Ügyszám:

Biankó szám: 01-43-009

1. A közvetítő cég megnevezése
Figyelem! A fejrész, csak szerződéses értékesítő partner adataival tölthető ki! Az igénylőlap egy eredeti példányban, pontosan töltendő ki, a megfelelő
helyeken; jelzéssel, vagy aláhúzással! Az igény szempontjából nem értelmezhető, vagy nem kitölthető részeket kérjük áthúzni.

KÖLCSÖNIGÉNYLÉS
(Személyi kölcsön-szerződés magánszemélyek részére - Különös Rész )
Az alulírott hiteligénylő(k), mint egyetemleges adós és egyetemleges adóstárs (a továbbiakban: Adós és Adóstárs; Adós és Adós társ a
továbbiakban együttesen illetve értelemszerűen külön -külön is az: Adós) – valamint - jelen hitelkérelem (egyben Személyi kölcsönszerződés Különös Rész, a továbbiakban: Hitelkérelem) aláírásával személyi kölcsön nyújtását kéri, amely kérelem alapján a Sb erbank
Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 0 1-10-041720;
adószám: 10776999-2-44; tevékenységi engedélyek számai: 977/1997/F, 41.061/1998 és 41.061 -2/1999; Felügyeleti hatóság neve,
székhelye: Magyar Nemzeti Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 8 –9.; a továbbiakban: Bank) (az Adós valamint a Bank a továbbiakban
együttesen: Felek) jelen Hitelkérelem Bank általi jóváhagyásával és a Bank általi aláírásával létrejövő személyi kölcsön -szerződés (a
továbbiakban: Szerződés) alapján személyi kölcsönt nyújt az alábbi feltételekkel:
Adós neve
Személyi azonosító okmány típusa és száma
Ügyfélszám
Adóstárs neve

Személyi azonosító okmány típusa és száma

Ügyfélszám

Kezes neve

Személyi azonosító típusa és száma

Ügyfélszám

I. Az igényelt személyi kölcsön adatai
I.1. A Kölcsön összege Ft-ban:
HUF, azaz

forint

I.2. Az Adós lakossági bankszámlájának (a továbbiakban:
Bankszámla) száma:
________-______ __ -________

I.3. A Kölcsön felhasználásának a célja:

I.4.1. A Kölcsön törlesztésének
futamideje a szerződéskötéskor:

I.4.2. A Kölcsönre vonatkozó
türelmi idő:

Felújítás 

hónap

12 hónap

I.5. Generali hitelfedezeti biztosítást igényel:
I.6. Amennyiben a szerződés szerinti kötelezettségvállalás
nem kerül közjegyzői okiratba foglalásra, akkor a
Szerződés/Készfizető Kezességvállalási Szerződés
átvételének módja:

Igen 

Nem 

Postai küldeményként 

I.7. A szerződés szerinti kötelezettségvállalás közjegyzői
okiratba foglalásra kerül:

Személyesen 

Igen 

Nem 

I.8. Rendszeres havi jóváírást vállal:

Igen 

Nem 

I.9. Sberbank a munkahelyen program keretében igényelt

Igen 

Nem 

I.10. A Kölcsön típusa:

FelújítLAK Személyi kölcsön
FelújítLAK Plusz Személyi kölcsön

II. Hiteldíjak
Hitelkérelem Bankhoz történő benyújtásának napján hatályos FelújítLAK Személyi kölcsönök Hirdetményei alapján kerülnek
meghatározásra.
II.1. Kamatláb: …….%
II.2. Kezelési költség: 0%
A vonatkozó kamat-változtatási mutató: (H0K) Fix kamat
II.3. Szerződésmódosítási díj: 15.000 Ft

II.4. Rendszeres havi jóváírás elmaradásáért felszámított havi díj:
……..Ft

II.5. A Különös Rész II.1. pontja szerinti kamatláb THM-e: ….% II.6. Folyósítási díj: ………Ft
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II.8. Előtörlesztési díj:

-

1%, ha az előtörlesztés időpontja és a lejárat között több, mint egy év van
0,5%, ha az előtörlesztés időpontja és a lejárat között kevesebb mint egy év van

0,- Ft, a türelmi idő lejáratát követően legfeljebb 6 hónapon belül egy alkalommal, a folyósított
kölcsönösszeg 50%-ával megegyező összeget meg nem haladó összegben teljesített előtörlesztés
vonatkozásában
II.9. Tartozáscsökkentés elmaradásért felszámított havi díj:…….. Ft
II.10. Számlavezetési díj:

II.11. A bankkártya éves díja:

,- Ft, azaz .............. forint

II.12. Türelmi idő kezdete: Folyósítás napja

,- Ft, azaz

forint

II.13. Türelmi idő vége: a kölcsön igénylés napjától számított 12.
(tizenkettedik) hónap 10. napja, azaz ………….. napja
II.15.1. A törlesztőrészletek száma: db törlesztőrészlet, amely a
türelmi idő alatt kizárólag kamatot tartalmaz (összesen 12 darab
részlet), a türelmi időt követő időszakban pedig kamatot és tőkét is
tartalmaz

II.14. A Kölcsön lejárata:

II.15.2. A törlesztés gyakorisága: havi gyakoriság
II.16.1. A Hitelkérelem benyújtásának napján érvényes feltételek
alapulvételével kalkulált, a türelmi időszak alatt várhatóan
fizetendő – kizárólag kamatot tartalmazó - havi törlesztőrészlet a
Kölcsön öss zegére: ………………….. Ft, azaz ……………. forint

II.16.2. A Hitelkérelem benyújtásának napján érvényes feltételek
alapulvételével kalkulált, a türelmi időt követő időszak alatt fizetendő
– kamatot és tőkét tartalmazó - havi törlesztőrészlet a Kölcsön
összegére: …………………….. Ft, azaz ……………………….. forint

A kamatrészlet pontos havi összege függ az adott hónap
kamatfizetési napjainak a számától.
II.17. Az Adós által visszafizetendő teljes összeg a Hitelkérelem Bankhoz történő benyújtásának napján érvényes hiteldíjakkal számolva:
,-Ft, azaz forint
II.18. Hitelfedezeti biztosítás díja: a Különös Rész II.16. pontja II.19. A Kölcsönre vonatkozó Hirdetmény(ek) meghatározása:
szerinti havi törlesztőrészlet összegének 6,99%, amely

az I.10. pont szerinti kölcsöntípusnak megfelelő, lakossági
tájékoztató jelleggel:………….. Ft, azaz………… Ft
ügyfelek részére nyújtott FelújítLAK Személyi kölcsönök
Hirdetmény
II.20. A fizetési számlához kapcsolódó díjak és költségek:
Az Adós és a Bank úgy állapodnak meg, hogy az Adós a személyi kölcsön folyósítása és a törlesztőrészletek megfizetése helyéül
szolgáló fizetési számlát nyit, és vezet a Banknál.
A fizetési számla vezetéséhez kapcsolódó díjak és költségek listáját a Különö s rész I.2. pontjában meghatározott Bankszámlára
vonatkozóan kötött szerződés szerinti, a Bankszámlára vonatkozó hirdetmény tartalmazza.
II.21. A behajtással összefüggő ügyviteli díjátalány összege:
A késedelembe esés időpontjától számított 90 napos késedelemig minden megkezdett hónapra 1.000,- Ft, a 90 napos késedelembe
esés időpontjától a késedelem megszűnésének időpontjáig minden megkezdett hónapra 2.000,- Ft.

A Kamatra vonatkozó megállapodás tartalma:
A Szerződő Felek akként állapodnak meg, hogy a jelen pontban foglaltak szerinti kamatláb fix hitelkamatnak minősül, azaz
annak a mértéke az Adós számára a futamidő alatt hátrányosan a Bank által egyoldalúan nem módosítható.
A Szerződő Felek közös akarattal és megállapodással a Kamat mértékének a Kölcsön futamideje alatti– mind hátrányos, mind
nem hátrányos – módosításáról is megállapodhatnak.
Türelmi időre vonatkozó megállapodás tartalma:
A Szerződő Felek akként állapodnak meg, hogy a türelmi idő záró időpontját a Kölcsön igénylésének a napjához képest határozzák
meg, függetlenül attól, hogy tényleges fizetési kötelezettség az Adóst a Bank felé legkorábban a folyósítást követően, az egyes
esedékességi időpontokban terheli.
A türelmi idő a Kölcsön igénylésének a napjától számított 12. (tizenkettedik) hónapnak a 10. napjáig tart.
Az Adós megértette és tudomásul veszi a Bank azon tájékoztatását, hogy a türelmi idő záró időpontjának a meghatározására teki ntettel,
a türelmi idő 11 vagy 12 fizetési kötelezettségre lesz irányadó, a Kölcsön folyósításának az időpontjától függően.
Ha például a Kölcsön igénylésének a napja az adott hónap 28. napja, de a folyósításra a következő hónapban kerül sor, ez esetben a
türelmi idő 11 fizetési kötelezettségre vonatkozik. Ha ugyanakkor például a Kölcsön igénylésének a napja az adott hónap 9. napja, és
a folyósításra az adott hónap 14. napján kerül sor, ez esetben a türelmi idő 12 fizetési kötelezettségre vonatkozik.
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Felhívás a teljes hiteldíj mutató (THM) vonatkozásában:
A FelújítLAK Személyi kölcsön és a FelújítLAK Plusz Személyi kölcsön nem egyenletes törlesztésű kölcsön, figyelemmel arra, hogy
a türelmi idő a Kölcsön igénylésének a napjától számított 12. (tizenkettedik) hónapnak a 10. napjáig tart. A türelmi idő alatt az
Adós csak kamatot fizet a Bank felé, és ennek következtében a Kölcsön tőkéjének az összege (a folyósított és fennálló
tőketartozás) a türelmi idő alatt nem csökken, az változatlan összegű marad

III. A személyi kölcsönre vonatkozó egyéb feltételek
A Bank ezúton is tájékoztatja az Adóst, és az Adós a jelen dokumentum aláírásával elismeri a tájékoztatás tudomásul vételét, hogy a
személyi kölcsönre vonatkozó folyósítási feltételeket és további lényeges szerződési feltételeket – így a kölcsön törlesztésére és a
kötelezettségek megfizetésének módjára, esedékességére vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket – a VIII. pont tartalmaz.
III.1 Amennyiben az Adós jelen Kölcsönigénylés/Szerződés Különös Részének I.8. pontjában vállalta a rendszeres havi jóváírás
teljesítését, akkor az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Kölcsön futamideje alatt minden naptári hónapban a
Banknál vezetett bankszámláin rendszeres havi jóváírást teljesít az alábbi összegben:
- ha Kölcsön összege nem haladja meg a 3.000.000,- forintot, akkor legalább 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint;
- ha Kölcsön összege meghaladja a 3.000.000,- forintot, akkor legalább 150.000,- Ft, azaz Egyszáz-ötvenezer forint.
A jelen pontban leírtaktól eltérően, amennyiben a kölcsön típusa FelújítLAK Plusz személyi kölcsön akkor az Adós arra vállal
kötelezettséget, hogy a Kölcsön futamideje alatt minden naptári hónapban a Banknál vezetett bankszámláin összesen legalább
havi 250.000,- Ft, azaz Kettőszáz-ötvenezer forint összegben teljesít rendszeres havi jóváírást.
Az Adós és a Bank abban állapodnak meg, hogy a jelen pont szerint vállalt kötelezettség szempontjából nem minősül a rendszeres
havi jóváírás teljesítésének az Adós saját számlái között történő átutalás (átvezetés ).
III.2 Amennyiben az Adós a Különös Rész I.8. pontjával vállalja a Különös Rész III.1. pontjában foglaltak szerint a rendszeres havi
jóváírás teljesítését, a III.1. pontban foglalt feltétel futamidő alatti Adós általi nem teljesítése, illetve ismételt nem teljesítése esetén,
az Adós a kötelezettségszegéssel érintett naptári hónapot követő naptári hónap 10. napjától, minden naptári hónap 10. napján a
Különös Rész II.4. pontja szerinti havi díj (Rendszeres havi jóváírás elmaradásáért felszámított havi díj) megfizetésére köteles az
ÁSZF XVII/26. fejezetének 2.2.1.-2.2.3. pontjaiban foglaltak szerint. Az Adós hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a díj összegével a
Bankszámláját az esedékesség napján megterhelje.
III.3. Kötelezettségvállalás a Kölcsöntartozás határidőn belüli csökkentésére : A Szerződő Felek megállapodása szerint az Adós
vállalja azt, hogy a türelmi idő lejártát követően legfeljebb 6 hónapon belül az I.1 pontban meghatározott, a Bank által folyósított
Kölcsön összegének legalább 25%-ával megegyező összeggel csökkenti a Bank felé fennálló tartozását (a továbbiakban:
Tartozáscsökkentésre vonatkozó Vállalás). A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Adós a
Tartozáscsökkentésre vonatkozó Vállalást nem teljesíti, akkor az Adós a szerződésszegéssel érintett naptári hónapot követő
naptári hónap 10. napjától, minden naptári hónap 10. napján a Különös Rész II.9. pontja szerinti havi díj (Tartozáscsökkentés
elmaradásáért fels zámított havi díj) megfizetésére köteles az ÁSZF XVII/26. fejezetének 2.3.1.-2.3.2. pontjaiban foglaltak szerint.
Az Adós hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a díj összegével a Bankszámláját az esedékesség napján megterhelje.
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IV. Személyi, jövedelmi, vagyoni adatok
Hiteligénylő/Adós (Számlatulajdonos)
Teljes név

Születéskori vezetéknév

Születési idő

Születéskori keresztnév

Születési hely

Telefonszám

Anyja neve:
Állandó lakcím
Helység

Irányítószám

Házszám

Utca
Tartózkodási hely

Helység

Irányítószám

Házszám

Utca

Jelenlegi lakóhely típusa

Mióta lakik jelenlegi lakcímén

Munkáltató neve

Munkáltató címe

Munkaviszonyának kezdete

Munkáltató ágazati besorolása

Jelenlegi munkajogviszonyának jellege

Legmagasabb iskolai végzettség

Ha kevesebb, mint 1 éve dolgozik jelenlegi munkahelyén, akkor
Előző
munkaviszony
kezdete

Előző
munkaviszony
vége

Előző munkahelyének neve

Előző munkahelyének címe

Családi állapot

A háztartásban élő
felnőtt(ek) száma:

A háztartásban élő
gyermek(ek) száma:

A háztartásban élő
nyugdíjas(ok) száma:

A háztartásban élő
Kereső(k) száma:

mint kölcsönigénylő/Adós kérem a Sberbank Magyarország Zrt-t , hogy nyújtson számomra kölcsönt a jelen Hitelkérelemben foglaltak szerint.
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Hiteligénylő/Adóstárs
Teljes név

Születéskori vezetéknév

Születési idő

Születéskori keresztnév

Születési hely

Telefonszám

Anyja neve:
Állandó lakcím
Helység

Irányítószám

Helység

Irányítószám

Utca

Házszám

Utca

Házszám

Értesítési cím

Jelenlegi lakóhely típusa

Munkáltató neve

Munkáltató címe

Munkaviszonyának kezdete

Munkáltató ágazati besorolása

Jelenlegi munkajogviszonyának jellege

Legmagasabb iskolai végzettség

Ha kevesebb, mint 1 éve dolgozik jelenlegi munkahelyén, akkor
Előző munkaviszony
kezdete

Előző munkaviszony
vége

Előző munkahelyének neve

Előző munkahelyének címe

Családi állapot

mint kölcsönigénylő/Adós kérem a Sberbank Magyarország Zrt-t , hogy nyújtson számomra kölcsönt a jelen Hitelkérelemben foglaltak szerint.

Bank képviselőjének kézjegye

Tanúk kézjegye
www.sberbank.hu

Igénylő kézjegye
5/14

V. Adós/Adóstárs fennálló tartozása
V.1. Az Adós/Adóstárs Sberbank Magyarország Zrt - nél és más banknál, hitelintézetnél stb. fennálló tartozása,
kezességvállalása
Kölcsön típusa
(Pl.:jelzálogkölcsön, személy i
kölcsön, gépjármű kölcsön,
áruhitel, f oly ószámlahitel,
hitelkárty a)

Fennálló
tartozás

Hav i f izetési kötelezettség Bank f elé (eltérő hav i
f izetések esetén 3 hav i átlag)
Türelmi idő – v agy
akciós időszak alatt

Türelmi idő – v agy
akciós időszak után

Kombinált hitel esetén a
megtakarítást kezelő
pénzügy i v állalkozás f elé
f izetendő hav i f izetési
kötelezettség

Adósként,
adóstársként v agy
kezesként szerepel az
adott szerződésben

Lejárat

VI. A szerződés mellékletei
-

Általános Szerződési Feltételek
Mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetmények

Az Adós a jelen dokumentum aláírásával is megerősíti, hogy a jelen személyi kölcsön igényléshez kapcsolódóan, a Hitelkérelem aláírását
megelőzően a Bank a rendelkezésére bocsátotta az alábbi dokumentumokat is:
-

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről
A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója a túlzott eladósodás kockázatairól
Terméktájékoztató
Összehasonlító táblázat (a különböző hitel- ill. kölcsönszerződésekre vonatkozó ajánlatok összehasonlításához)
A törlesztő részletek rendszeres jövedelemhez viszonyított arányának várható változása a rendszeres jövedelem, valamint a kam at
változásának függvényében elnevezésű dokumentum
Sberbank Magyarország Zrt. Adatkezelési tájékoztató – az Érintettek személyes adatai kezelése tekintetében

VII. Nyilatkozatok
Kijelentem, hogy a Sberbank Magyarország Zrt. munkatársa, megbízott értékesítője a kitöltéshez szükséges tájékoztatást megadta .
Kijelentem, hogy büntetőeljárás nincs folyamatban ellenem, nincs lejárt köztartozásom, jövedelmemet nem terheli letiltás, nem folyik
ellenem végrehajtási eljárás, és más pénzügyi intézménnyel szemben nincs lejárt tartozásom, valamint más pénzügyi intézménynél nem
állok fizetéskönnyítés alatt.
Kijelentem, hogy a kölcsönigényléssel kapcsolatos feltételekről tájékoztatást kaptam, és tudomásul veszem, hogy az igénylés
érdekében beszerzendő dokumentumok, a kapcsolódó eljárások, és a szükséges fedezetek értékelésének költségeit a befogadás
elutasítása vagy negatív hiteldöntés esetén is viselnem kell.
Tudomásul veszem, hogy a hitelbírálat elvégzése érdekében a Bank további dokumentumok benyújtását is kérheti. A jelen igénylé s
benyújtása és Bank általi átvétele nem jelenti azt, hogy az adott kölcsön ig ényléséhez szükséges összes dokumentum maradéktalanul
benyújtásra került.
Ezúton nyilatkozom, és az igényléshez benyújtott bankszámlakivonattal igazolt jövedelmem vonatkozásában kijelentem, hogy
munkabér/nyugdíj jogcíme(ke)n a bankszámlámon jóváírt összegek után az előírt közterhek tudomásom szerint levonásra kerültek. A
nyilatkozattételre a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet
2. § 9. b.) pontjában foglaltakra tekintettel kerül sor.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Szerződés egy példányát a Bank kezes rendelkezésére bocsássa
X jelzéssel jelölje meg, hogy kölcsönigényléséhez kapcsolódóan az alábbiak közül, mely nyilatkozatot teszi meg
Kérjük
Az Ön által tett ’X’ jelzés az ’igen’ választ, míg a jelzés elhelyezésére szolgáló téglalap üresen hagyása a ’nem’ választ
jelenti.

 Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy magánszemélyként fennálló és igényelt kintlévőségem összege együttesen
meghaladja a 100 millió Ft-ot

 Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy magánszemélyként fennálló és igényelt kintlévőségem összege együttesen
nem haladja meg a 100 millió Ft-ot
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 Van olyan egyéni vállalkozás vagy jogi személy, mely számára a Bank finanszírozást nyújt, és melyb en közvetve vagy közvetlenül
50%-ot meghaladó tulajdoni részesedés útján, vagy más módon ellenőrzést gyakorlok vagy gazdasági függőségben állok. Ezekről
külön nyilatkozatot teszek, továbbá haladéktalanul írásban bejelentem a Bank részére, amennyiben e körb en változás áll be.

 Nincs tudomásom olyan egyéni vállalkozásról vagy jogi személyről, mely számára a Bank finanszírozást nyújt, és melyben közvet ve
vagy közvetlenül 50%-ot meghaladó tulajdoni részesedés útján, vagy más módon ellenőrzést gyakorlok, továbbá gazdasági
függőségben sem állok ilyen egyéni vállalkozással vagy jogi személlyel. Ezúton vállalom, hogy amennyiben ilyen helyzetről
tudomást szerzek, azt haladéktalanul írásban bejelentem a Bank részére

Alulírott kölcsönigénylő, a fenti nyilatkozatokat polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában tettem és egyben nyilatkozom, hogy a
fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

VIII. Egyes, a Kölcsönre vonatkozó szerződési feltételek:
VIII.1. Folyósítási feltételek és a kölcsön folyósítása
VIII.1.1. A Kölcsön folyósítására az alábbi feltételek (a továbbiakban: Folyósítási feltételek) teljesítését és a Bank általi ellenőrzését
követően kerülhet sor. Amennyiben az Adós a folyósítási feltételeket a Szerződés aláírásától számított 90 napon belül nem
teljesíti, a Bank a Kölcsön folyósítását megtagadhatja és mentesül a Szerződésben vállalt kötelezettségei alól.
Folyósítási feltételek:
jelen Szerződés mindkét fél általi tanúk előtti/cégszerű aláírása
jelen Szerződés keltét megelőzően kötött érvényes bankszámlaszerződés megléte a Kölcsön és a folyósítás
devizanemében;
amennyiben a Kölcsön összege az ötmillió forintot meghaladja, akkor – a Feleknek a Különös rész I.7. pontja szerinti
eltérő megállapodása hiányában - a folyósítás (további) feltétele:

a Szerződésben foglalt kötelezettségekről egyoldalú tartozáselismerő (kötelezettségvállaló) nyilatkozat
közjegyzői okiratba foglalása a Bank által előírt tartalommal,

a Szerződés 1. számú mellékletét képező Készfizető Kezességvállalási Szerződésben foglalt
kötelezettségekről egyoldalú tartozáselismerő (kötelezettségvállaló) nyilatkozat közjegyzői okiratba
foglalása a Bank által előírt tartalommal (abban az esetben ha a Szerződés 1. számú melléklete szerint
Kezes kötelezettségvállalása biztosítja a Szerződést);
-

amennyiben Kezes kerül bevonásra: a készfizető kezességvállalási szerződés mindkét fél általi tanúk előtti/cégszerű
aláírása a Bank által előírt formában és tartalommal;

VIII.1.2. A Kölcsön folyósításához kapcsolódó további kötelezettségvállalások hitelkiváltás esetében
1.

Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy – összhangban a III.3. pontban foglaltakkal – a türelmi idő lejártát követően legfeljebb 6
hónapon belül, az I.1 pontban meghatározott, a Bank által folyósított Kölcsön összegének legalább 2 5%-ával megegyező összeggel
csökkenti a Bank felé fennálló tartozását (Tartozáscsökkentésre vonatkozó Vállalás).

VIII.2. A kölcsön törlesztése és a kötelezettségek megfizetésének módja, esedékessége
Az Adós a folyósított Kölcsön összege után a Különös Rész II. pontjában meghatározott, és az Általános Szerződési Feltételek XVII/26.
fejezetében tovább részletezett tételekből összetevődő hiteldíjat és a Szerződéssel kapcsolatos, illetve a Kölcsön Különös Rész I.10.
pont szerinti típusának megfelelő, a jelen szerződésben hivatkozott, lakossági ügyfelek részére nyújtott személyi kölcsön hir detménye
vagy kondíciós listája szerinti egyéb díjakat köteles megfizetni a Bank felé. „A Sberbank Magyarország Zrt. Kondíciós Listája és
Hirdetménye lakossági ügyfélcsoportoknak” elnevezésű hirdetményben foglalt jogosultsági feltételeknek (a továbbiakban: a
Jogosultsági feltételek) megfelelő Adós, a Jogosultsági feltételek fennállásáig, a Jogosultsági feltételek szerinti hiteldíjat (beleértve az
egyéb díjakat is) köteles megfizetni a Bank felé, ide nem értve a rendszeres havi jóváírás elmaradásáért felszámított havi díjat,
valamint a hitelkiváltás elmaradásért felszámított havi díjat, amelyet a „FelújítLAK Személyi kölcsönök” elnevezésű
Hirdetményben meghatározott összegben köteles megfizetni.
A Bank és az Adós a kölcsön törlesztése tekintetében türelmi időben állapodnak meg. A türelmi idő a Kölcsön igénylésének a na pjától
számított 12. (tizenkettedik) hónapnak a 10. napjáig tart, a Szerződésre vonatkozó türelmi idő a Különös Rész II.13. pontjában
meghatározott időtartamig terjed. A türelmi idő az Adós tőketörlesztési kötelezettségének az átmeneti időtartamra vonatkozó
felfüggesztését jelenti. Az Adós a türelmi idő alatt csak kamatot köteles fizetni a Bank felé.
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Az Adós a tőketörlesztést és a kamatot, vagyis a törlesztő részletet is magában foglaló előírt havi átutalás, befizetés össze gét minden
naptári hó 10 (tizedik) napján köteles megfizetni, azzal, hogy a türelmi idő szak alatti törlesztő részletek alkalmával az Adósnak kizárólag
kamatfizetési kötelezettsége van.
A törlesztés kezdő napja a Kölcsön folyósítását követő 1. (első) hónap 10. napja azzal, hogy a Kölcsön igénylésének a napjától
számítottan kezdődik a türelmi idő, mely időszak alatt az Adóst csak kamatfizetési kötelezettség terheli. A türelmi időszak alatt a
kamatfizetés első esedékessége a Kölcsön folyósítását követő hónap 10. (tizedik) napja, majd ezt követően minden hónap 10. (t izedik)
napja.
A türelmi idő lejáratát követően esedékessé váló törlesztő részletek megfizetése annuitásos módon történik azzal, hogy az ily módon
történő első – tőkét és kamatot tartalmazó - törlesztőrészlet esedékessége a Kölcsön folyósítását követő 13. (tizenharmadik) hónap 10.
(tizedik) napja, majd ezt követően minden hónap 10. (tizedik) napja.
Amennyiben az így meghatározott napok bármelyike banki szünnap, akkor a fizetési kötelezettség az e napot követő első banki
munkanapon esedékes.
A Bank Kölcsön összege után kezelési költséget (a továbbiakban: Kezelési költség) számít fel, amely minden naptári hónap 10. napján
válik esedékessé, a törlesztő részlettel egyidejűleg.
A Bank az Adós kérelmére végrehajtott minden módosítás esetén jogosult szerződésmódosítási díjat felszámolni. A
szerződésmódosítási díj a szerződésmódosítás aláírásával egyidejűleg esedékes.
A Bank a folyósított Kölcsön összege után egyszeri folyósítási díjat (a továbbiakban: Folyósítási díj) számít fel, mely a folyósítással
egyidejűleg esedékes.
Az Adós bármikor jogosult a jelen Szerződés alapján fennálló tartozása részleges vagy teljes előtörlesztését kezdeményezni. A Bank
előtörlesztés esetén a jelen Szerződésben foglaltak szerint jogosult előtörlesztési díjat felszámolni, amely az előtörlesztés
teljesítésével egyidejűleg esedékes.
Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen Szerződésből eredő tőketörlesztési és kamatfizetési kötelezettségének
esedékességkor nem tesz eleget, a késedelem idejére a lejárt tőke-, és kamattartozás után a jelen Szerződésben meghatározott ügyleti
kamaton felül évi 6 (hat) % késedelmi kamatot köteles fizetni, amelyet a Bank a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló törvény által
meghatározott korlát erejéig számít fel. A késedelmi kamat felszámításának első napja a késedelembe esés napja, utolsó napja a
teljesítés / befizetés számlán történő jóváírását megelőző nap.
Amennyiben az Adós a Különös Rész I.5. pontjában igényelte a csoportos hitelfedezeti biztosítást és a biztosítotti be lépő nyilatkozatot
az Adós aláírta, annak díját – a biztosítotti nyilatkozat eltérő rendelkezése hiányában - az Adós minden naptári hónap 10. (tizedik)
napján köteles megfizetni a havi törlesztőrészlettel egyidejűleg, első alkalommal a Kölcsön folyósítását követő 1. (első) hónap 10.
(tizedik) napján.
A Felek megállapodnak, hogy a tőke, kamat, valamint a Szerződésre irányadó további díjak, költségek megfizetése úgy történik,
hogy annak összegével a Bank az esedékességkor megterheli az Adós Bankszámláját (ezt a teljesítés módja). Az Adós a havi
fizetési kötelezettségek megfizetésének biztosítására szolgáló összeget a Bankszámlán akként köteles biztosítani, hogy a
törlesztőrészletnek megfelelő összeg, továbbá az egyéb díjak, költségek forint fedezete esedékes ségkor a Bankszámlán rendelkezésre
álljon. Az Adós a Szerződés aláírásával egyidejűleg felhatalmazza a Bankot, hogy az esedékességkor, illetve már esedékessé
vált, és esetlegesen meg nem fizetett tartozás esetében a megfizetésre szolgáló összeg rendelkezés re bocsátásakor az Adós
külön fizetésre vonatkozó megbízása nélkül a Bankszámláját a kamat, tőke, a megfizetendő díj, költség összegével
megterhelje.
A Szerződő Felek akként állapodnak meg, és egyúttal az Adós a Szerződés aláírásával vállalja, hogy a Szer ződés Különös Részének
I.2. pontja szerinti Bankszámláját a jelen kölcsönjogviszony fennállása alatt az Adós fenntartja és a Bankszámla díjait a Ban k mindenkor
hatályos Kondíciós Listája szerint megfizeti.
Az Adós elállási jogára vonatkozó rendelkezéseket az Általános Szerződési Feltételek XVII/26. fejezet 5.3. pontja tartalmazza.
Egyoldalú szerződésmódosítás:
A kamaton kívüli díjak és költségek egyoldalú módosítására a Bank Általános Szerződési Feltételeinek a kamaton kívüli díj és költség
egyoldalú módosítása esetére irányadó szabályai szerinti módon, a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló törvénynek megfelelően
jogosult.

Az Adós további nyilatkozatai:
Alulírott Adós, a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten kijelentem és elismerem az alábbiakat:

kijelentem, hogy a Szerződés megkötését a VI. pont szerinti dokumentumok ismeretében kezdeményezem, és a Bank az aláírt
Szerződés eredeti példányát részemre papíralapon, míg a Szerződés mellékleteit képező – az VI. pontban részletezett –
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dokumentumokat elektronikus úton adja át akként, hogy azokat a Bank részére az ún. „Azonosítási adatlapon” megadott e -mail
címemre küldje el.
felhatalmazom a Sberbank Magyarország Zrt.-t arra, hogy a kölcsönigénylésben közölt adatok, továbbá az általam benyújtott
dokumentumok – így a köztartozásaimról szóló nyilatkozatom valódiságát bármely hatóságnál, közigazgatási szervnél, így az
Magyar Államkincstárnál és egyéb természetes vagy jogi személynél is – ellenőrizze.
kijelentem, hogy a Banktól a jelen kölcsönigénylés aláírását megelőzően teljes körű felvilágosítást kaptam , amelynek alapján
felmérhettem azt, hogy a személyi kölcsön megfelel-e az igényeimnek és a pénzügyi teljesítőképességemnek, és a szerződés
megkötése tekintetében a megalapozott döntéshozatalhoz a Bank a rendelkezésemre bocsátotta a különböző ajánlatok
összehasonlításához szükséges információkat. Kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a Banktól kapott tájékoztatás
kiterjedt a személyi kölcsön termék legfontosabb jellemzőire, a pénzügyi helyzetemre gyakorolt hatására és a fizetés
elmulasztásának következményeire, így különösen a késedelmi kamatra, a személyi kölcsön Bank általi felmondásának a
lehetőségére és a biztosítékok érvényesítésére. Kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a Bank tájékoztat ása számomra
érthető és áttekinthető volt, annak során a Bank reprezentatív példákkal ábrázolt módon bemutatta részemre, hogy a személyi
kölcsön törlesztése a jövedelmi viszonyaimhoz, illetve annak esetleges változásához képest milyen terhet jelent, és hog y a
törlesztés során milyen további kockázatokkal kell számolnom, ideértve a kamatkockázatot is. Kijelentem, hogy a Bank a
tájékoztatás során kifejezetten felhívta a figyelmemet arra, hogy a személyi kölcsön szerződés megkötésekor felelősen kell
eljárnom, felelős döntést kell hoznom .
kijelentem, hogy a jelen Szerződés aláírása előtt tájékoztatást kaptam a Szerződés szerinti ügyletre vonatkozó THM értékéről, a
kiszámítás módjáról, a számítás során figyelembe nem vett költségekről, díjakról és várható összegü kről.

Záró rendelkezések:
A jelen Hitelkérelem aláírásával az Adós a Szerződés megkötését kezdeményezi, azzal, hogy az Adós a nyilatkozatát a Szerződés
megkötéséig (létrejöttéig) írásban visszavonhatja. Az Adós tudomásul veszi, hogy a jelen Hitelkérelem alapján a Felek közötti
Szerződés a Hitelkérelem Bank általi jóváhagyását követően a Szerződés Bank általi aláírásának napján jön létre .
Az elfogadásról és a Szerződés Bank általi aláírásáról a Bank az Adóst az Általános Szerződési Feltétele k XVII/26. fejezetének 1.6.
alpontjában foglaltak szerint tájékoztatja.
A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Hitelkérelemnek mint Különös Résznek az elválaszthatatlan részét képezik, az Általános
Szerződési Feltételek, különösen annak a XVII/26. fej ezete Személyi Kölcsön (Általános Rész) és a VI. pontban hivatkozott
dokumentumok, illetve amennyiben Kezes kerül bevonásra, akkor a Hitelkérelem 1. számú melléklete.
Módosítottnak tekinti a Bank a kölcsönigényt, ha az igénylő-lap benyújtását követően az igénylő a kölcsönigényét módosítja, ha a hitelcél
változik, és/vagy a hitelcélra vonatkozó releváns új információt hoztak a Bank tudomására. A kölcsönigény módosítása esetében a
hitelbírálatra kizárólag új igénylés benyújtását követően kerülhet sor.
Amennyiben a két példányban kitöltött Hitelkérelem eltérő rendelkezéseket tartalmaz, a Bank jogosult a Szerződés aláírásának, illetve
a Kölcsön folyósításának megtagadására, az ebből eredő esetleges kárért a Bank a felelősségét kizárja.
Az Adós és Adóstárs kijelentik, hogy a Hitelkérelmet átolvasták és megértették, a Hitelkérelem az általuk megadott illetve elfogadott
adatokat tartalmazza. Az Adós és Adóstárs kijelenti(k) és aláírással igazolja(-ják), hogy a kölcsönigénylésben megjelölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Az Adós és Adóstárs kijelenti, hogy személyes joga alapján cselekvőképes és kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötése
vonatkozásában rendelkezik valamennyi szükséges felhatalmazással és az rá nézve kikényszeríthető jogokat és kötelezettség eket
keletkeztet.
Az Adós és Adóstárs kijelenti, hogy a Bank Általános Szerződési Feltételeit és a Szerződésre vonatkozó Hirdetmény(ei)t, és az abban
foglaltakat megismerte és magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint „az „Adatkezelési tájékoztató – az Érintettek személyes adatai
kezelése tekintetében” elnevezésű (link: https://www.sberbank.hu/hu/lablec/adatkezelesi-tajekoztato.html) tájékoztató dokumentumot
megismerte. Az Adós és Adóstárs kijelenti, hogy a jelen pontban hivatkozott és a „VI. A szerződés mellékletei” pontban hivatkozott
dokumentumok tartalmát megértette, a jelen Szerződés aláírásával a hivatkozott dokumentumok általa történt átvételét kifejezetten
elismeri, egyúttal kijelenti, hogy a Bank kifejezetten tájékoztatta arról, a jelen pontban hivatkozott dokumentumokat a Bank fiókjaiban,
valamint a Bank honlapján (https://www.sberbank.hu/hu/lakossagi-szolgaltatasok.html) is elérheti és onnan letöltheti.
A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Bank mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételei, a Különös részbe n
hivatkozott Hirdetménye(k), a Polgári Törvénykönyv, és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok az irányadóak.
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A Bank tájékoztatja az Adóst, hogy a türelmi idő meghatározásának a módja, valamint az Általános Szerződési Feltételek
XVII/26. fejezetét képező ún. Általános Rész 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.1, 2.3.2. pontjaiban, illetve a Különös Rész III. pontjában
foglalt rendelkezések lényegesen eltérnek a jogszabályoktól, illetve a szokásos szerződési gyakorlattól. Az Adós és Adóstárs
kijelenti, hogy a Bank tájékoztatását megismerte és megértette
Dátum:
Hiteligénylő (Adós)

Hiteligénylő (Adóstárs)

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Előttünk, mint tanúk előtt:
Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Cím:

Cím:

Azonosító okmány(ok) típusa(i) és száma(i):

Azonosító okmány(ok) típusa(i) és száma(i):

Dátum:
Sberbank Magyarország Zrt.
Bank
Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Beosztás:

Beosztás:
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HITELKÉRELEM
(Személyi kölcsön-szerződés magánszemélyek részére Különös Rész)
1. SZÁMÚ MELLÉKLETE
1. SZÁMÚ MELLÉKLETE
IV/b. Személyi, jövedelmi, vagyoni adatok
Kezes
Teljes név

Születéskori vezetéknév

Születési idő

Születéskori keresztnév

Születési hely

Telefonszám

Anyja neve:
Állandó lakcím
Helység

Irányítószám

Helység

Irányítószám

Házszám

Utca
Tartózkodási hely
Utca

Házszám

Jelenlegi lakóhely típusa

Mióta lakik jelenlegi lakcímén

Munkáltató neve

Munkáltató címe

Munkaviszonyának kezdete

Munkáltató ágazati besorolása

Jelenlegi munkajogviszonyának jellege

Legmagasabb iskolai végzettség

Ha kevesebb, mint 1 éve dolgozik jelenlegi munkahelyén, akkor
Előző
munkaviszony
kezdete

Előző
munkaviszony
vége

Előző munkahelyének neve

Előző munkahelyének címe

Családi állapot
A háztartásban élő
felnőtt(ek) száma:

A háztartásban élő
gyermek(ek) száma:

A háztartásban élő
nyugdíjas(ok) száma:

A háztartásban élő
Kereső(k) száma:

mint Kezes (továbbiakban „Kezes”), a Sberbank Magyarország Zrt. és az Adós között a jelen Hitelkérelemben foglaltak szerint létrejövő
Szerződésből eredő követelések megfizetésére visszavonhatatlanul készfizető kezességet vállalok a Hitelkérelem 1. számú
mellékletébe foglalt Készfizető Kezességvállalási Szerződésben foglaltak szerint
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IV/c. Kezes fennálló tartozása
A Kezes Sberbank Magyarország Zrt - nél fennálló tartozása, kezességvállalása
Kölcsön típusa
(Pl.:jelzálogkölcsön, személy i
kölcsön, gépjármű kölcsön,
áruhitel, f oly ószámlahitel,
hitelkárty a)

Fennálló
tartozás

Hav i f izetési kötelezettség Bank f elé (eltérő hav i
f izetések esetén 3 hav i átlag)
Türelmi idő – v agy
akciós időszak alatt

Türelmi idő – v agy
akciós időszak után

Kombinált hitel esetén a
megtakarítást kezelő
pénzügy i v állalkozás f elé
f izetendő hav i f izetési
kötelezettség

Adósként,
adóstársként v agy
kezesként szerepel az
adott szerződésben

Lejárat

IV.2. Más banknál, hitelintézetnél, lízingtársaságnál, stb. fennálló tartozása, kezességvállalása
Hav i f izetési kötelezettség Bank f elé (eltérő
hav i f izetések esetén 3 hav i átlag)

Kölcsön típusa
Pénzügy i
intézmény

1.

(Pl.:jelzálogkölcsön,
személy i kölcsön,
gépjármű kölcsön,
áruhitel,
f oly ószámlahitel,
hitelkárty a)

Fennálló
tartozás

Türelmi idő – v agy
akciós időszak alatt

Türelmi idő – v agy
akciós időszak után

Kombinált hitel esetén a
megtakarítást kezelő
pénzügy i v állalkozás
f elé f izetendő hav i
f izetési kötelezettség

Adósként,
adóstársként v agy
kezesként szerepel
az adott
szerződésben

Lejárat

Készfizető kezességvállalási szerződés
1. A Kezes kijelenti, hogy a Hitelkérelmet, illetve a Szerződést és az abból származó jogokat és kötelezettségeket maradéktalanu l
ismeri. A Kezes kijelenti, hogy az Adós fizetőképességével teljes mértékben tisztában van, arról teljes körű információval
rendelkezik, és ezen információk birtokában vállalja a kezességet. A Kezes megerősíti, hogy a jelen szerződés megkötését
megelőzően a Ptk. 6:430 § szerinti tájékoztatást megkapta.
2.

A Kezes ezúton visszavonhatatlanul készfizető kezességet vállal a Bank felé az Adósnak az Szerződésből származó tartozásának
és bármely járulékainak erejéig - ideértve az Adós szerződésszegésének jogkövetkezményeit és a kezesség elvállalása után
esedékessé váló mellékköveteléseket is - mindaddig, amíg az Adósnak az Szerződés alapján tartozása áll fenn vagy állhat fenn.

3.

A Kezes kötelezettséget vállal, hogy amennyiben az Adós a Szerződésből eredő tartozását esedékességkor bármely ok miatt
részben vagy egészben nem fizeti meg, akkor a Kezes az esedékes tartozást haladéktalanul megfizeti és tudomásul veszi, hogy
a készfizető kezesség természetéből adódóan nem kérheti, hogy a Bank a követelését először az Adóstól hajtsa be, a Kezest
nem illeti meg a sortartás kifogása. A Kezes abban az esetben köteles teljesíteni, ha a Bank felszólította a teljesítésre.

4.

A Bank jogosult az Adós, vagy bármely harmadik fél teljesítéseit, vagy az egyéb biztosítékokból származó bevételeket a
követelésnek a kezességgel nem fedezett részére elszámolni.

5.

A Kezes kijelenti, hogy az Adós tartozáselismerő nyilatkozatát a Szerződésből eredő követelés fennállása és összegszerűsége
vonatkozásában hatályosnak és kötelezőnek ismeri el.

6.

A Felek megállapodnak, hogy a Bank nem köteles a Kezes ho zzájárulását beszerezni - és a Kezes kötelezettségei változatlan
formában fennmaradnak - az Alapszerződés olyan módosításai esetén, amelyek nem jelentik a Szerződés összegének, a
Szerződésben meghatározott díjaknak vagy a kamatlábnak a növelését, illetve a Szerződés lejáratának hosszabbítását.

7.

A Kezes tudomásul veszi, hogy a Bank nem köteles az Adóssal szemben fennálló követelésének mindenkori állásáról
rendszeresen tájékoztatni.
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Amennyiben a Bankot a hatályos jogszabályok alapján tájékoztatási kötelezettség terheli a Kezes felé, a Bank által nyújtott
tájékoztatás haladéktalanul megtettnek minősül, amennyiben a Bank az esemény, feltétel bekövetkeztét követő 25 napon belül
írásban megküldi a tájékoztatást a Kezes részére.
7.

A Kezes köteles késedelem nélkül értesíteni az Adóst a fizetési felszólítás kézhezvételéről, és tájékoztatást kérni a kezességgel
biztosított kötelezettség mértékéről, valamint az Adóst a Bankkal szemben megillető kifogásokról és követelésekről. A Kezes
késedelem nélkül köteles a) a Banknak teljesíteni, és a teljesítés megtörténtéről az Adóst késedelem nélkül értesíteni; vagy b) a
teljesítést megtagadni, és a teljesítés megtagadásáról - annak indokát megjelölve – az Adóst és a Bankot késedelem nélkül
értesíteni.

8.

A Kezes kötelezettséget vállal arra, hogy az Adós tartozásának fennállása alatt a Bank első írásbeli felszólítására haladéktalanul
megad minden tájékoztatást, ami gazdasági körülményeire vagy bármely vagyontárgyának állapotára, értékére vonatkozik,
valamint hogy pénzügyeit úgy alakítja, hogy a Szerződés hatálya alatt bármikor tudja a jelen Szerződést teljesíteni.

9.

A Kezes a Szerződésből fennálló kötelezettségek fennállása alatt nem jogosult a Szerződést egyoldalúan megszüntetni.

10. A Kezes kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen Szerződés keretein túlmenően harmadik személyek felé kezessége
állna fenn, úgy a Bank részére bármely kielégítés iránt tett intézkedés során a többi kezesi kötelezettsége vonatkozásában a
Banknak a jelen Szerződés alapján kielégítési els őbbséget biztosít. Több hasonló vagy azonos tartalmú nyilatkozata /
kötelezettségvállalása esetén a Kezes a jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy a jelen pontban tett nyilatkozata az irányad ó és
alkalmazandó, és erre tekintettel minden korábbi vagy a jelen Szerződés megszűnését követően tett hasonló értelmű nyilatkozatát
hatályon kívül helyezi vagy visszavonja.
11. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Bank mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételei és a Bank
mindenkor hatályos Kockázatvállalási Üzletszabályzata, továbbá a Polgári Törvénykönyv, az egyéb vonatkozó jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.
12. A Kezes kijelenti, hogy a Bank Általános Szerződési Feltételeit és Kockázatvállalási Üzletszabályzatát megismerte és magára
nézve kötelezőnek ismeri el. A Kezes jelen Szerződés aláírásával a Szerződés (és mellékletei) általa történt átvételét elismeri.
13. Amennyiben a Szerződés több nyelven készült, úgy az egyes szövegek eltérése, illetve értelmezési kérdések esetén a magyar
nyelvű szöveg az irányadó.
14. A jelen szerződés aláírásával a Kezes a Készfizető Kezességvállalási Szerződés megkötését kezdeményezi. A Kezes tudomásul
veszi, hogy a Hitelkérelem alapján az Adós és a Bank közötti Szerződés, illetve a Készfizető Kezességvállalási Szerződ és a
Hitelkérelem Bank általi jóváhagyását követően, a Szerződés és a Készfizető Kezességvállalási Szerződés Bank általi aláírásának
napján jön létre.
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Az elfogadásról és a Készfizető Kezességvállalási Szerződés Bank általi aláírásáról a Bank a Kezest a z alábbiak szerint
tájékoztatja:
• Amennyiben a Különös rész I.7. pontja szerint a szerződéses kötelezettségvállalás nem kerül közjegyzői okiratba foglalásra:
▪ amennyiben a Különös rész I.6. pontjában az átvétel módjaként a „postai küldeményként” lehetősé ge került
kiválasztásra, akkor a Készfizető Kezességvállalási Szerződés postai úton történő megküldésével, míg
▪ amennyiben a Különös rész I.6. pontjában a személyes átvétel lehetősége került kiválasztásra, akkor levélben,
postai úton értesíti. Amennyiben a Készfizető Kezes a Készfizető Kezességvállalási Szerződést az értesítő levél
kézhezvételétől számítva 30 napon belül személyesen nem veszi át, akkor a Bank a Készfizető Kezességvállalási
Szerződést postai úton küldi meg a Készfizető Kezes részére
• Amennyiben a Különös rész I.7. pontja szerint a szerződéses kötelezettségvállalás közjegyzői okiratba foglalásra kerül a
Bank a Készfizető Kezest a Hitelkérelem Bank általi jóváhagyásáról levélben postai úton értesíti. A Bank által aláírt Készfizető
Kezességvállalási szerződést a Bank a Készfizető Kezes részére a közokirat Bank általi átvételével egyidejűleg adja át
Dátum:

Kezességet vállaló (Kezes)
Aláírás:
Név:
Előttünk, mint tanúk előtt:
Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Cím:

Cím:

Azonosító okmány(ok) típusa(i) és száma(i):

Azonosító okmány(ok) típusa(i) és száma(i):

Dátum:,

Sberbank Magyarország Zrt.
Bank
Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Beosztás:

Beosztás:
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