Zálogtárggyal/Zálogtárgyakkal
kapcsolatos károsodás, illetőleg biztosítási esemény bekövetkeztéről és a kárrendezés
folyamatáról folyamatosan tájékoztatni, illetőleg részére az ennek során keletkező minden
levelezést, dokumentumot és okmányt átadni, megküldeni. Zálogkötelezettnek a Zálogjogosult
előzetes, írásbeli jóváhagyása szükséges:
a) A biztosítóval a kárrendezés körében megkötni szándékozott mindenféle egyezséghez;
b) A biztosítási szolgáltatásnak a Zálogtárgy(ak)ban bekövetkező károsodás kiküszöbölésére, a
Zálogtárgy(ak) helyreállítására való fordításához,
amelyeket a Bank csak indokolt esetben jogosult megtagadni; ilyennek minősül különösen, ha az
egyezség, vagy a biztosítási szolgáltatás kárelhárításra, helyreállításra fordítása a biztosított
követelés kielégítését veszélyezteti.
A jelen pontban foglalt kötelezettségek Zálogkötelezett általi megszegése esetén Bank jogosult a
Kölcsönszerződés felmondására.
A jelen pontban foglaltak nem érintik azt a jogszabályi következményt, hogy a Zálogtárgy(ak)
megsemmisülése, károsodása esetén járó biztosítási összeg, kártérítés, más érték, vagy ezekre
vonatkozó követelés a Zálogtárgy(ak) helyébe lép, vagy a zálogfedezet kiegészítésére szolgál.
X.

A Zálogtárgy értéke:
Amennyiben a Zálogtárgy értéke bármely okból olyan mértékben csökken, hogy
- a Zálogjogosult javára a Zálogtárgyra bejegyzett zálogjogokkal biztosított követelések
tőketartozásának összege meghaladja a Zálogjogosult belső szabályzatai és – a Kölcsön
jelzálog-hitelintézettel történő refinanszíroztatása esetén – a jelzálog-hitelintézetről és a
jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény rendelkezései alapján a Zálogjogosult által a
Zálogtárgyra utoljára meghatározott hitelbiztosítéki érték 70 %-át; vagy
- a Zálogtárgy értékcsökkenése várhatóan nem teszi lehetővé, vagy veszélyezteti a
biztosított követelés kiegyenlítését,
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Zálogjogosult – ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos – határidő tűzésével írásban felszólíthatja
Zálogkötelezettet a hiányzó fedezet megfelelő biztosítására, a Zálogjogosult által elfogadott új
zálogtárgyra jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom alapításával. A jelen pontban
foglalt kötelezettségek megszegése esetén Bank a Kölcsönszerződést felmondhatja.
XI.

Értesítési kötelezettség a Zálogtárggyal kapcsolatban:
Zálogkötelezett köteles Bankot haladéktalanul értesíteni minden olyan kedvezőtlen változásról,
amely a Zálogtárgy értékében és piaci értékesíthetőségében állt be. Zálogkötelezett köteles
haladéktalanul értesíteni Bankot bármely megkezdett, függőben lévő vagy olyan peres eljárásról,
választott-bírósági eljárásról és államigazgatási eljárásról, melynek bekövetkezése fenyeget, a
Zálogtárgy minden megkezdett átalakításáról, felújításáról, továbbá minden olyan egyéb
körülményről, mely hátrányosan érintheti a Zálogtárgyat vagy annak bármely részét, annak
értékesíthetőségét, használatát, hasznosítását vagy az arra vonatkozó jogok élvezetét. E
kötelezettség Zálogkötelezett általi megszegése esetén Bank felmondhatja a Kölcsönszerződést.

XII.

Bank ellenőrzési joga:
Zálogkötelezett köteles Banknak, illetve a megbízott műszaki szakértőnek megengedni, hogy
bármikor – előzetes egyeztetés alapján – ellenőrizze a Zálogtárgyat, és annak használatát.
Amennyiben Zálogkötelezett e kötelezettségének a Bank írásbeli felszólítása ellenére, annak
kézhezvételétől számított 15 napon belül nem tesz eleget, Bank felmondhatja a
Kölcsönszerződést.

XIII.

A jelzálogjog törlése:
Amennyiben Zálogkötelezett a Bankkal szemben fennálló valamennyi olyan fizetési
kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, melyek teljesítésének jelen Szerződés biztosítékát
képezi, úgy Bank a jelzálog törléséhez hozzájáruló nyilatkozatát (törlési engedély) a Zálogkötelezett
igényének bejelentését követő 8 banki munkanapon belül átadja Zálogkötelezett részére. A törlési
engedély földhivatali benyújtásáról és a földhivatali eljárásban való képviseletről Zálogkötelezett
maga intézkedik.

XIV.

A Zálogjog érvényesítése:
Zálogkötelezettnek a Kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettsége teljesítésének késedelme,
vagy elmaradása esetén (beleértve a Kölcsönszerződés Bank által történő felmondása folytán
beálló minden fizetési kötelezettséget is) – kielégítési jog megnyílása –, Zálogjogosult választása
szerint – a Zálogkötelezett felé erre tekintettel fennálló bármilyen kártérítési, kártalanítási, vagy
megtérítési kötelezettsége nélkül – bírósági végrehajtás útján, vagy bírósági végrehajtáson kívül
gyakorolhatja a Zálogtárgyból való kielégítési jogát.
A Zálogjogosult a Polgári Törvénykönyvben meghatározottak szerint jogosult bírósági
végrehajtáson kívül gyakorolni kielégítési jogát, azzal, hogy az egyik módról bármikor áttérhet a
másik módra, illetve a bírósági végrehajtáson kívüli módról bármikor áttérhet a bírósági
végrehajtásra és fordítva, anélkül, hogy ezzel kapcsolatosan a Zálogkötelezett felé bármilyen
kártérítési, kártalanítási, vagy megtérítési kötelezettség terhelné.
A Zálogtárgy végrehajtáson kívüli értékesítése esetén Zálogkötelezett a Zálogjogosult felszólítására
köteles a Zálogtárgyat a felszólításban megjelölt határidőn belül az értékesítés céljából a
Zálogjogosult számára kiürített állapotban birtokba adni. Zálogkötelezett tudomásul veszi, hogy e
kötelezettség elmulasztása nem akadálya a Zálogtárgy értékesítésének.
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Felek megállapodnak, hogy a kielégítési jog megnyílta esetén a Zálogjogosult végrehajtási eljárás
útján jogosult a Zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítésére. Erre az esetre a Felek a
Zálogtárgy legalacsonyabb áraként a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 147. § (3)(4) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő lakóingatlanok esetében a Zálogjogosult által a
kielégítési jog megnyíltát követően készíttetett értékbecslésben megjelölt piaci érték 70%-át, azaz
hetven százalékát, egyéb esetekben 50%-át, azaz ötven százalékát jelölik meg.
Zálogkötelezett az értékbecslés elkészítéséhez köteles a Zálogtárgy megtekintését a Zálogjogosult
felszólítására 5 munkanapon belül lehetővé tenni. E kötelezettség nem teljesítése esetén
Zálogkötelezett tudomásul veszi, hogy a piaci érték megállapítására a Zálogtárgy megtekintése
nélkül kerül sor és a Zálogjogosult a Zálogkötelezett ebből eredő káráért nem felel.
XV.

Értesítés:
Felek megállapodnak abban, hogy az egymáshoz intézett írásbeli nyilatkozataikat, amelyeket
tértivevényes és ajánlott, avagy egyéb könyvelt levélpostai küldeményként szabályszerűen jelen
szerződés fejlécében meghatározott címre postára adtak, a másik féllel közöltnek, részére
kézbesítettnek kell tekinteni – valamely alábbi megfelelő időpontban – akkor is, ha a küldemény
ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy azokról a másik fél nem szerzett tudomást;
A kézbesítés időpontjának tekintendő;
- a küldeménynek futár, kézbesítő általi kézbesítése második megkísérlésének napja,
- postai kézbesítés esetén a postai kézbesítés második megkísérlésének napjától számított
ötödik munkanap (Magyarországon, míg Európán belül a 21. naptári nap, Európán kívül 45
naptári nap).
- ha a kézbesítés megkísérlésének időpontja nem állapítható meg, akkor a kézbesítés
időpontjának az a nap számít, amikor a másodszor is kézbesíthetetlen küldeményt a posta a
feladónak visszaküldte (postai bélyegző dátuma). Ez alkalmazandó abban az esetben is, ha a
postai visszaküldés időpontja korábbi, mint az előző bekezdésben meghatározott határnap.
- amennyiben ez a nap sem állapítható meg, úgy az a nap, amikor a másodszor is
kézbesítetlen küldemény a feladóhoz visszaérkezett. Ez alkalmazandó abban az esetben is,
ha a feladóhoz való visszaérkezés időpontja korábbi, mint a második bekezdésben
meghatározott határnap.
Felek kötelezik magukat, hogy a fenti jognyilatkozatok közlésére és kézbesítésére vonatkozó
megállapodásukra tekintettel gondoskodnak arról, hogy a fentiekben megadott kézbesítési címen
e szerződés hatálya illetve a biztosítékok érvényesítésének időtartama alatt folyamatosan
rendelkezzenek a postai küldemények átvételére jogosult személlyel (képviselővel). Ennek
elmulasztása esetén, az átvételre jogosult személy (képviselő) hiányára előnyök szerzése végett
a Zálogkötelezett vagy harmadik személy nem hivatkozhat.

XVI.

Cselekvőképesség, eljárási jogosultság:
Zálogkötelezett kijelenti, hogy cselekvőképes magyar állampolgár.

XVII.

Költségviselés:
A Zálogtárgy értékelésének költsége, a jelzálogjog bejegyzésével, illetve törlésével kapcsolatos
valamennyi ingatlan-nyilvántartási költség és díj Zálogkötelezettet terheli. Ezen költségeket és
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díjakat Zálogkötelezett köteles megelőlegezni, illetve ennek hiányában Bank jogosult a Banknál
vezetett bármely bankszámlájának egyenlegével szemben beszámítani. A jelzálogjog bejegyzése
iránti kérelmet a Bank nyújtja be az illetékes Földhivatal(ok)hoz.
XVIII. Irányadó jog:
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében Bank Általános Üzleti Feltételei az
irányadók. Az Általános Üzleti Feltételek által nem szabályozott kérdésekben a magyar jog és
azon belül különösen a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény), a fogyasztói hitelről szóló
2009. évi CLXII. törvény, valamint az ingatlan-nyilvántartásról és bírósági végrehajtásról szóló
hatályos jogszabályok minősülnek irányadónak. Bank Általános Üzleti Feltételei a jelen szerződés
elválaszthatatlan részét képezik. Zálogkötelezett kijelenti, hogy az Általános Üzleti Feltételek egy
példányát átvette, az abban foglalt rendelkezéseket a jelen szerződés aláírását megelőzően
részletesen elolvasta, ismeri és azokat magára nézve kötelező erejűnek fogadja el.
XIX.

Jogviták:
A Felek – pertárgyértéktől függően – kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos
illetékességét.

XX.

Átruházás, engedményezés, jogátruházás:
Zálogjogosult előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül Zálogkötelezett nem jogosult a jelen
szerződésből eredő jogait, követeléseit átruházni, engedményezni.

XXI.

Felhatalmazás banktitok átadására:
Zálogkötelezett jelen szerződés aláírásával a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló
2013. évi CCXXXVII. törvény 161. § (1) bekezdésének a.) pontjában foglaltaknak megfelelően
kifejezetten felhatalmazza Zálogjogosultat, hogy a jelzálog-hitelintézettel való refinanszírozásra
tekintettel a Zálogjogosulttal vagy a Kölcsönszerződéssel és biztosítéki szerződésekkel (így a
jelzálogszerződéssel) kapcsolatban Zálogjogosult rendelkezésére álló, banktitoknak minősülő
minden adatot, tényt vagy információt a refinanszírozási kölcsönt nyújtó jelzálog-hitelintézetnek
átadjon.

XXII.

Adatvédelmi rendelkezések:
Zálogkötelezett fentieket tudomásul veszi, és a jelen szerződésből származó jogosultságok, és
kötelezettségek teljesítése céljából hozzájárul a jelen szerződésben, illetve a kölcsön igénylése
során kitöltött nyomtatványokon, továbbá a jogügylethez kapcsolódó bármely dokumentumban
általa közölt személyes adatainak a Bank adós-nyilvántartási rendszerébe történő felvételéhez és
a jelen szerződés, illetve a szerződésből származó banki követelés megszűnését követő 5 (öt)
évig, valamint a vonatkozó jogszabályokban mindenkor meghatározott időtartamig történő
kezeléséhez.
Zálogkötelezett kijelenti továbbá, hogy a kölcsönnyújtásra irányuló eljárás kérelmére indult, így az
adatszolgáltatás önkéntes, az adatok kezelése hozzájárulásán alapul.
Zálogkötelezett kijelenti, hogy tudomással bír róla, hogy személyes adatait a jelen szerződéssel
megvalósuló pénzügyi szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó tevékenységet végző munkavállalók,
kiszervezett tevékenységet végzők, adatfeldolgozók és egyéb megbízottak megismerhetik, illetve,
hogy személyes adatai a kiszervezéssel, adatfeldolgozással, megbízotti tevékenységgel
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kapcsolatban, továbbá jogszabályi rendelkezések alapján (így például: KHR) harmadik személy
részére továbbíthatók.
Zálogkötelezett tudomással bír róla, hogy a www.nhbbank.hu honlapon, valamint a Bank ügyfelek
fogadására nyitva álló helyiségeiben további részletes adatkezelési tájékoztató áll a
rendelkezésére, valamint, hogy a Bank részére kiszervezett tevékenységet végző
adatfeldolgozókat a Bank Általános Üzleti Feltételei tartalmazzák.
Jelen szerződés magyar nyelven készült. Zálogkötelezett (Zálogkötelezett képviselője) kijelentem, hogy a
magyar nyelvet értem és beszélem.
Alulírottak jelen szerződés elolvasás és értelmezés után, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt
írták alá.
Budapest, 201………..

..........................................
NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.
mint Zálogjogosult

...........................................
mint Zálogkötelezett
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