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1. Meghatározások:

 Jelen üzletszabályzat alkalmazásában

  Bank: a Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytár-
saság (Cg. 01-10-043269), H-1062 Budapest Teréz krt. 55-57.(a 
továbbiakban: Bank) Engedélyszám: 260/1997. (1997.május 22.)

  Hitelügylet: az Általános Üzletszabályzatban ilyenként meghatá-
rozott ügylet.

  Hitelművelet: a hitelkeret rendelkezésre tartását, kölcsönszerző-
dés, kezességi szerződés, garanciaszerződés megkötését, vagy 
egyéb hitelművelet végzésére vonatkozó szerződés megkötését 
jelenti.

  Kölcsön: az Általános Üzletszabályzatban ilyenként meghatáro-
zott ügylet.

2. Hitel-, illetőleg kölcsönszerződés

2.1.  A Bank hitelműveletet hitelszerződés vagy kölcsönszerződés 
alapján végez. 

2.2.  A Bank hitelt, kölcsönt a Bank által meghatározott feltételeknek 
megfelelő természetes személyeknek nyújt.

2.3.  A Bank az Ügyfelet részletesen tájékoztatja a hiteligény elbírálásá-
hoz szükséges dokumentumok tartalmi és alaki követelményeiről.

2.4. A hitel-, illetve kölcsönszerződés megkötésének feltétele:
 • a Bank által előírt módon és tartalommal benyújtott hiteligénylés,
 • a Bank által elvégzett hitelképességi vizsgálat,
 • az előző feltételek alapján hozott pozitív hiteldöntés.

2.5. Az ügyfél köteles a Banknak hiánytalanul átadni, vagy bemutatni:
 •  a személyazonosságának azonosításához a Bank által szüksé-

gesnek ítélt okmányokat,
 •  a más pénzügyi intézményekkel szemben fennálló hitel-, illetve 

kölcsönszerződésére vonatkozó adatokat, illetve információ-
kat,

 •  a kölcsön biztosítékára vonatkozó, a tulajdonjogot, illetőleg az 
azon lévő terheket igazoló dokumentumokat,

 •  mindazokat az iratokat, amelyeket a Bank az ügyfél hitelképes-
ségének gondos vizsgálata érdekében megkíván.

3. Díj, kamat, költség

3.1.  A Bank a hitel-, kölcsönszerződés megkötésével kapcsolatban – 
költségei fedezetére – hitelbírálati díjat számít fel.

3.2.  A Bank az ügyfél által igénybe vett kölcsön után kamatot és ke-
zelési költséget számít fel. A kamat számítása napi kamatszámí-
tással történik oly módon, hogy a Bank a kölcsönnyújtás napjára 
számol, a visszafi zetés napjára nem számol fel kamatot.

3.3.  A hitelbírálati díj, a kamat, a kezelési költség a teljes hiteldíj részét 
képezi. A teljes hiteldíjat a Bank a hirdetményben teszi közzé. 

3.4.  A kamatszámítás módját az Általános Üzletszabályzat, illetve a 
Bank által alkalmazott a hitel- és pénzkölcsön-nyújtási tevékeny-
ségre vonatkozó általános szerződési feltételek tartalmazzák. A 
jelen Üzletszabályzat ezen általános szerződési feltételeket is 
magában foglalja.

3.5.  A kamat a szerződés rendelkezései szerint fi x, vagy változó. 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 módosításról és a 
törlesztő részlet ebből eredő változásáról a Bank az ügyfelet 
a módosítás hatálybalépését hatvan nappal megelőzően pos-
tai úton, vagy a szerződésben meghatározott egyéb közvetlen 
módon értesíti. Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás esetén 
a változásokat a Bank elektronikus úton is hozzáférhetővé teszi. 
A kamat, díj vagy költség ügyfél számára kedvezőtlen egyoldalú 
módosítása esetén az ügyfél a módosítás hatálybalépése előtt 
jogosult a szerződés díjmentes felmondására.

3.6.  Ha az ügyfél a szerződésből fakadó fi zetési kötelezettségének 
bármely okból nem tesz eleget, a Bank a lejárt tartozás(ok) után 
– a késedelem idejére - a mindenkori hirdetményben meghatá-
rozott mértékű késedelmi kamatot számítja 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 esedé-
kes, míg az utolsó kamat az utolsó törlesztő részlet esedékessé-
gekor fi zetendő.

4.3.  Ha az esedékesség napja munkaszüneti napra esik, úgy a tör-
lesztés, valamint a kamat a következő munkanapon esedékes.

4.4.  Az ügyfél a fennálló kölcsönösszegének egészét vagy egy részét 
bármikor – a visszafi zetés időpontjáig felmerült hiteldíj megfi ze-
tése mellett – a mindenkori Hirdetményben meghatározott mó-
don és feltételekkel visszafi zetheti.

4.5.  A Bank által nyújtott kölcsön és járulékai megállapítása szem-
pontjából a Bank üzleti könyvei az irányadóak, kivéve, ha azok 
bizonyíthatóan 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 tarto-
zás összegével az ügyfél által megadott, más banknál vezetett 
bankszámláját megterhelhesse.

5.2.  A Bank az ügyfél tartozása fedezeteként a Bank által meghatáro-
zott biztosítékot kérheti.

6. A szerződés módosítása, megszűnése, felmondása

6.1.  Az Ügyfél a hitel-, illetve a kölcsönszerződést – tartozásának 
egyidejű megfi zetése mellett –felmondhatja. A hitelszerződés 
felmondása a hitelszerződés alapján kötött szerződést is meg-
szünteti.

6.2.  A szerződés megszűnése esetén az Ügyfél összes, a Bankkal 
szemben fennálló tartozása esedékessé és lejárttá válik, a Bank 
követelheti az Ügyféltől a hátralékos tartozás behajtásával kapcso-
latos valamennyi költséget, és a Bank jogosulttá válik a szerződés-
ben 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 Ban-
kot a jelen szerződés alapján megilletik. Az ügyfélnek az enged-
ményezéssel okozott költségeinek a megtérítésére a Bank és az 
engedményes egyetemlegesen kötelesek.
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