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LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSSAL
amely létrejött az alábbi Felek között az alulírott helyen és napon, a következő feltételekkel
(továbbiakban: Kölcsönszerződés):
I.

A szerződő Felek

1.) A kölcsönt nyújtó:
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 kölcsönt nyújtó bank (a továbbiakban: Bank),
2.) Az Adós:
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:
j) a Banknál vezetett elszámolási számla száma: 11400040 – 00000000 – 00000000
mint Adós (a továbbiakban, több adós esetén is: Adós). Amennyiben a Kölcsönszerződés
több adós és a Bank között jön létre, akkor abban az esetben, ahol a Kölcsönszerződés
Adóst említ, azon valamennyi Adóst érteni kell, kivéve, ha az adott szerződési rendelkezés
kifejezetten csak az egyik meghatározott Adóst említi.
[Ahol a jelen szerződés Eladót említ, azon az ingatlan minden eladóját (állageladó és
vagyoni értékű jog eladóját is) érteni kell, továbbá ahol Vevőt említ, azon valamennyi vevőt
érteni kell.]
II.

A kölcsön feltételei

1.) A kölcsön célja, összege, törlesztő részlete, lejárata, rendelkezésre bocsátása, típusa:
a) A kölcsön célja: a ………….. Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában
…..(helység) ….. hrsz. alatt felvett, természetben ………………………. szám alatt
található ingatlan …. arányú tulajdonjogának megvásárlása részbeni finanszírozásához
való kölcsön nyújtása, az ingatlan Eladójával 2…… év …………. hó …..napján kötött
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b)
c)

d)

e)

adásvételi szerződés alapján. Jelen kölcsön kizárólag három vagy több gyermekes
családok által a 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet alapján igényelt családi otthonteremtési
kedvezménnyel együtt vehető igénybe.
A kölcsön összege: …….,- Ft, azaz ……… forint.
A kölcsön futamideje: a folyósítást (vagy ha a Bank a kölcsönt több részletben
folyósítja, az első kölcsönrész folyósítását) követő első naptári 15. naptól számított ….
azaz ………. hónap, a törlesztő-részletek száma: …. db azaz …….. darab. A kölcsön
lejárata a futamidő utolsó hónapjának 15. napja.
A kölcsön havi törlesztő részlete megközelítőleg: ……,- Ft, azaz ……. forint, mely
tartalmazza a kölcsön havi kamatát és a változó összegű, rendszeres tőketörlesztést is.
A havi rendszeres törlesztő részlet pontos összegét az annuitás szabályainak
alkalmazásával a Bank a folyósítás napján számítja ki, és ajánlott levélben közli az
Adóssal. Az így kiszámított törlesztő részlet nem térhet el lényegesen a szerződés e
pontjában feltüntetett megközelítő törlesztő részlettől.
A kölcsön típusa: ingatlanvásárlási (lakáscélú) kölcsön a 16/2016. (II.10.) Korm.
rendeletben
(továbbiakban:
Rendelet)
meghatározott
otthonteremtési
kamattámogatással.

2.) A kölcsön ügyleti kamata, költsége, egyéb díja, harmadik személynek fizetett egyéb
költségek:
a) Az Adós a kölcsön folyósításától a kölcsön teljes visszafizetéséig a tőketartozása után
kamat fizetésére köteles. A kölcsön kamatozása referencia-kamatlábhoz kötött. A
referencia-kamatláb az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt
megelőző három naptári hónapban tartott 5 éves névleges futamidejű államkötvény
aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott
számtani átlaga (továbbiakban: 5 éves ÁKKH).
b) A kölcsön induló, éves kamatlába a folyósítás napján hatályos banki Hirdetményben
közzétett „5 éves ÁKKH” kamatláb (ami a szerződéskötéskor ….%/év) 130
százalékának 3 százalékponttal növelt mértéke, tehát összesen a szerződéskötéskor ….
% éves kamatláb.
Az ÁKK Zrt. az internetes honlapján minden naptári hónap harmadik munkanapjáig
közzéteszi az 5 éves ÁKKH mértékét, amelyet a közzététel naptári hónapját követő
hónaptól kell alkalmazni. A hatályos banki Hirdetmény minden esetben az adott naptári
hónapban alkalmazandó 5 éves ÁKKH-t tartalmazza.
Kamatperiódus azt az időszakot jelöli, amely időszak alatt a referencia-kamatláb értéke
változatlan. A kölcsön kamatlába a referencia-kamatláb változására tekintettel
rendszeres időközönként, a kamatforduló napokon változhat. A referencia-kamatláb
változása (és az ügyleti kamatláb ebből eredő változása) nem jelenti a jelen
kölcsönszerződés egyoldalú módosítását.
A kamatperiódusok hossza 5 év.
Az első kamatperiódus kezdőnapja (kamatforduló nap) a folyósítás napja, utolsó napja
pedig a kezdőnaptól számított 5. (ötödik) évben a folyósítás napját megelőző nap.
Amennyiben a folyósítás napja az adott évben hiányzik, a folyósítás napjának az adott
hónap utolsó napja tekintendő. Az ezt követő kamatperiódusok kezdőnapja rendre az
előző kamatperiódus utolsó napját követő nap, utolsó napja az adott kamatperiódus
kezdőnapjától számított 5. (ötödik) évben a folyósítás napját megelőző nap.
Az egyes kamatperiódusokban alkalmazott kamatláb mértéke eltérő lehet, tehát a
kamatláb változó. A kölcsönnek az adott kamatperiódusra érvényes kamatlába mindig
az adott kamatperiódus kezdő napján, azaz a kamatforduló napon a Bank
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Hirdetményében az otthonteremtési kamattámogatással nyújtott, lakáscélú, azonos
pénznemű és kamatperiódusú kölcsönre közzétett „5 éves ÁKKH” referencia-kamatláb
130 százalékának 3 százalékponttal növelt mértéke lesz. A kölcsön kamatlábának
megváltozása esetén a fizetendő új törlesztő részlet összegéről a Bank írásban értesíti
az Adóst. Az első kamatlábváltozás a második kamatperiódus kezdő napján lehetséges.
c) Az Adós, mint támogatott személy a Rendelet rendelkezéseinek megfelelően a lejáratig
(vagy amennyiben a futamidő bármely okból meghaladja a 25 évet, a futamidő első 25
évében) a Rendelet szerinti otthonteremtési kamattámogatással csökkentett mértékű
ügyleti kamatot köteles fizetni.
Az otthonteremtési kamattámogatás mértéke a jelen pontban meghatározott ügyleti
kamat 3 százalékponttal csökkentett mértéke, így az otthonteremtési kamattámogatással
érintett kölcsöntőke után az Adós részéről ténylegesen fizetendő kamat mértéke 3%.
Otthonteremtési kamattámogatás nem vehető igénybe lejárt tőketartozás esetén.
Kizárólag e rendelkezés tekintetében lejárt tőketartozásnak minősül
- a kölcsönszerződés felmondása miatt esedékessé vált tőketartozás, valamint
- a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő lejárt tőketartozás, amelynek
törlesztési késedelme a 30 napot meghaladja.
A Bank az igényelt kamattámogatás éves összegét évente egyszer, az éves elszámolás
keretében közli az Adóssal.
Amennyiben a jelen kölcsön folyósítása az otthonteremtési kamattámogatási kérelem
benyújtását követő hat hónapon belül az Adósnak felróható okból nem kezdődik meg, az
Adós az otthonteremtési kamattámogatásra való jogosultságát elveszti.

d) Az egyszeri folyósítási díj: a kölcsön összegének 1 %-a (egy százaléka), maximum
200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint. A folyósítási díj a Bank komplex hitelbírálati
tevékenységének (az Adós hitelképességének, a biztosítékok számba vételének és
értékelésének, több banki termék közötti választás során a tájékoztatásnak, a
döntésben történő segítségnyújtásnak, a törlesztő részlet és a futamidő közötti
korreláció – akár példákkal történő – bemutatásának, a kölcsön egyéb fontos feltételei
ismertetésének, magyarázatának), a kölcsönkérelemről való döntéshozatalnak, az
elfogadott kölcsönkérelemhez a forrás biztosításának és rendelkezésre tartásának, a
szerződéstervezetek elkészítésének, a közjegyzővel történő időpont-egyeztetésnek,
továbbá a szerződéskötés tárgyi és személyi feltételei biztosításának, a folyósítási
feltételek teljesülése ellenőrzésének, valamint a kölcsönösszeg, mint utolsó
vételárrészlet Eladó részére történő átutalása költsége Bank általi megfizetésének
ellenértéke.
A folyósítási díj mértéke nem módosítható a Bank által egyoldalúan.
e)
A 83/2010. (III. 25.) Korm. r. szerint számított teljes hiteldíj mutató mértéke
(THM): …….. % (………… százalék).
f)A THM számítása során figyelembe vett, a kölcsön igénylése során felmerülő egyéb
költségek, melyeket az Adós megfizetni, illetve a Bank számára megtéríteni köteles:
1.

2.

Az ingatlanfedezet értékbecslésének díja, amelyet Adós az ingatlan
értékbecslését elvégző gazdasági társaság részére fizetett meg: ……..,- Ft
azaz ………..ezer forint.
Az egy kérelembe foglalt jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési
tilalom bejegyzésének díja a hatályos jogszabályok alapján ingatlanonként
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3.

4.

5.
6.

3.)

12.600,- Ft, azaz tizenkettőezer-hatszáz forint, amit Adós Banknak
megfizetni köteles.
A kölcsön igénylése során a Banknak átadott, a tulajdoni lapról kiállított
papír alapú hiteles másolat(ok) földhivatalnak megfizetett költsége: ……..,Ft, azaz ……… forint.
A folyósítást megelőzően a Bank által a TAKARNET rendszerből lehívott
tulajdoni lap(ok) egyszeri, a szolgáltató által mindenkor felszámolt lekérési
díja tulajdoni laponként (jelenleg típusától függően 3.600,- Ft, azaz
háromezer-hatszáz forint, illetve 1.000,- Ft, azaz ezer forint).
A kölcsön igénylése során a Banknak átadott hiteles térképmásolat(ok)
földhivatalnak megfizetett költsége: ………..,- Ft, azaz …………. forint.
A kölcsön teljes visszafizetésekor a jelzálogjog, valamint az elidegenítési
és terhelési tilalom törlésének díja előreláthatólag 6.600,- Ft, azaz
hatezer-hatszáz forint, amely megfizetésére vonatkozó szabályokat a
jelzálogszerződés tartalmazza.

A THM számítása során figyelembe nem vett, a kölcsön igénylése során felmerült egyéb
költségek, melyeket az Adós harmadik személynek megfizetni, illetve a Bank számára
megtéríteni köteles:
Amennyiben a tájékoztató adatokhoz képest a díj mértéke időközben jogszabályváltozás
folytán megváltozott, úgy a jogszabályban meghatározott összeg kerül alkalmazásra.
a) Az Adóst terheli a jelen kölcsönszerződés és a mellékletét képező egyéb szerződések,
nyilatkozatok közokiratba foglalása, illetve azok esetleges módosítása miatt felmerülő
költség, továbbá felmerülése esetén a közokiratba foglalt felmondás és közjegyzői
kézbesítés költsége. Jelen pont szerinti költségek mértéke a közjegyzői díjszabásról
szóló 14/1991. (XI.26.) IM rendelet szerint – a szerződés aláírásának napján – a
következők:
ii. a kölcsönszerződés és esetleges módosításának közokiratba foglalása: a kölcsön
összegétől függően az ügyérték 0,25-4%-a, és ezek kiadmányainak költsége,
iii. felmondás közokiratba foglalása: a kölcsön összegétől függően az ügyérték 0,1252%-a, és ezek kiadmányainak költsége,
iv. közjegyzői kézbesítés díja: 19.100,- Ft és kiadmány esetében oldalanként 520,- Ft.
Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a közjegyzői díjak mértéke időközben
megváltozott, úgy a jogszabályban meghatározott összeg kerül alkalmazásra.
b) Adós (vagy Készfizető Kezes, illetve Zálogkötelezett – együttesen a továbbiakban:
Kötelezettek) szerződésszegése miatti felmondás, lejárttá tétel esetén a
jogérvényesítési költségek (eljárási illetékek: az ügyérték kb. 1-6%-a, ügyvédi,
jogtanácsosi munkadíj: az ügyérték kb. 5-10%-a, végrehajtó költségjegyzékében
megállapított díjak: az ügyérték kb. 0,5-10%-a és költségek, postaköltség). A
jogérvényesítéssel kapcsolatosan felmerülő becsült költségek együttesen a
kölcsönösszeg 25%-át is elérhetik, az igényérvényesítés elhúzódása esetén akár meg is
haladhatják.
c) Előtörlesztési díj, szerződésmódosítási díj.
d) Az értékbecslés aktualizálási (felülvizsgálati) díja vizsgálatonként 14.400,- Ft. Az
értékbecslés felülvizsgálati díja változhat az értékbecslő és a jelzálog-hitelintézet
előzetes közlésétől függően.
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e) Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben az Adós a szerződéstől a kölcsön folyósítása
előtt eláll vagy a jelen szerződés a kölcsön folyósítása nélkül más okból megszűnik,
illetve megszüntetésre kerül, de a Banknak készkiadása merült fel (pl. tulajdoni lap
kikérése, jelzálogjog bejegyzése), köteles azt a Banknak megtéríteni. A Bank a
jelzálogjog törléséhez szükséges nyilatkozatot mindaddig nem adja ki, amíg az Adós ezt
az összeget számára meg nem téríti.
f) Az ingatlanra kötött és a kölcsön teljes visszafizetéséig fenntartandó kárbiztosítás díja,
amelynek mértéke az ingatlantulajdonos választása szerinti biztosító mindenkori
díjszabásához igazodik és a biztosító részére teljesítendő.
III. A kölcsön biztosítékai
A kölcsön biztosítékai a Kölcsönszerződés alapján az Adóst terhelő valamennyi fizetési
kötelezettség teljesítésének biztosítására szolgálnak. E fizetési kötelezettség teljesítéséért az
Adós – ideértve az esetleges Kezest is – teljes vagyonával felel. Adós a Kölcsönszerződés
aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben a fennálló és esedékes, vagy a szerződés
felmondásakor esedékessé váló kölcsöntartozását, annak kamatait és egyéb járulékait
szerződésszerűen nem fizeti meg, a Bank jogosult a biztosítékokat saját döntése szerint akár
egyidejűleg, együttesen, akár külön-külön érvényesíteni.
A Bank jogosult követeléseit, azok esedékessé válását követően az Adós – ide értve az
esetleges Készfizető Kezest is – bárhol fellelhető, bármilyen fajta vagyonából, így a kölcsön
alább megjelölt fedezeteiből is kielégíteni. Ennek érdekében az Adós (vagy a Készfizető Kezes)
tulajdonában álló ingatlan – függetlenül attól, hogy jelzálogjoggal terhelt-e vagy sem –
végrehajtás alá vonható, értékesíthető és a befolyó vételárból a Bank követelése kielégíthető. A
Kölcsönszerződés mellékletét képező biztosítéki szerződések a Bank esedékes követelése
érvényesítésének egyéb módjait is meghatározzák. A Banknak a Polgári Törvénykönyvben
foglaltak betartása mellett joga van a biztosítékul szolgáló ingatlanból kielégítési jogát bírósági
végrehajtáson kívül is gyakorolni, a zálogtárgyat értékesíteni. Ingatlan értékesítése vagy
elárverezése eredményeként az Ingatlan tulajdonjogát az Ingatlan tulajdonosa elveszítheti, a
befolyó vételárból a Bank követelése kielégítésre kerül. A Banknak joga van követelését másra
engedményezni, melynek eredményeként az Adós (illetve a Készfizető Kezes) e harmadik
személy felé fog tartozni. Az Adóst a jelen szerződés alapján megillető jogok átruházásához a
Bank előzetes hozzájárulása szükséges.
1.) A Bank javára első ranghelyű jelzálogjog, valamint a jelzálogjog biztosítása érdekében
elidegenítési és terhelési tilalom az alábbiakban meghatározott ingatlanon:
A jelzálogjoggal terhelt ingatlan adatai:
a.) Az ingatlan tulajdonosának neve:
b.) A jelzálogjoggal terhelt tulajdoni hányad:
c.) Az illetékes földhivatal neve:
d.) A helység (fővárosi kerület) megnevezése:
e.) Az ingatlan helyrajzi száma: hrsz.
f.) Az ingatlan alapterülete: m2 és a közös tulajdonból az ingatlanhoz tartozó ……
hányad
g.) Az ingatlan megjelölése:
h.) Az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti címe:
(a továbbiakban: Ingatlan)
A jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom részletes szabályait a
Kölcsönszerződés elválaszthatatlan mellékletét képező Jelzálogszerződés tartalmazza.
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2.) A Magyar Állam javára második ranghelyű jelzálogjog és annak biztosítására
elidegenítési és terhelési tilalom terheli az Ingatlant a Rendelet 27. § (1) bekezdése
alapján.
3.) Készfizető Kezesség:
A készfizető kezesség szabályait a Kölcsönszerződés elválaszthatatlan mellékletét képező
„Szerződés készfizető kezesség vállalásáról” elnevezésű szerződés tartalmazza.
A készfizető kezesség adatai:
A kezes neve:
A kezességvállalás összege: …….,- Ft azaz ………..millió forint erejéig
(a továbbiakban: Kezes)
IV. A kölcsön folyósítása
A kölcsön folyósítására az alábbiakban megjelölt folyósítási feltételek hiánytalan teljesítését
követőn, legkorábban a jelen szerződés aláírását követő 6. munkanapon kerül sor. Amennyiben
a kölcsön folyósítása az otthonteremtési kamattámogatási kérelem benyújtását követő hat
hónapon belül a támogatott személynek felróható okból nem kezdődik meg, úgy a támogatott
személy az otthonteremtési kamattámogatásra való jogosultságát elveszti, ebben az esetben a
Bank a folyósítást akkor is megtagadhatja, ha az összes folyósítási feltétel maradéktalanul
teljesült.
1.) Folyósítási feltételek:
- A Kölcsönszerződést, valamint az annak mellékletét képező Jelzálogszerződést a Felek
közokirati formában aláírták.
- A Kölcsönszerződés biztosítékául szolgáló Ingatlan tulajdoni lapján a Bank – a
Kölcsönszerződés biztosítékát képező – jelzálogjoga, valamint az azt biztosító
elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésére irányuló ingatlan-nyilvántartási kérelem
legalább széljegyen szerepel, és az ezt tartalmazó tulajdoni lapot a Bank megkapta.
- A Kölcsönszerződés biztosítékául szolgáló, Készfizető kezesség vállalásáról szóló
szerződést tartalmazó közokiratot az Adós a Bank részére átadta.
- A jelen szerződéshez kapcsolódó jog(ok)on és kérelmeken kívül nincs olyan széljegy
vagy bejegyzés, mely a Bank javára szóló jelzálogjog vagy az azt biztosító elidegenítési
és terhelési tilalom bejegyzését akadályozná vagy lehetetlenné tenné.
- Az Ingatlanra, illetőleg az értékbecslésben figyelembe vett felépítményre annak
tulajdonosa (zálogkötelezett) – a Bank által elfogadott ingatlan értékbecslők révén
készített hitelfedezeti értékelésben megállapított – hitelfedezeti összegre a Bank által
elfogadott kárbiztosítási szerződést kötött. A biztosítási fedezetet igazoló dokumentumot
a Banknak bemutatta, valamint a biztosított vagyontárgyon alapított zálogjogra tekintettel
a Bank által elfogadható tartalmú fedezetigazolást (vagy azzal azonos tartalmú más
dokumentumot) a Bank részére átadta.
- Zálogkötelezett a kárbiztosításból eredően őt megillető, feltételes követelésre
vonatkozóan a zálogjog(ok) létrejöttéről szóló, Bank által elfogadott tartalmú értesítést és
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teljesítési utasítást tartalmazó, teljes bizonyító erejű dokumentumot aláírta, és 3 eredeti
példányát a Bank részére átadta.
- Adós, Zálogkötelezett vagy Kezes a Központi Hitelinformációs rendszerben kezelt adatok
alapján nem kezdeményezett adósságrendezési eljárást.
- Az Adós a Bank részére eredetiben bemutatta és másolatban átadta az Ingatlanra
vonatkozó adásvételi szerződés egy, az illetékes Földhivatal által érkeztetett példányát
és átadta egy (ügyvéd által ellenjegyzett) eredeti példányát, amelyek megfelelnek a
jogszabályok, valamint Bank által támasztott tartalmi és formai feltételeknek.
- Az Adós tulajdonjog bejegyzés iránti kérelmét az illetékes földhivatal az Ingatlan tulajdoni
lapján széljegyezte.
- Az Adós Bank részére átadta az illetékes földhivatal érkeztető bélyegzőjével ellátott,
eredeti ingatlan-nyilvántartási kérelmet, amely alapján megállapítható, hogy az igazgatási
szolgáltatási díj megfizetésre, az adásvételi szerződés és a B400-as adatlap
mellékletként benyújtásra került és a vevő(k) kérte(-ék) a tulajdonjog bejegyzési kérelem
függőben tartását.
- Az Adós Bank részére átadta a Bank által elfogadott tartalmú letéti igazolást.
- Adós átadta a Bank részére az Eladó az adásvételi szerződést ellenjegyző ügyvéd által
ellenjegyzett magánokiratba foglalt nyilatkozatát, amely szerint a vételárnak a Bank által
finanszírozott részen kívüli részét Vevő Eladó számára hiánytalanul megfizette és a Vevő
tulajdonszerzését Eladó a Bank által finanszírozott vételárrész megfizetésén túl további
feltételhez nem köti, illetve a korábban kikötött feltételek hiánytalanul teljesültek. Továbbá
megjelöli a vételár teljesítésének helyét (helyeit) és több eladó, illetve vagyoni értékű jog
eladója esetén megjelölik azt is, hogy a Bank által folyósítandó vételárrészletből melyik
eladót (állageladó, vagyoni értékű jog eladója) mekkora összeg illeti.
- A jelen kölcsönből fizetendő vételárrészlet adásvételi szerződés szerinti teljesítésének
határidejéből legalább 5 banki munkanap még hátravan, a tulajdonjog bejegyzési
kérelem függőben tartási határidejéből pedig legalább 20 munkanap még hátravan.
- A jelen szerződéshez és a Banknak átadott adásvételi szerződésben megjelölt vevő
tulajdonszerzéséhez és a Bank biztosítékaihoz kapcsolódó bejegyzésen, feljegyzésen,
vagy kérelmen kívül az Ingatlan per-, teher és igénymentes, az Ingatlan tulajdoni lapján
nincs olyan bejegyzés, feljegyzés, széljegy, amely a Banknak átadott adásvételi
szerződésben megjelölt vevő tulajdonszerzését és a Bank javára szóló biztosítékok
bejegyzését akadályozná, korlátozná vagy kizárná.
- Amennyiben az Adós a Banktól jelen szerződés céljánál megjelölt ingatlan
megvásárlására (vételára finanszírozására) vonatkozó másik szerződést is köt a
Bankkal, úgy annak a szerződésnek érvényessége, hatályban léte és az abban foglalt
folyósítási feltételek teljesítése is folyósítási feltétele a jelen kölcsönnek.
- Adós a kölcsönből megvásárolni kívánt lakásra vonatkozó jogerős használatbavételi
engedélyt vagy végleges fennmaradási engedélyt a Banknak bemutatta.
- Az Ingatlan önálló tulajdoni lapját önálló helyrajzi számmal megnyitották (bejegyzésre
került a társasház).
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- A folyósítási díj, a Bank által a folyósításhoz felhasznált, nem hiteles tulajdoni lap
másolatok lehívásának igazgatási szolgáltatási díja, valamint az ingatlant terhelő
jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges igazgatási
szolgáltatási díj megfizetésére szolgáló összeg az I/2/j.) pontban megjelölt elszámolási
számlán rendelkezésre áll.
- Adós az adásvételi szerződésben szereplő, telekárat is tartalmazó vételárról a saját
nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó
termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított - a telekárat és a lakás árát külön
feltüntetve tartalmazó - számlákat, egyszerűsített számlákat a Bank részére
bemutatta.
A kölcsön folyósításának, amennyiben pedig a folyósítás több részletben történik, az utolsó
kölcsönrész folyósításának további feltétele:
- Az Ingatlanra vonatkozó használatbavételi engedélyt, a használatbavétel
tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt vagy a bejelentéshez kötött épület
felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítványt Adós a Bank részére
bemutatta.
2.) A folyósítás időpontja:
Legkorábban a folyósítási feltételeknek az Adós általi teljesítését követő első banki nap,
legkorábban a jelen szerződés aláírását követő 6. (hatodik) munkanap.
Amennyiben a Felek között a kölcsön céljánál megjelölt ingatlan vételárának
finanszírozására másik kölcsönszerződés is létrejött, úgy a folyósítás időpontja tekintetében
a másik szerződésben leírtak is irányadóak jelen kölcsön folyósítására és az egyes
kölcsönök folyósítása sorrendjére.
3.) A folyósítás helye és módja:
A kölcsön összegét a Bank valamennyi folyósítási feltétel teljesítését követően, legkorábban
a jelen szerződés aláírását követő 6. (hatodik) munkanapon jóváírja a jelen szerződés I/2/j.)
pontjában meghatározott elszámolási számlán (teljesítési hely).
Adós tudomással bír arról, hogy a kölcsön összege célhoz kötött, felette szabadon nem
jogosult rendelkezni. A kölcsön összegét a Bank a jelen szerződés I/2/j.) pontjában
meghatározott elszámolási számláról a folyósítást követően haladéktalanul átutalja az
Eladónak (állag eladó és vagyoni értékű jog eladó), az adásvételi szerződést ellenjegyző
ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban vagy közokiratban megjelölt bankszámlá(k)ra.
Adós kijelenti, hogy a folyósításnak ezt a módját maga is kéri, és a folyósítás helyének a
hivatkozott elszámolási számlát elfogadja.

V. A kölcsön visszafizetése: a folyósítási díj és az ügyleti kamat megfizetése. A
késedelmi kamat és az előtörlesztési díj.
1.) Az Adós a folyósítási díjat, és a II/2/d.) pontban meghatározott költségek közül a jelzálogjog
bejegyzésének díját, és a folyósítást megelőzően a Bank által a TAKARNET rendszerből
lehívott tulajdoni lap(ok) egyszeri, a szolgáltató által mindenkor felszámolt lekérési díját a
jelen szerződés I/2/j.) pontjában meghatározott elszámolási számlára a kölcsön folyósítását
megelőzően tartozik megfizetni. Az esetleges egyéb költségek összegét is köteles az Adós
a kölcsön folyósítását megelőzően a jelen szerződés I/2/j.) pontjában meghatározott
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elszámolási számláján elhelyezni. Bank jogosult a felmerült költségei összegével az
elszámolási számlát megterhelni, ehhez Adós jelen szerződés aláírásával
visszavonhatatlanul hozzájárul.
2.) A kölcsön kamatát és a kölcsön változó összegű, rendszeres tőketörlesztését
(összességében: a kölcsön törlesztő részletét) az Adós a kölcsön devizanemében havonta
utólag tartozik megfizetni. Az első törlesztő részlet esedékessége a kölcsön (vagy
amennyiben a folyósítás több részletben történik, az első részlet) folyósítását követő első
naptári 15. (tizenötödik) nap, a további törlesztő részletek esedékessége pedig az ezt
követő hónapok 15. (tizenötödik) napja. Ha egy hónap 15. (tizenötödik) napja nem
munkanap, akkor a törlesztő részlet rendelkezésre bocsátásának esedékessége a hónap
15. (tizenötödik) napját követő munkanap.
A kölcsön törlesztése akként történik, hogy a jelen szerződés I/2/j. pontjában megjelölt
elszámolási számlát a Bank az esedékesség napján a törlesztő részlet összegével
megterheli. Az Adós köteles biztosítani, hogy az elszámolási számlán ezeken a napokon
rendelkezésre álljon a törlesztő részlet megfizetéséhez szükséges összeg. A törlesztő
részlet elszámolása a következőképpen történik:
a törlesztő részlet
mínusz az egy hónapra eső kamat
=
változó összegű, rendszeres tőketörlesztés
Ha az Adósnak van valamilyen lejárt (már korábban esedékessé vált, de meg nem fizetett)
tartozása, akkor a törlesztő részletből a Bank először ezeket a lejárt tartozásokat vonja le,
és az így megmaradó összeget fordítja kamatfizetésre és tőketörlesztésre a fenti képlet
szerint.
3.) Késedelmi kamat: Amennyiben az Adós a törlesztő részlet fizetési kötelezettségének,
illetve egyéb, jelen szerződésen, vagy az ennek mellékletét képező bármely szerződésen
alapuló fizetési kötelezettségének esedékességkor nem, vagy nem teljes összegben tesz
eleget, akkor késedelembe esik. Ebben az esetben a Bank késedelmi kamatot jogosult
felszámítani, Adós pedig köteles azt megfizetni.
Az esedékességkor hiánytalanul meg nem fizetett változó összegű, rendszeres
tőketörlesztés után az esedékesség napjától kezdődően az elmaradt tőketörlesztés
megfizetésének napjáig az ügyleti kamaton felül a Kölcsönszerződés II/2.) pontja szerinti, az
egyes kamatperiódusokban jelen kölcsönre érvényes mindenkori ügyleti kamat
másfélszeresének 3,00 %-kal, azaz három százalékkal növelt mértékét, mint késedelmi
kamatot jogosult a Bank felszámítani. A késedelmi kamat mértéke nem lehet magasabb,
mint a teljes hiteldíj mutató jogszabályban meghatározott maximális mértéke.
Az esedékességkor meg nem fizetett kamat, valamint egyéb költségek és díjak után az
esedékesség napjától kezdődően a megfizetés napjáig terjedő időre a késedelmi kamat
mértéke a Kölcsönszerződés II/2.) pontja szerinti, az egyes kamatperiódusokban és
kamatfelár-periódusokban jelen kölcsönre érvényes mindenkori ügyleti kamat
másfélszeresének 3,00 %-kal, azaz három százalékkal növelt mértékét, mint késedelmi
kamatot jogosult a Bank felszámítani. A késedelmi kamat mértéke nem lehet magasabb,
mint a teljes hiteldíj mutató jogszabályban meghatározott maximális mértéke.
Adós tudomásul veszi, hogy otthonteremtési kamattámogatás nem vehető igénybe lejárt
tőketartozás esetén. Kizárólag e rendelkezés tekintetében lejárt tőketartozásnak minősül
- a kölcsönszerződés felmondása miatt esedékessé vált tőketartozás, valamint
- a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő lejárt tőketartozás, amelynek
törlesztési késedelme a 30 napot meghaladja.
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Azon lejárt tartozások esetében, amelyek tekintetében az Adós nem jogosult
otthonteremtési kamattámogatásra, Adós a jelen szerződés II/2/b) pontjában kikötött teljes,
kamattámogatással nem csökkentett ügyleti kamat megfizetésére köteles.
A Kölcsönszerződés felmondása vagy egyébként a kölcsön lejárata esetén a késedelmi
kamat (mind az esedékessé válás időpontjában fennálló tőketartozás, mind a kamat-,
költség- vagy díjtartozás tekintetében) a felmondás vagy lejárat időpontjában a kölcsönre
érvényes ügyleti kamat másfélszeresének 3,00 %-kal, azaz három százalékkal növelt
mértéke. A késedelmi kamat mértéke nem lehet magasabb, mint a teljes hiteldíj mutató
jogszabályban meghatározott maximális mértéke. A kölcsönszerződés felmondását követő
kilencvenedik nap eltelte után a Bank az Adós nem teljesítése miatt a felmondás napját
megelőző napon érvényes ügyleti kamatot, költséget és díjat meghaladó mértékű késedelmi
kamatot, költséget és díjat nem számíthat fel.
4.) Előtörlesztés: Az Adós a törlesztő részlet esedékességének napján a törlesztő részletnél
nagyobb összegben is, vagy a rendszeres törlesztő részlet esedékességétől eltérő napon is
törlesztheti a kölcsönt. Ebben az esetben az Adós köteles a Banknak a tervezett
előtörlesztés időpontját és összegét legalább 14 banki nappal megelőzően írásban
bejelenteni. Amennyiben a bejelentő levélnek a Bankhoz való beérkezése és a
szándékozott előtörlesztési időpont között ennél kevesebb idő van hátra, úgy a Bank az
előtörlesztés időpontjának a levél beérkezését követő 14. munkanapot tekinti. A Bank
tájékoztatja az Adósokat, hogy az előtörlesztés összegének elszámolása 4 munkanapot
vesz igénybe, tehát az előtörlesztendő összegnek a tervezett előtörlesztési napot megelőző
negyedik munkanapon be kell érkeznie az Adós I/2/j. pontjában megjelölt elszámolási
számlájára, továbbá Adós az előtörlesztés összegének befizetésével egyidejűleg
előtörlesztési díj megfizetésére köteles ugyanezen elszámolási számlára. A határidő be
nem tartása az előtörlesztés meghiúsulását eredményezi. Az előtörlesztés egyéb feltételeit
és a díj mértékét (ami a szerződéskötéskor a tőketörlesztésre fordítható összeg 0,5-2 %-a
lehet) a Bank otthonteremtési kamattámogatással rendelkező, lakáscélú, azonos pénznemű
kölcsönre közzétett Hirdetménye és a Bank Általános Üzleti Feltételei, valamint a
fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 23. és 25. §-ai tartalmazzák.
Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bank a jelen Kölcsönszerződést jelzáloghitelintézet által refinanszíroztatja, a Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi
CLXII. törvény 25. § (2) bekezdése alapján legfeljebb az előtörlesztett összeg 2%-áig
jogosult érvényesíteni az előtörlesztéssel kapcsolatos költségeit az Adóssal szemben, ha az
előtörlesztésre nem kamatforduló napon kerül sor.
Az előtörlesztéssel megfizetett tőke összege után a Bank a hátralévő futamidőre kamatot
nem számol fel. Az előtörlesztés elszámolását követően a havi törlesztő részlet összegéről
a Bank az Adóst írásban értesíti.
5.) Teljesítés helye: a …………………… számú elszámolási számla a Bank székhelyén.

VI. Egyéb kikötések
a.

A jelen szerződés minden adósa kijelenti, megértette és tudomásul veszi, hogy jelen
szerződés egyetemleges kötelezettje. Adós kijelenti, hogy a másik Adós által tett
nyilatkozatokat az ő hozzájárulásával tettnek kell tekinteni, felelősséget vállal a másik Adós
cselekményéért, mulasztásáért is, és viseli annak következményét. Adós kijelenti, hogy az
egyik Adós által végzett cselekmény vagy tett nyilatkozat a másik Adós tudtával és
hozzájárulásával tettnek minősül. Adós tudomásul veszi, ha a felmondási vagy lejárttá tételi
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ok csak az egyik Adóssal szemben áll is fenn, a felmondás vagy lejárttá tétel mindegyik
Adósra érvényes. Adós kijelenti, hogy e szerződés teljesítése során tájékoztatja a másik
Adóst, és a teljesítésben kölcsönösen együttműködnek. Adós kijelenti, hogy az egyik
Adóssal közölteket úgy kell tekinteni, hogy arról a másik Adósnak is tudomása van.
b.

Az Adós köteles a Bankot haladéktalanul értesíteni, ha a fizetés esedékességekor
bármilyen – a fizetés zavartalanságát nehezítő – akadály keletkezik.

c.

Az Adós a Kölcsönszerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Bank jogosult – az ő
előzetes értesítése nélkül – az esedékességen túli követelése összegével bármely, a
Banknál vezetett forint- és/vagy devizaszámláját megterhelni. A Bank jogosult továbbá a
Számlatulajdonossal szemben fennálló, lejárt követelését a Ptk. 6:49. §-a szerint
beszámítani.

d.

A kölcsönösszeg átadását a Bank megtagadhatja, ha bizonyítani tudja, hogy a
szerződéskötést követően akár az ő, akár az Adós körülményeiben, vagy a biztosítékok
értékében, illetve érvényesíthetőségében – olyan változás állott be, amely miatt a szerződés
teljesítése tőle nem várható el, illetve a szerződés megkötése után olyan körülmények
következtek be, amely alapján a szerződés azonnali hatályú felmondásának van helye. A
Bank jogosult a kölcsönösszeg folyósítását abban az esetben is megtagadni – a fenti, illetve
a jogszabályban rögzített eseteken felül – amennyiben az Adós körülményeiben, vagy a
biztosíték értékében és érvényesíthetőségében olyan változás következik be, amely a
szerződés azonnali hatályú felmondását nem teszi indokolttá, de az Adós jelen
szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítését veszélyezteti, és az Adós
felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot. Ebben az esetben a Bankot semmiféle
kártérítési kötelezettség nem terheli.

e.

Adós jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Bank – üzleti döntésétől függően –
refinanszíroztathassa a kölcsönt Magyarországon működő jelzálog-hitelintézettel és a
refinanszírozásból eredő tartozása biztosítékául a jelen kölcsön biztosítékául szolgáló
jelzálogjogot a jelzálog-hitelintézet részére különvált zálogjogként átruházza. Az esetleges
refinanszírozás a törlesztő részlet nagyságában nem eredményez változást.

f.

Adós jelen Kölcsönszerződés aláírásával a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról
szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 161. § (1) bekezdésének a.) pontjában foglaltaknak
megfelelően kifejezetten felhatalmazza Bankot, hogy a jelzálog-hitelintézettel való
refinanszírozásra tekintettel az Adóssal vagy a Kölcsönszerződéssel és biztosítéki
szerződésekkel kapcsolatban Bank rendelkezésére álló, banktitoknak minősülő minden
adatot, tényt vagy információt a refinanszírozási kölcsönt nyújtó jelzálog-hitelintézetnek
átadjon.

g.

Adós kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján
nyújtott kölcsön biztosítékául szolgáló jelzálogjogot Bank – refinanszírozásból eredő
tartozásának biztosítékául – valamely jelzálog-hitelintézet részére különvált zálogjogként
átruházza, a jelzálogjog átruházásától kezdődően a jelzálogjoggal terhelt ingatlant a
jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény 5. § (2) bekezdése
alapján kizárólag az azt megszerző jelzálog-hitelintézet hozzájárulásával lehet elidegeníteni
és megterhelni (elidegenítési és terhelési tilalom).

h.

Adós tudomásul veszi, hogy a kölcsön refinanszíroztatása esetén a jelzálogjog különvált
zálogjogként történő átruházását követően a Kölcsönszerződés és a mellékletét képező
biztosítéki szerződések egyes módosításaihoz – az érintett szerződő feleken kívül – a
jelzálog-hitelintézet hozzájárulása is szükséges. A jelzálog-hitelintézet a módosításokra
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kötelező tartalmat is előírhat, és a módosításokhoz való hozzájárulást feltételtől teheti
függővé.
i.

Adós tudomásul veszi, hogy a kölcsön refinanszírozása és erre tekintettel a jelzálogjog
jelzálog-hitelintézetre történő átruházása esetén a kölcsönt nyújtó Bank személye nem
változik meg. Amennyiben a jelzálogjog érvényesítésének feltételei bekövetkeznek, a Bank
a refinanszírozási kölcsönt a jelzálog-hitelintézet felé előtörleszti, így a különvált zálogjog a
Polgári Törvénykönyv 5:100. § (5) bekezdése értelmében visszaszáll a Bankra, tehát a
kielégítési jog gyakorlására a Bank jogosult.
A kölcsön refinanszírozása esetén a jelzálog-hitelintézet a jelzálogjog érvényesítésére
kizárólag a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény 8. § (6)
bekezdésében foglalt esetekben, törvényi engedményesként jogosult. E törvényi
engedményről – bekövetkezte esetén – a jelzálog-hitelintézet írásban köteles értesíteni az
Adóst.

j.

Az Ingatlan tulajdonosa köteles az Ingatlan piaci értékéig, de legalább a kölcsön
összegének 120%-áig terjedő összeghatárra kárbiztosítási szerződést kötni és azt a
kölcsönből keletkező tartozása hiánytalan visszafizetéséig fenntartani. Adós köteles a
biztosítási fedezetet igazoló dokumentumot a Banknak bemutatni, valamint a biztosított
vagyontárgyon alapított jelzálogjogra tekintettel a Bank által elfogadható tartalmú
fedezetigazolást (vagy azzal azonos tartalmú más dokumentumot) a Bank részére átadni. A
kölcsön folyósítását követően, de a kölcsön teljes visszafizetését megelőzően kötött
kárbiztosítás esetén Adós 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.

k.

Az Ingatlan tulajdonosa az Ingatlanra megkötött kárbiztosítást köteles az Adós
Kölcsönszerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettségének teljesítéséig fenntartani,
a biztosítási díjat a biztosítási szerződés szerinti rendszerességgel határidőre fizetni, és a
fizetés rendszerességét és pontosságát a Bank kérésére haladéktalanul igazolni.

l.

Az Adós kijelenti, hogy a központi hitelinformációs rendszerrel (KHR) kapcsolatos
tájékoztatást mind jelen szerződés előkészítése során, mind pedig a szerződés megkötése
előtt megkapta.

m. A Bank a szerződéskötéskor tájékoztatta az Adóst, hogy az Adós kezdeményezésére
történő szerződésmódosításért (ide értve a Bank által írásban adott fizetési haladékot is) a
mindenkor hatályos Hirdetménye szerinti szerződésmódosítási díjat számít fel.
n.

Amennyiben az Adósnak a törlesztő részleten felül valamilyen díjat kell fizetnie a Banknak
(például előtörlesztési díj, szerződésmódosítási díj, stb.), azokat a jelen szerződés I/2/j.)
pontjában foglalt elszámolási számlára köteles az Adós megfizetni.

o.

Adós tudomásul veszi, hogy Adós és azon gyermekek, akikre tekintettel a családi
otthonteremtési kedvezmény és otthonteremtési kamattámogatással rendelkező kölcsön
folyósításra került, a folyósítást követő 10 évig életvitelszerűen az új lakásban kell, hogy
lakjon.

p.

A nem magyar állampolgár Adós a tartózkodási jogosultságának fennállását évente,
legkésőbb január 31-éig köteles igazolni a Bank részére. A nem magyar állampolgár Adós a
tartózkodási jogosultságában bekövetkezett változást 8 napon belül köteles a Banknak
bejelenteni.
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q.

Amennyiben az Adós vállalt gyermek vagy (iker)magzat után igényelt családi
otthonteremtési kedvezményt és otthonteremtési kamattámogatást, jelen kölcsönszerződés
aláírásával
i.

ii.

hozzájárul ahhoz, hogy a(z) (iker)magzat, illetve a fiatal házaspár által vállalt
gyermek születését a Kincstár − a családtámogatási adatbázist magában foglaló
egységes szociális nyilvántartásban már rendelkezésre álló, és a Bank által
szolgáltatott adatokat összevetve – megállapítsa, és
vállalja, hogy
ba) amennyiben a gyermek születését követően nem igényel családtámogatási
ellátást, akkor a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímét igazoló
hatósági igazolványát és adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolványát,
bb) a gyermek halva születése esetén annak tényét igazoló dokumentumot
a gyermek születését követő legfeljebb 60 napon belül a Bank részére bemutatja.

r.

Adós kötelezettséget vállal arra, hogy az Ingatlanra vonatkozó használatbavételi engedélyt,
a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt vagy a bejelentéshez
kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítványt az utolsó
kölcsönrész folyósításáig bemutatja a Bank részére.

s.

Amennyiben a jelen kölcsön biztosítékául szolgáló jelzálogjoggal terhelt zálogtárgy értéke
bármely okból olyan mértékben csökken, hogy
- a Bank javára a zálogtárgyra bejegyzett zálogjogokkal biztosított követelések
tőketartozásának összege meghaladja a Bank belső szabályzatai és – a kölcsön
jelzálog-hitelintézettel történő refinanszíroztatása esetén – a jelzáloghitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény rendelkezései
alapján a Bank által a zálogtárgyra utoljára meghatározott hitelbiztosítéki érték
70 %-át; vagy
- a zálogtárgy értékcsökkenése várhatóan nem teszi lehetővé, vagy veszélyezteti
a biztosított követelés kiegyenlítését,
Bank – ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos – határidő tűzésével írásban felszólíthatja
Adóst a hiányzó fedezet megfelelő biztosítására, a Bank által elfogadott új zálogtárgyra
jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom alapításával.

A fentiekben foglalt kötelezettségek bármelyikének megszegése, elmulasztása súlyos
szerződésszegésnek minősül, és a szerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga
után.
VII. Egyéb azonnali hatályú felmondási okok
A Bank azonnali hatállyal felmondhatja, vagy lejárttá teheti a Kölcsönszerződést:
a) ha a Kötelezettek a Kölcsönszerződésből, jelzálogszerződésből, illetve az esetleges
készfizető kezesi szerződésből fakadó bármely kötelezettségüket megszegik;
b) ha az Ingatlant annak tulajdonosa (zálogkötelezett) a Kölcsönszerződés hatálya alatt, a
teljes kölcsön Bank részére való visszafizetése előtt elidegeníti, megterheli, harmadik
személynek az Ingatlanon olyan jogot enged, amely a Bank Kölcsönszerződésből eredő
követeléseinek az Ingatlanból való kielégítését akadályozzák vagy korlátozzák, illetve
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ezek valamelyikét megkísérli, továbbá ha az Ingatlan állapotában a szerződés
megkötése után a Bank megítélése szerint lényeges romlás állt vagy áll be;
c) ha a Kötelezettek bármelyike ellen, vagy az Ingatlant érintő polgári peres, nem peres
vagy végrehajtási eljárás indul
d) ha a fedezetül szolgáló Ingatlanon (több ingatlan esetében bármelyiken) fennálló
jelzálogjog bármely oknál fogva végrehajthatatlanná válik
e) ha a Kötelezettek bármelyike a Bankkal kötött egyéb szerződést szerződésszerűen nem
teljesíti, vagy megszegi;
f)

amennyiben a folyósítási feltételek a Kölcsönszerződés megkötésétől számított 60, azaz
hatvan napon belül nem kerülnek teljesítésre;

g) a Banknak átadott adásvételi szerződésben megjelölt vevőknek a kölcsön célja szerinti
tulajdonszerzése vagy vevőknek a kölcsönből vásárolt ingatlan adásvételi szerződés
szerinti birtokba lépése nem valósul meg;
h) az Általános Üzleti Feltételekben foglalt egyéb okból;
i)

jogszabály által előírt más esetekben;

j)

amennyiben a kölcsön folyósítása az otthonteremtési kamattámogatási kérelem
benyújtását követő hat hónapon belül az Adósnak felróható okból nem kezdődik meg.

A Kölcsönszerződés bármilyen okból történő azonnali hatályú felmondása vagy lejárttá tétele
esetén a fennálló kölcsöntartozás és járulékainak megfizetése egy összegben, azonnal
esedékessé válik.
VIII. Egyéb rendelkezések
1.) A Kölcsönszerződés aláírása napján lép hatályba. A Kölcsönszerződés – a II/2/a) pontba
foglalt kivétellel – kizárólag írásban, a Szerződő Felek közös megegyezésével módosítható.
2.) Az Adós 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.
Az Adós kijelenti továbbá, hogy a kölcsönnyújtásra irányuló eljárás kérelmére indult, így az
adatszolgáltatás önkéntes, az adatok kezelése hozzájárulásán alapul.
Adós 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.
14

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.
H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.
www.nhbbank.hu
A szerződés száma: 2016/

Amennyiben a Bank üzleti döntése alapján a kölcsön refinanszírozására kerül sor, úgy
fentiek alapján Adós kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatai a jelzálog-hitelintézet
részére továbbításra kerüljenek.
Adós 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.
3.) A Kölcsönszerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, így
különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései, a fogyasztói
hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény, a pénzforgalomra és a bankhitelezésre vonatkozó
jogszabályok, a végrehajtási jogszabályok, valamint a Bank Általános Üzleti Feltételei az
irányadók.
4.) A Felek pertárgyértéktől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos
illetékességét kötik ki. A jelen szerződésből eredő jogviták peren kívüli rendezésére nem áll
a Felek rendelkezésére olyan lehetőség, amelynek a Bank aláveti magát.
5.) Az Adós a Bank Általános Üzleti Feltételeit megismerte, és az abban foglaltakat tudomásul
vette. Adós kijelenti, hogy a kamatváltozásnak a kölcsön törlesztő részleteire gyakorolt
hatásairól szóló tájékoztatást megkapta és megértette. Kijelenti, hogy a
Kölcsönszerződésben foglalt, a kamat és törlesztő részlet megállapítása módjára vonatkozó
rendelkezéseket megismerte és megértette.
6.) Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján a Bank által nyújtott kölcsönök
és járulékai mindenkori összegének, valamint a folyósítás időpontjának megállapítása
szempontjából a Bank nyilvántartásai, illetőleg üzleti könyvei az irányadóak. A jelen
szerződés alapján Adós terhére mindenkor fennálló mindennemű tartozás
összegszerűségének és esedékességének, valamint a folyósítás időpontjának tekintetében,
annak közokirati tanúsításaként, az Adósnak a Banknál vezetett számlái és a Bank egyéb
bizonylatai alapján készített közjegyzői ténytanúsítványt fogadják el. Adós aláveti magát
annak, hogy a jelen szerződés alapján a terhére fennálló tartozás összegét, az esetleges
végrehajtási eljárás kezdeményezése esetén is, a Bank felkérésére a fenti módon
közjegyző tanúsítsa.
7.) Felek kijelentik, hogy köztük a jelen szerződés alapján folyósítandó kölcsönnel kapcsolatban
az Általános Üzleti Feltételeken és az írásba foglalt szerződéseken kívül más megállapodás
nem jött létre, ezen okiratok a kölcsönkötelemmel kapcsolatos összes feltételt tartalmazzák.
8.) Tekintettel arra, hogy a 2013. évi V. törvény 6:418. § (1) bekezdése szerint a Bank köteles
késedelem nélkül tájékoztatni a kezest az Adós teljesítésének elmaradásáról, a biztosított
kötelezettség teljesítési határidejének változásáról és a kötelezett helyzetében beálló
minden olyan változásról, amely a kezes Adóssal szembeni megtérítési igényét hátrányosan
befolyásolhatja, mely tájékoztatásnak ki kell terjednie a biztosított kötelezettségnek a
tájékoztatás időpontjában fennálló mértékére is, Adós a jelen szerződés aláírásával a
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.)
161. § (1) bekezdés a) pontja alapján teljes körűen felmenti a Bankot a banktitok
megtartásának kötelezettsége alól az ……….. és ………. készfizető kezesekkel szemben.
9.) Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a kölcsön folyósítását követő 10
munkanapon belül a Bankhoz nem érkezik be az illetékes földhivatal által érkeztetett, az
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Eladó Inytv-nek mind alakilag, mind tartalmilag megfelelő, az Adós tulajdonjogának
bejegyzését engedő, visszavonhatatlan és feltétlen nyilatkozata az igazgatási szolgáltatási
díj megfizetését is igazoló, érkeztetett ingatlan-nyilvántartási kérelemmel együtt, a Bank a
kölcsönből finanszírozott vételárrész megfizetésének bizonyítására jogosult igazolni a
Banknak bemutatott adásvételi szerződés és letéti igazolás alapján a földhivatal felé eljárni
jogosult ügyvédnek a kölcsön folyósítását és annak Eladó részére történő átutalását. Erre
tekintettel Adós a jelen szerződés aláírásával a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 161. § (1) bekezdés a) pontja
alapján a kölcsönösszeg Adós számláján történő jóváírása és az így jóváírt összeg Eladó
részére történő átutalása minden adatának (így különösen az Adós számlaszáma, a jóváírt
összeg, a jóváírás értéknapja, közleménye, az átutalás értéknapja, összege, közleménye)
tekintetében a Bankot a banktitok megtartásának kötelezettsége alól a Banknak bemutatott
adásvételi szerződés és letéti igazolás alapján a földhivatal felé eljárni jogosult ügyvéddel
szemben.
Adós (Adós képviselője) kijelentem, hogy a magyar nyelvet értem és beszélem.
A Felek kijelentik, hogy a Kölcsönszerződést elolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben
egyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Budapest, 201………
A szerződés mellékletei:
1.) Jelzálogszerződés
2.) Szerződés készfizető kezesség vállalásáról

_________________________

_____________

____________
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