Hitel Üzletszabályzat

1. Meghatározások:
Jelen Üzletszabályzat alkalmazásában:
Ügyfél: az Általános Üzletszabályzatban Ügyfélként meghatározott személy.
Bank: a Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-043269),
H-1062 Budapest Teréz krt. 55-57.(a továbbiakban: Bank) Engedélyszám: 260/1997.
(1997.május 22.)
Felek: az Ügyfél és a Bank.
Általános Üzletszabályzat: a Bank általános üzletszabályzata.
Bankkártya Üzletszabályzat: a Bank bankkártya üzletszabályzata.
Általános Szerződési Feltételek: azok a szerződési feltételek, amelyeket a Bank több,
pénzügyi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötése céljából egyoldalúan, az
Ügyfél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyeket a Felek egyedileg nem
tárgyaltak meg. Eltérő rendelkezés hiányában az Általános Szerződési Feltételek jelen
Üzletszabályzat alkalmazása szempontjából a hitel és pénzkölcsön nyújtására vonatkozó
szerződési feltételekre értendőek, ideértve a hitelkártyához kapcsolódó hitelkeret
rendelkezésre tartására irányuló szerződési feltételeket is, amennyiben a Bankkártya
Üzletszabályzat speciális szabályokat nem állapít meg.
Hitel: az Általános Üzletszabályzatban Hitelként meghatározott ügylet.
Hitelművelet: a hitelkeret rendelkezésre tartását, kölcsönszerződés, kezességi szerződés,
garanciaszerződés megkötését, vagy egyéb hitelművelet végzésére vonatkozó szerződés
megkötését jelenti.
Kölcsön: az Általános Üzletszabályzatban ilyenként meghatározott 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 elbírálásához szükséges
dokumentumok tartalmi és alaki követelményeiről.
2.4. A hitel-, illetve kölcsönszerződés megkötésének feltétele:
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• 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 szükségesnek ítélt okmányokat,
• a más pénzügyi intézményekkel 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 az Ügyfél által igénybe vett kölcsön után kamatot számít fel. A kamat számítása
napi kamatszámítással történik oly módon, hogy a Bank a kölcsönnyújtás napjára számol, a
visszafizetés napjára nem számol fel kamatot.
3.2. A kamatszámítás módját az Általános Üzletszabályzat, illetve a Bank által alkalmazott a
hitel- és pénzkölcsön-nyújtási tevékenységre vonatkozó általános szerződési feltételek
tartalmazzák. A jelen Üzletszabályzat ezen általános szerződési feltételeket is magában
foglalja.
3.3. A hitelkártya szerződéshez kapcsolódó hitel kivételével a Bank Hitelt, vagy Kölcsönt fix
kamatozással nyújt. A hitelkártya szerződéshez kapcsolódó Hitel szerződési feltételeit,
változtatásának módját, és a Feleket terhelő tájékoztatási kötelezettséget az Általános
Szerződési Feltételek és a Bankkártya Üzletszabályzat tartalmazza.
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 (…)* hirdetményben
meghatározott 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 esedékes, míg az utolsó kamat
az utolsó törlesztő részlet esedékességekor fizetendő.
4.3. Ha az esedékesség napja munkaszüneti napra esik, úgy a törlesztés, valamint a kamat a
következő munkanapon esedékes.
4.4. Az Ügyfél a fennálló kölcsönösszegének egészét vagy egy részét bármikor – a
visszafizetés időpontjáig felmerült hiteldíj megfizetése mellett – a (…) Hirdetményben
meghatározott módon és feltételekkel visszafizetheti.
*Dőlt, kiemelt betűvel a javasolt módosítás.
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4.5. A Bank által nyújtott Kölcsön és járulékai megállapítása szempontjából 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 tartozás összegével az Ügyfél által megadott, más banknál
vezetett fizetési számláját megterhelhesse.
5.2. A Bank az Ügyfél tartozása fedezeteként a Bank által meghatározott biztosítékot kérheti.
6. A szerződés módosítása, megszűnése, felmondása
6.1. Az Ügyfél a hitel-, illetve a kölcsönszerződést – tartozásának egyidejű megfizetése
mellett –felmondhatja. A hitelszerződés felmondása a hitelszerződés alapján kötött szerződést
is megszünteti.
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
kapcsolatos valamennyi 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. Az Ügyfélnek az engedményezéssel okozott
költségeinek a megtérítésére a Bank és az engedményes egyetemlegesen kötelesek.
(…)
Jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a szerződés, az Általános Szerződési
Feltételek és az Általános Üzletszabályzat az irányadó.
Jelen Hitel Üzletszabályzat 2015. december hó 4. napján lép hatályba, rendelkezéseit a Bank
e naptól alkalmazza az általa az Ügyfelekkel kötött szerződésekben.

MAGYAR CETELEM BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
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