
1. Meghatározások:
Jelen Üzletszabályzat alkalmazásában
a Bank: a Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-043269), H-1027 Budapest, Tölgyfa u. 1-3.
(a továbbiakban: Bank) ÁPTF engedélyszám: 260/1997. (1997.május 22.)
hitelügylet: a lakossági, és a fogyasztási hitel;
hitelművelet: a hitelkeret megnyitását, illetőleg a kölcsönfolyósítást jelenti.

2. Hitel-, illetőleg kölcsönszerződés
2.1. A Bank hitelműveletet hitelszerződés vagy kölcsönszerződés alapján végez. Hitelszerződéssel a Bank arra vállal kötelezettséget,

hogy meghatározott hitelkeretet tart az Ügyfél rendelkezésére, és a hitelkeret terhére – a szerződésben meghatározott feltételek
megléte esetén – kölcsönszerződést köt.
Kölcsönszerződés alapján a Bank a szerződésben meghatározott pénzösszeget – az ott meghatározott módon – az adósren-
delkezésére bocsátja, az adós pedig köteles a kölcsön összegét a szerződés szerint visszafizetni.

2.2. A Bank az Ügyfelet részletesen tájékoztatja a hiteligény elbírálásához szükséges dokumentumok tartalmi és alaki követelményeiről.
2.3. A hitelszerződés feltétele:

• a Bank által előírt módon és tartalommal benyújtott hiteligénylés,
• a Bank által elvégzett hitelképességi vizsgálat,
• az előző feltételek alapján hozott pozitív hiteldöntés.

2.4. Az Ügyfél köteles a Banknak hiánytalanul átadni, vagy bemutatni:
• a személyazonosságának azonosításához a Bank által szükségesnek ítélt okmányokat,
• a más hitelintézetekkel szemben fennálló hitel-, illetve kölcsönszerződésére vonatkozó adatokat, illetve információkat,
• a kölcsön biztosítékára vonatkozó, a tulajdonjogot, illetőleg az azon lévő terheket igazoló dokumentumokat,
• mindazokat az iratokat, amelyeket a Bank az Ügyfél hitelképességének gondos vizsgálata érdekében megkíván.

3. Díj, kamat, költség
3.1. A Bank a hitelszerződés megkötésével kapcsolatban – költségei fedezetére – hitelbírálati díjat számít fel.
3.2. A Bank az Ügyfél által igénybe vett kölcsön után kamatot és kezelési költséget számít fel. A kamat számítása napi kamatszá-

mítással történik oly módon, hogy a Bank a kölcsönnyújtás napjára számol, a visszafizetés napjára nem számol fel kamatot.
3.3. A hitelbírálati díj, a kamat, a kezelési költség a teljes hiteldíj (melléklet) részét képezi. A teljes hiteldíjat a Bank a Hirdetményben

teszi közzé. A Bank a kamatot, díjat, vagy költséget érintő, egyoldalú, az ügyfél számára kedvezőtlen módosítást – ha jogszabály
eltérően nem rendelkezik - a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább hatvan nappal hirdetményben teszi közzé. A mó-
dosításról és a törlesztő részlet ebből eredő változásáról a Bank az ügyfelet a módosítás hatálybalépését hatvan nappal megelőzően
postai úton, vagy a szerződésben meghatározott egyéb közvetlen módon értesíti. Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás esetén
a változásokat a Bank elektronikus úton is hozzáférhetővé teszi.

3.4. Ha az ügyfél a szerződésből fakadó fizetési kötelezettségének bármely okból nem tesz eleget, a Bank a lejárt tartozás(ok) után –
a késedelem idejére - a mindenkori Hirdetményben meghatározott mértékű késedelmi kamatot számít fel.

4. Esedékesség, teljesítés, előtörlesztés
4.1. A kölcsönösszeg, illetve meghatározott részének folyósítása a szerződésben meghatározott időpontban esedékes.
4.2. A kamat utólag a szerződésben megállapított időpontban esedékes, míg az utolsó kamat az utolsó törlesztő részlet esedé-

kességekor fizetendő.
4.3. Ha az esedékesség napja munkaszüneti napra esik, úgy a törlesztés, valamint a kamat a következő munkanapon esedékes.
4.4. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az esedékes törlesztés, illetőleg hiteldíj összegével a Bank az Ügyfél meghatalmazása alapján jo-

gosult bankszámláját megterhelni.
4.5. Az Ügyfél a fennálló kölcsönösszegének egészét vagy egy részét bármikor – a visszafizetés időpontjáig felmerült hiteldíj meg-

fizetése mellett – visszafizetheti.
4.6. A Bank által nyújtott kölcsön és járulékai megállapítása szempontjából a Bank üzleti könyvei az irányadóak, kivéve, ha azok bi-

zonyíthatóan téves adatokat tartalmaznak.

5. A kölcsön biztosítékai
5.1. Az Ügyfél a szerződés aláírásával egyidejűleg felhatalmazhatja a Bankot, hogy a Bank az Ügyfél előzetes értesítése nélkül a tar-

tozás összegével az Ügyfél által megadott, más banknál vezetett bankszámláját megterhelhesse.
5.2. A Bank az Ügyfél tartozása fedezeteként a Bank által meghatározott biztosítékot kérheti.
5.3.1. A Bank a kölcsönszerződésből származó követelése biztosítékaként zálogul kötheti le az Ügyfél szerződésben meghatározott

vagyontárgyait (a továbbiakban: zálogtárgyak).
5.3.2. Az Ügyfél köteles a zálogtárgyakat a szerződés aláírásával egyidejűleg a Bank által meghatározott módon elkülöníteni, illetőleg a

Bank zálogjogára utaló egyértelmű jelzéssel ellátni.
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5.3.3. A Bank javára lekötött zálogtárgyak nem szolgálhatnak harmadik személlyel szemben fennálló tartozás fedezetéül, azokat az Ügyfél
nem terhelheti meg.
A bank jogosult a hatályos jogszabályok szerinti nyilvántartásokba zálogjogát bejegyeztetni.

5.3.4. A zálogtárgyak zálogul történt lekötése – a Bank által történő birtokbavétel nélkül is – akadálya az azokkal történő rendelkezésnek,
azokat felhasználni, feldolgozni, értékesíteni, vagy az állagukat bármilyen módon megváltoztatni a Bank előzetes, írásbeli en-
gedélye nélkül nem lehet. A Bank az engedélyt akkor adja meg, ha az Ügyfél a Banknak újabb, elfogadható zálogtárgyat ajánl fel.
Ez esetben a felek a szerződést megfelelően módosítják.

5.3.5. A zálogtárgyakra az Ügyfél a szerződés aláírását követően – a Bank által elfogadott biztosító társaságnál – a Bankkal egyeztetett
feltételek szerint haladéktalanul köteles vagyonbiztosítást kötni úgy, hogy a biztosítás kedvezményezettje a Bank legyen.
A biztosítási kötvény másolati példányát, valamint a biztosítási díj fizetését igazoló okiratot az Ügyfél a kölcsön folyósítását
megelőzően köteles a Banknak átadni. A biztosítás költségei az Ügyfelet terhelik.

5.3.6. Az Ügyfél a biztosítást a szerződés fennállása alatt nem szűntetheti meg, és bármilyen biztosítási esemény bekövetkeztekor köte-
les a bankot haladéktalanul írásban értesíteni.

5.4. A Bank a szerződésben meghatározott feltételek szerint kezest köthet ki, aki a Bank kérésére, az Ügyfél szerződésből származó
fizetési kötelezettségei teljesítéséért feltétel nélküli és visszavonhatatlan készfizető kezességet kell vállalnia. A készfizető kezes-
ségről szóló nyilatkozat a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

5.5. A Bank az általa szükségesnek tartott mértékben – megbízottai útján is – ellenőrizheti az Ügyfél biztosítékként lekötött vagyon-
tárgyait.

6. A szerződés módosítása, megszűnése, felmondása
6.1. Az Ügyfél a szerződést – tartozásának egyidejű megfizetése mellett – azonnali hatállyal felmondhatja.
6.2. A szerződés megszűnése esetén az Ügyfél összes, a Bankkal szemben fennálló tartozása esedékessé és lejárttá válik, az Ügyfél

ettől a naptól kezdődően késedelmi kamatot köteles fizetni, illetve a Bank követelheti tőle a tartozás behajtásával kapcsolatos vala-
mennyi költséget, és a Bank jogosulttá válik a szerződésben kikötött valamennyi biztosíték egyidejű igénybevételére.

6.3. A Bank jogosult a szerződésből fakadó követeléseit harmadik személyre engedményezni, átruházni. Az engedményes a Bank
helyzetébe kerül és megilletik mindazok a jogok, amelyek a Bankot a jelen szerződés alapján megilletik.

7. Egyes hitelügyletek
7.1. Bank lakossági, fogyasztási hitelt/kölcsönt a Bank által meghatározott feltételeknek megfelelő természetes személyeknek nyújt.
A Bank lakossági, fogyasztási hiteleket az alábbi tartamok szerint nyújt:

• rövid lejáratú hitel: 1 éven belül,
• közép lejáratú hitel: 1-5 évig,
• hosszú lejáratú hitel: 5 éven túli tartamra.

7.2. A Bank személyi kölcsönt hitelcélhoz nem kötötten – amennyiben a szerződés eltérő rendelkezést nem tartalmaz – legfeljebb öt
éves lejáratra nyújt, a Bank által meghatározott feltételek megléte és megfelelő rendszeres jövedelem, illetőleg fedezetek ren-
delkezésre állása esetén.

Jelen Hitel Üzletszabályzat 2009. július hó 1. napján lép hatályba,
rendelkezéseit a Bank e naptól alkalmazza az általa az Ügyfelekkel kötött szerzôdésekben.
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