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Szerződés száma: 2016/

SZERZŐDÉS
készfizető kezesség vállalásáról
amely létrejött az alábbi Felek között az alulírott helyen és napon, a következő feltételekkel
(továbbiakban: Kezesi szerződés):
I. A szerződő Felek
1.) A Bank:
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 jogosult bank (a továbbiakban: Bank),
2.) Kezes:
a) Teljes név:
b) Születési név:
c) Anyja neve:
d) Állampolgársága:
e) Lakcíme :
f) Szül. hely, idő:
g) Adóazonosító jel/adószám:
h) Személyi igazolvány szám:
i) Személyazonosító szám:
mint cselekvőképes készfizető kezes (a továbbiakban: Kezes),
a továbbiakban együttesen: Felek között.
3.)

A Kezes kijelenti, hogy a Bank által részére bemutatott, a Bank és ……. Adós(ok)
között 201……. napján létrejött ……. számú Kölcsönszerződés áthidaló
kölcsönhöz (továbbiakban: Kölcsönszerződés) tartalmát megismerte, annak rá
vonatkozó rendelkezéseit tudomásul vette. A Kölcsönszerződés alapján az Adós(ok)
- …….,- Ft, azaz ……. forint tőkeösszeg, annak a Kölcsönszerződés szerinti
kamat- és kamatfelár-periódusok végén változó, a szerződéskötéskor 6 havi
BUBOR és ….% kamatfelár összegében meghatározott éves ügyleti kamata,
- ….% azaz ….. százalék folyósítási díj,
- 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 mértékének megfelelő késedelmi kamat;
- a Kölcsönszerződés, az Általános Üzleti Feltételek és a vonatkozó
jogszabályok szerint felszámítható mértékű előtörlesztési díj;
- a szerződésmódosítás napján fennálló kölcsöntartozás ….%-ának megfelelő
mértékű szerződésmódosítási díj; valamint
- a jogérvényesítési költségek
megfizetésére köteles(ek).
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4.)

A Kezes ezennel visszavonhatatlanul készfizető kezességet vállal az Adósoknak a
Bank felé a Kezesi szerződés 3. pontjában megjelölt Kölcsönszerződésből eredő
tartozásainak és járulékainak, késedelmi kamatoknak, valamint az esetleges
igényérvényesítés során felmerülő per- és végrehajtási költségek, de legfeljebb
…….,- Ft, azaz ……. forint megfizetéséért.

5.)

A jelen készfizető kezességvállalás alapján a Bank jogosult az Adósok esedékes
tartozásainak teljes összegét mind az Adós(ok)tól, mind a Kezestől egyszerre
követelni azzal, hogy a Kezessel szembeni követelés mértéke legfeljebb …….,- Ft,
azaz ……. forint összegű lehet.

6.)

A Kezes az Adós(ok) bármely esedékességi időpontban bekövetkező nemteljesítése,
vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén a Bank első írásbeli felszólítására
köteles a Bank által megjelölt összeget megfizetni.

7.)

A Kezesi szerződés annak aláírása napján lép hatályba és az Adós(ok) Bankkal
szemben a Kezesi szerződés 3. pontjában megjelölt kötelezettségeinek
maradéktalan teljesítésekor szűnik meg.

8.)

Készfizető Kezes kijelenti, hogy amennyiben a Kölcsönszerződés biztosítékául
szolgáló jelzálogjoggal terhelt ingatlan tulajdonosának minősülne, úgy a Kezesi
szerződés aláírásával arra biztosítékként a jelzálogjog bejegyzéséhez hozzájárul és
tudomásul veszi, hogy ilyen esetben a jelzálogjog az ő tulajdoni hányadát is terheli.
Kijelenti, hogy a jelzálogszerződésben foglalt minden jelzálogkötelezetti
kötelezettséget magára nézve kötelezőnek ismer el.

9.)

Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel vállalt készfizető kezesség akkor is
fennmarad, ha az Adós személyében változás következik be, függetlenül attól, hogy
a változás időpontjában a Kölcsönszerződés alapján fennálló tartozás vagy egy része
esedékessé vált-e vagy sem.

10.)

Kezes 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 adósnyilvántartási 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.
Kezes kijelenti továbbá, hogy a kölcsönnyújtásra irányuló eljárás kérelmére indult, így
az adatszolgáltatás önkéntes, az adatok kezelése hozzájárulásán alapul.
Kezes 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 kapcsolatban,
továbbá jogszabályi rendelkezések alapján (így például: KHR) harmadik személy
részére továbbíthatók.
Kezes 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.
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11.)

A Kezesi szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései, a végrehajtási jogszabályok, valamint a
Bank Általános Üzleti Feltételei vonatkoznak. A Kezes a Bank Általános Üzleti
Feltételeit megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette.

Budapest, 201…….

__________________________

_______________

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.
Bank

Kezes

Tanúk (aláírás):
Név:
Lakcím:

______________

1.

2.

