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Felügyeleti hatóság neve: Magyar Nemzeti Bank 

   székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. 

 
 

BANKSZÁMLAHITEL SZERZŐDÉS 
 

mely létrejött egyrészről másrészről   

RAIFFEISEN BANK Zrt.  X.Y 
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. 
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék 
Cégbírósága 
tevékenységi engedély száma: 989/1997/F, dátuma: 
1997. november 26. 

anyja neve: 
születési helye, ideje: 
állampolgársága: 
személyazonosító okmányának száma és típusa: 
 
lakcíme:   

Cégjegyzékszáma: 01-10-041042  
Bankszámlaszáma: MNB 19017004-00201201 
............... Fiókja  
Cím: ....................... 

 értesítési címe:  

  
 bankszámlaszáma: XXXXXXXX-XXXXXXXXX-XXXXXXXX 
  
- a továbbiakban, mint Bank - - a továbbiakban, Számlatulajdonos, 

 
- Bank és Számlatulajdonos együttesen a továbbiakban „Felek” - között az alábbi feltételek szerint: 
 
 

I. A szerződés tárgya, célja 
 
1. Számlatulajdonosnak fizetési megbízásai teljesítése céljából ..........................................., -Ft összegű 

Bankszámlahitelre  ( a továbbiakban: Hitelkeret) van szüksége. 
 
2. Amennyiben Számlatulajdonos Banknál vezetett ............................................. számú bankszámlájára 

(továbbiakban: Bankszámla) nem nyújt fedezetet az I.1 pontban említett fizetési megbízások maradéktalan 
teljesítésére, Bank kötelezettséget vállal a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel a Hitelkeret 
biztosítására. 

 
3. A jelen szerződés kizárólag a Bankszámla alapját képező megállapodás pénzügyi szolgáltatások nyújtásáról 

kiemelt magánügyfelek részére (továbbiakban: Bankszámla-szerződéssel) együtt érvényes és hatályos. 
 
 

II. Előfeltételek 
 

A Hitelkeret nyújtásának előfeltétele, hogy az alábbi dokumentumok a jelen szerződés aláírását követően 
haladéktalanul illetve jelen szerződésben meghatározott időpontban rendelkezésre álljanak:  
 Bankkal kötött „Megállapodás pénzügyi szolgáltatások nyújtásáról kiemelt magánügyfelek részére” 

elnevezésű szerződés aláírt formában és Ügyfél aláírásmintája Bank által rendelkezésre bocsátott 
aláírási kartonon, ami alapján Ügyfél a Banknál forint bankszámlával rendelkezik. A Bankszámlához 
kapcsolódó számlavezetési díj mértéke a jelen szerződés megkötésekor hatályos kondíciók szerint 
………. Ft/hó. Amennyiben az Ügyfél Banknál vezetett számláinak naptári negyedév második 
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hónapjának utolsó banki munkanapján nyilvántartott összesített egyenlege eléri a 100.000.000 Ft 
összeget, úgy a következő naptári negyedévben az Ügyfél részére díjmentes a számlavezetés 
szolgáltatás. A Bankszámlához kapcsolódó további jutalékokat, díjakat, költségeket a Bank mindenkor 
hatályos Kondíciós Listája tartalmazza; 

 a Számlatulajdonos Bank által kezelt vagyona meghaladja a Hitelkeret és járulékai valamint a 
Számlatulajdonosnak a Bankkal szemben egyéb szerződéséből eredően mindenkor fennálló - külön 
fedezettel nem biztosított - tartozásának együttes összegét; továbbá 

 Biztosítékok és egyéb, Bank által megkövetelt nyilatkozatok, dokumentumok rendelkezésre állása jelen 
szerződésben meghatározott módon. 

 
 
 

III. A Hitelkeret kondíciói 
 
1. A Hitelkeret összege: .................................Ft, azaz  
 ........................................................................... forint 
2. A Hitelkeret pénzneme: Forint (Magyarország törvényes fizető eszköze). 
 
3. A Hitelkeret lejárata: ................................................................... 
 
4. Teljes hiteldíj mutató: évi: .......................%. A THM számításánál a vonatkozó jogszabály alapján 

figyelembe vett feltételeket, valamint díjakat, költségeket a mindenkori Kondíciós Lista tartalmazza. 
 

Számlatulajdonos kijelenti, hogy a jelen pontban említett díjakról és költségekről a jelen szerződés aláírását 
megelőzően a szükséges tájékoztatást megkapta, azokra tekintettel kerül sor a jelen szerződés aláírására. 

 
 

5. A Hitelkeret kamatlába: Ügyfél igénylése alapján készült bírálatnak megfelelő referencia-

kamatláb átárazódási periódust tartalmazza a szerződés! 1/3/6/12 havi BUBOR + évi ........ 
% kamatfelár. 

 

BUBOR: Budapesti bankközi forint referencia-kamatláb, amelyet a bankközi piaci szereplők meghatározott 
periódusra egymás között irányadónak tekintenek. 
 

Referencia-kamat futamideje: A felek megállapodnak abban, hogy a referenciakamat futamideje: 

Ügyfél igénylése alapján készült bírálatnak megfelelő referencia-kamatláb átárazódási 
periódust tartalmazza a szerződés! 1/3/6/12 hónap. A referenciakamat futamideje a jelen 
Szerződés szerint azon időszak, amely időszak alatt a Kölcsönre megállapított ügyleti kamatláb változatlan.  
Az első referenciakamat futamidejének kezdő időpontja minden esetben a szerződés megkötésének 

időpontjának napja. A további referenciakamatok futamidejének kezdő időpontja a Ügyfél igénylése 

alapján készült bírálatnak megfelelő referencia-kamatláb átárazódási periódust 
tartalmazza a szerződés! 1/3/6/12 hónapos időtartamok közbeiktatásával, a szerződés 
megkötésének napjával megegyező naptári nap. Amennyiben az adott hónapban ilyen naptári nap nem 
szerepel, akkor a hónap utolsó napja. 
 
Bank a referencia-kamatláb mértékét a referencia-kamat futamidejének megfelelő időközönként a referencia-
kamat fordulónapját megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia kamatlábhoz 
igazítja. Bank a referencia-kamatláb aktuális értékét a hatályos Kondíciós Listában közzéteszi. 
 
A kamatfelár a Hitelkeret lejáratának végéig változatlan. Bank a H0F kamatfelár-változtatási mutatót 
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alkalmazza. 
 
Felek megállapodása alapján Bank az Ügyfelet a referencia-kamatláb változásáról rendszeresen a honlapján 
és a bankfiókokban kifüggesztett tájékoztatókon értesíti. 

 
6. A kamatszámítás módja: a Hitelkeret igénybe vételétől ténylegesen eltelt naptári napok száma/360. 
 
7. Egyszeri kezelési költség: Bank a Hitelkeret összege ...... HUF éves kezelési költséget számít fel. 

Számlatulajdonos a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Bankot arra, hogy az éves kezelési költség 
összegével a jelen szerződés hatályba lépését követően a Számlatulajdonos Bankszámláját haladéktalanul 
megterhelje.  

 
Az egyszeri kezelési költség a jelen szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerült banki költségek 
fedezésére szolgál, amely jelen szerződés aláírását követő ............. napon belül megfizetendő akkor is, ha 
az igénybevétel elmarad. 

 
8. Rendelkezésre tartási jutalék: Bank a Bankszámlahitel-keret rendelkezésre tartásáért jutalékot - továbbiakban 

Rendelkezésre tartási jutalék- számít fel az Igénybevételi lehetőség megnyílásától az Igénybevételi lehetőség 
megszűnésének időpontjáig. 
 
Rendelkezésre tartási jutalék összege: a Bankszámlahitel-keret igénybe nem vett mindenkori összegének évi 
.............%-a, de maximum ....... HUF." 

 
9. A Hitelkeret igénybevétele: a Bank a Hitelkereten belül Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül 

Bankszámlahitelt biztosít Számlatulajdonos részére akkor és olyan összeg erejéig, amikor és amilyen 
mértékben ez a Bankszámla terhére benyújtott fizetési megbízások (ideértve a készpénzfelvételt is) 
teljesítéséhez szükséges, és a Hitelkeretből rendelkezésre álló összeg erre fedezetet nyújt. A Bankszámla-hitel 
igénybe vétele úgy történik, hogy a Bank a Hitelkeret terhére automatikusan teljesíti azokat a fizetési 
megbízásokat, amelyekre a Bankszámla követel egyenlege nem nyújt fedezetet. A Hitelkeret igénybevételi 
lehetőségének az utolsó napja a Hitelkeret lejáratát megelőző utolsó banki munkanap. 

 
10. Igénybevételi lehetőség felmondása:  

A Bank az igénybevételi lehetőséget – a Számlatulajdonos előzetes értesítése nélkül – bármikor, indokolás 
nélkül, azonnali hatállyal felmondhatja. Az igénybevételi lehetőség felmondása következtében a 
Számlatulajdonos az igénybe nem vett Bankszámlahitel-keret összeget a továbbiakban nem jogosult lehívni, 
illetve igénybe venni, azonban a jelen szerződés a Felek között egyebekben változatlan tartalommal 
fennmarad. 

 
11.   Esedékesség 
 
11.1. A Bankszámláján jóváírt összegek - amennyiben meghaladják a tárgynapon teljesítendő fizetési 

megbízások összegét - Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül csökkentik a Hitelkeretből igénybe vett 
Bankszámlahitel összegét, és a Bank ezt követően csupán az így fennálló hitelösszeg után számít fel 
kamatot. Amennyiben a jelen szerződés bármely ok miatt megszűnik, úgy a Hitelkeretből a jelen szerződés 
megszűnése napjáig igénybe vett Bankszámlahitel egy összegben esedékessé válik. 

 
Az alábbi 11.2. a) és b) pontok közül az igénylésen alapuló bírálatnak megfelelőt 
tartalmazza a szerződés! 

11.2.a A kamatot Számlatulajdonos havonta utólag - az adott naptári hónap utolsó napján -, illetőleg a jelen 
szerződés megszűnésekor fizeti meg oly módon, hogy a Bank annak összegével a Bankszámlát 
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Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül, automatikusan megterheli. Bank az esedékesség időpontjáig 
számított kamat összegéről a Számlatulajdonost számlakivonat útján tájékoztatja. 

 
11.2.b A kamatot a Számlatulajdonos naptári negyedévenként utólag  - az adott negyedév utolsó munkanapjáig, 

illetve a Hitelkeret megszűnésének napján fizeti meg oly módon, hogy Bank annak összegével a 
Bankszámlát a Számlatulajdonos külön megbízása nélkül automatikusan megterheli. Bank az esedékesség 
időpontjáig számított kamat összegéről a Számlatulajdonost számlakivonat útján tájékoztatja. 

 

Az alábbi 11.3. a) és b) pontok közül az igénylésen alapuló bírálatnak megfelelőt 
tartalmazza a szerződés! 

11.3.a. A rendelkezésre tartási jutalékot a Számlatulajdonos havonta utólag, az adott naptári hónap 28. napján-, 
illetőleg a Hitelkeret lejárata napján fizeti meg oly módon, hogy Bank annak összegével a Bankszámlát 
Számlatulajdonos külön megbízása nélkül automatikusan megterheli. 

 
11.3.b. A rendelkezésre tartási jutalékot a Számlatulajdonos negyedévenként utólag, az adott naptári negyedév 

utolsó hónapjának 28. napján, illetőleg a Hitelkeret lejárata napján fizeti meg oly módon, hogy Bank 
annak összegével a Bankszámlát Számlatulajdonos külön megbízása nélkül automatikusan megterheli." 

 
11.4 Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek 

pénzügyi fedezetét a Bankszámlán biztosítja, és egyben felhatalmazza a Bankot, hogy a jelen szerződés 
alapján mindenkor fennálló esedékes követelése összegével - Számlatulajdonos előzetes értesítése nélkül – a 
Bankszámláját megterhelje. Ha az esedékesség időpontja munkaszüneti nap, a kamat megfizetése, 
valamint a Bankszámlahitel visszafizetése az azt követő első banki munkanapon esedékes. 

 
12. Havi jóváírási kötelezettség: Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés hatálya alatt 

havonta köteles legalább ................................ Ft összeget a Bankszámláján elhelyezni, illetve a 
Bankszámlájára utaltatni (havi jóváírási kötelezettség). E kötelezettség nemteljesítése esetén a Bank 
jogosulttá válik a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására. A Bank eltekint a havi jóváírási 
kötelezettség teljesítésétől azokban a hónapokban, amelyekben Számlatulajdonos a Bankszámlahitelt nem 

vette igénybe és a Bankszámlán folyamatosan követel egyenleg van. Ezt a pontot akkor tartalmazza 

a szerződés, ha havi jóváírási kötelezettség került kikötésre. 
 

13. Késedelem: 

 Ha Számlatulajdonos a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, 
és a Bank IV.1. pontban részletezett beszámítási jogának érvényesítése sem vezet eredményre, úgy a 
Számlatulajdonos az esedékessé vált fizetési kötelezettsége terhelése következtében a Bankszámláján 
keletkezett „tartozik” egyenleg után Bank - amennyiben a Felek másképp nem állapodnak meg - a Kondíciós 
Listában közzétett mértékű késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamat összegével a Bank havonta 
terheli meg Számlatulajdonos Bankszámláját. Ezen túlmenően Számlatulajdonos köteles a Banknak 
megtéríteni minden, a követelés behajtásával kapcsolatban felmerült kiadását és költségét. A Bank a 
behajtással kapcsolatban felmerült költségei összegével jogosult a Számlatulajdonos Bankszámláját 

automatikusan megterhelni. A kékkel szedett részt csak akkor tartalmazza a szerződés, ha a 

felek különeljárási díj kikötésében állapodtak meg.  
 

IV. Biztosítékok 
 

Az alábbi biztosítékok közül a szerződésben a választott hitelterméknek és az 
igénylésen alapuló bírálatnak megfelelő biztosítékok szerepelnek. 

 

A biztosítékok érvényesítésének a módját és következményeit az Általános Üzleti Feltételek tartalmazzák. 
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1. Beszámítás: 
 Amennyiben Számlatulajdonos Bankszámláján a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségei esedékessé 

válásakor nem áll rendelkezésre a szükséges pénzügyi fedezet, úgy a Bank jogosult az esedékes követelése 
összegével Számlatulajdonos Banknál vezetett bármely Bankszámláját vagy Számlatulajdonos számláját 
megterhelni beszámítás címén. A Bank a beszámítási jogát Számlatulajdonos lekötött pénzeszközei, betétei 
tekintetében is érvényesítheti függetlenül a lekötési idő lejártától. Az ebből eredő esetleges 
kamatveszteségének megtérítését Számlatulajdonos a Banktól nem követelheti. 

 
2. Beszedési megbízás 

 
Számlatulajdonos felhatalmazza Bankot arra, hogy ha a jelen szerződésből eredő tartozását vagy annak 
meghatározott részét esedékességkor nem fizeti meg, a pénzforgalomról szóló mindenkor hatályos 
jogszabályokban illetve jegybanki rendelkezésekben meghatározott, előnyösen rangsorolt fizetési 
megbízások teljesítésének sorrendjét követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően, az esedékes 
tartozás összegével - beszedési megbízás alkalmazásával - Számlatulajdonos más banknál vezetett 
Bankszámláját megterhelje. 
 
Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy Banknak a beszedési megbízás benyújtására irányuló 
jogosultságát a számlavezető hitelintézetéhez - a hitelintézet által megkívánt és Bank által is  elfogadott 
formában - a jelen szerződés aláírását követően haladéktalanul bejelenti és a felhatalmazásnak a 
számlavezető hitelintézete általi nyilvántartásba vételéről szóló visszaigazolást Banknak két eredeti 
példányban megküldi. A beszedési megbízás, mint biztosíték, csak ebben az esetben áll Bank 
rendelkezésére, így a visszaigazolás Bankhoz történő beérkezéséig Bank a Hitelkeret biztosítását 
megtagadhatja. 

 
Számlatulajdonos jelen szerződés aláírásával és a számlavezető hitelintézetéhez intézett felhatalmazó 
levélben is feltétlen kötelezettséget vállal arra, hogy ezen felhatalmazást kizárólag Bankkal együttesen vonja 
vissza. 
 
Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy Banknak a beszedési megbízás benyújtására való 
jogosultságát a jelen szerződés megkötését követően megnyitandó Bankszámlái tekintetében is bejelenti a 
számlavezető hitelintézetéhez, és a felhatalmazásnak Számlatulajdonos számlavezető hitelintézete általi 
nyilvántartásba vételéről szóló visszaigazolást Banknak két eredeti példányban Bankszámla megnyitását 
követő 5 napon belül megküldi. Amennyiben Számlatulajdonos elmulasztja a jelen pontban meghatározott 
kötelezettségének teljesítését, és a Bank tudomására jut, és a szerződésszegést a Bank felhívására sem 
orvosolja, úgy Bank jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

 
3. Pénzóvadék/Értékpapíróvadék. Számlatulajdonos jelen szerződés aláírásával egyidejűleg feltétlen és 

visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy Bankkal Számlatulajdonos vagy Számlatulajdonos saját 
megállapodása alapján harmadik személy külön szerződés formájában óvadéki szerződést (Óvadéki 
szerződést) köt, mely a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

Számlatulajdonos és/vagy harmadik személy a Bankkal kötött Óvadéki szerződés alapján meghatározott 
pénzösszeget és/vagy értékpapír(oka)t ad át a Banknak, amelyet a Bank óvadékként zárol, vagy az 
óvadék tárgyát harmadik személy letétkezelő veszi óvadékba a Bank javára.  

Az óvadék - az erre vonatkozó szerződés mellett - akkor áll Bank rendelkezésére, ha az Óvadéki 
szerződésben meghatározott pénzösszeg és/ vagy meghatározott értékű értékpapírok a Banknál vagy a 
Bank által elfogadott harmadik személy letétkezelőnél elhelyezésre került, és a harmadik személy 
letétkezelőnél történő elhelyezés esetén a letétkezelő erről szóló igazolását a Bank kézhez vette. 
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V. A Hitelkeret megújítása 
 

Bank a jelen szerződés III.3 pontjában meghatározott lejáratot 30 nappal megelőzően megvizsgálja a 
Hitelkeret további - újabb egy évre történő -  nyújtásának lehetőségét és erről írásbeli értesítést küld a 
Számlatulajdonos részére. Az értesítésben a Bank tájékoztatja a Számlatulajdonost arról, hogy a 
Hitelkeretet a következő egy évben milyen összegben, milyen kamat és díj feltételekkel biztosítja a 
Számlatulajdonos részére. Ezen értesítés a Bank részéről a jelen szerződés módosításra vonatkozó 
ajánlattételnek minősül. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Számlatulajdonos a III.3 pontban 
meghatározott lejárat időpontjáig a Bank ajánlatára - írásban vagy a Raiffeisen Direkt-en keresztül – 
észrevételt nem tesz, úgy a Bank az ajánlatot a Számlatulajdonos részéről elfogadottnak tekinti, és a jelen 
szerződés a Bank ajánlatában közölt feltételekkel, a III.3 pont szerinti lejárat időpontjától számított újabb 
egy évre a Felek között hatályban marad. Számlatulajdonos a Bank ajánlatára vonatkozó észrevételét 
banki tanácsadója útján, telefonon keresztül is megteheti, amelyet utólag köteles írásban is megerősíteni. 
 
Ha a Számlatulajdonos a Hitelkeretet a III.3 pont szerinti lejáratot követően továbbra is igénybe kívánja 
venni, azonban a Bank által az ajánlatban közölt feltételeket nem fogadja el, úgy a Felek közös 
megegyezéssel  - külön okiratban -  módosíthatják a jelen szerződést. 
 
A jelen pontban részletezett eljárással a jelen szerződés több alkalommal is módosítható. 
 
Amennyiben a Bank a Hitelkeret lejáratát megelőzően a Hitelkeret megújítására a jelen pontban 
részletezettek szerint nem tesz ajánlatot a Számlatulajdonos részére, úgy a jelen szerződés a lejárat 
időpontjában automatikusan megszűnik és Számlatulajdonos a lejárat napjáig köteles a jelen szerződésből 
eredően a Bankkal szemben fennálló valamennyi fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tenni. 

 
Amennyiben a jelen szerződés alapján a Számlatulajdonos részére biztosított Hitelkeret igénybevételi 
lehetősége a fentiek szerint meghosszabbításra kerül, Számlatulajdonos a Kondíciós Listában meghatározott 

mértékű (Az igénylés alapján készült bírálatnak megfelelőt tartalmazza a szerződés), a 
jelen szerződés megkötésekor hatályban lévő Kondíciós Lista alapján:................, de maximum a teljes 
Hitelkeret ..........%-ának megfelelő, de maximum ....... HUF összegű összegű prolongációs díjat köteles 
fizetni a Bank részére. Számlatulajdonos felhatalmazza a Bankot, hogy a prolongációs díj összegével a 
jelen szerződés módosításával egyidejűleg a Számlatulajdonos Bankszámláját automatikusan megterhelje. 
 
 

VI. Pénzügyi nyilatkozatok, kötelezettségvállalások 
 
1. Számlatulajdonos kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírásakor ellene semmifajta olyan eljárás, intézkedés, 

vagy követelés érvényesítés nincs folyamatban, mely hátrányosan befolyásolhatja Számlatulajdonos vagyoni 
helyzetét, illetve mely csökkentené Számlatulajdonos azon képességét, hogy a jelen szerződésből származó 
pénzügyi kötelezettségeit időben teljesítse. 

 
2. Számlatulajdonosnak a jelen szerződés hatálya alatt Bankkal szemben tájékoztatási kötelezettsége áll fenn az 

alábbi tények és események vonatkozásában: 
 

a.) bármilyen bírósági, vagy hatósági kötelezés (jogerős voltától függetlenül), mely a Számlatulajdonos 
500.000 Ft-ot meghaladó fizetési kötelezettségét írja elő, 

b.) Számlatulajdonossal szemben folyamatba tett végrehajtási eljárás, esetlegesen értesítési kötelezettség a 
foglalási cselekményről, 

c.) Számlatulajdonos bármely, a Bank által nyilvántartott adatának megváltozása, 
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d.) Számlatulajdonos vállalkozást, vagy egyéb társaságot kíván alapítani, ilyen vállalkozásban, vagy 
társaságban részesedést szerezni. 

e.) Számlatulajdonos által olyan társaságban szerzett bármilyen részesedés, amely szintén hitelezési 
kapcsolatban áll a Bankkal, 

f.) Számlatulajdonos harmadik személytől, vagy más hitelintézettől, pénzügyi vállalkozástól hitelt kíván 
felvenni. 

 
3. Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés keretein belül felmerülő valamennyi 

fizetési kötelezettségének időben eleget tesz.  
 
 Amennyiben Számlatulajdonos a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, Banknak jogában áll a jelen 

szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy Számlatulajdonost biztosítékok adására felszólítani. A 
kötelezettség elmulasztásából, illetve téves tájékoztatásból eredő valamennyi kárt, beleértve a felmerülő 
költségeket is Számlatulajdonos köteles Banknak megtéríteni. 

 
4. Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a Bank által kezelt vagyona mindenkor meghaladja a 

Számlatulajdonosnak a jelen szerződésből valamint a Bankkal kötött egyéb szerződéseiből eredően a 
Bankkal szemben fennálló mindenkori – külön fedezettel nem biztosított - tartozásának együttes összegét. 
Számlatulajdonos e kötelezettségének megszegése olyan súlyos szerződésszegésnek minősül - és 
Számlatulajdonos a szerződésszegést a Bank felhívására sem orvosolja -, amely a jelen szerződés azonnali 
hatályú felmondására szolgáltat okot. 

 

VII. A szerződés felmondása 
 
1. A Bank a jelen szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani 

 a Számlatulajdonos súlyos szerződésszegést követ el; 
 a jelen szerződésben kifejezetten ekként meghatározott esetekben; 
 a Számlatulajdonos a szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettsége teljesítésével 
késedelembe esik, és mulasztását a Bank felszólításra sem pótolja;  
 a Számlatulajdonos körülményeiben, így mindenekelőtt a vagyoni helyzetében lényeges 
kedvezőtlen változás állt be, és a Számlatulajdonos felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot; 
 a Számlatulajdonos a Bankot megtévesztette, és ez a szerződés megkötését vagy annak tartalmát 
befolyásolta; 
 a Számlatulajdonos a fizetőképességére vonatkozó, valamint a Bankszámla-hitel fedezetével, 
biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot akadályozza és a 
szerződésszegést a Bank felszólítására sem orvosolja; 
 a Számlatulajdonos fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a Bankszámla-hitel 
visszafizetésének lehetőségét és a szerződésszegést a Bank felszólítására sem orvosolja; 
 a Bankszámla-hitelre nyújtott biztosíték értéke vagy érvényesíthetősége jelentősen csökkent (így 
például a biztosíték állapotában, állagában olyan jelentős változás vagy romlás következik be, amely 
veszélyeztetheti a Bank követelésének a biztosítékból való kielégítését), és azt a Számlatulajdonos a Bank 
felszólítására nem egészíti ki;  
 ha a Számlatulajdonos a Bankkal, illetve a mindenkori Raiffeisen Csoport tagjával kötött bármely 
szerződését jelentős mértékben megszegi, tekintettel arra, hogy ez egyben a jelen szerződés 
szempontjából is szerződésszegésnek minősül (cross default); 
 ha a Számlatulajdonosnak a jelen szerződésben meghatározott Bankszámlája bármely ok miatt 
megszüntetésre kerül és a szerződésszegést a Bank felszólítására sem orvosolja; 
 a jelen szerződésben kifejezetten azonnali hatályú felmondási okként meghatározott esetekben; 
 az Általános Üzleti Feltételekben meghatározott esetekben, 
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A Bank jogosult a jelen szerződést az Ügyfél megfelelő biztosíték adására történő felszólítása nélkül 
felmondani, ha nyilvánvaló, hogy az Ügyfél megfelelő biztosíték nyújtására nem képes. 
 

Felek rögzítik, hogy Bank nem jogosult a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására arra hivatkozással, 
hogy a hitelképesség vizsgálata nem volt megfelelő vagy az Ügyfél által közölt adatok hiányosak voltak. 

 
2. A Bank azonnali hatályú felmondása azzal a következménnyel jár, hogy Számlatulajdonos jelen 

szerződésből eredő fizetési kötelezettségei a felmondás postára adását követő ötödik napon lejárttá és egy 
összegben esedékessé válnak. A felmondás hatályát nem érintik Számlatulajdonoshoz a Bank által 
megküldött, Számlatulajdonos fizetési hátralékát jelző kimutatások.  

 
3. Számlatulajdonos elállási és felmondási joga. Jelen szerződés megkötésének a napjától számított tizennégy 

napon belül az Számlatulajdonos jogosult a szerződéstől elállni, feltéve, hogy a Hitelkeret igénybevételére 
még nem került sor. Amennyiben a Hitelkeret igénybe vételre került, úgy Számlatulajdonos a jelen 
szerződés megkötésének a napjától számított tizennégy napon belül jogosult a szerződést díjmentesen 
felmondani. Az elállási/felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az 
Számlatulajdonos az elállásra/felmondásra nyitva álló határidőben a Bank részére címzett felmondási 
nyilatkozatát postára adja vagy személyesen átadja a Bank bármely bankfiókjában. Számlatulajdonos az 
elállásról/felmondásról szóló nyilatkozat elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon 
belül köteles a Hitelkeretből igénybe vett összeget és az igénybevétel időpontjától a visszafizetés 
időpontjáig a jelen szerződés alapján felszámítható kamatot a Bank részére megfizetni. 

 
4. A jelen szerződés feltételeinek egyoldalú módosítása esetén a Számlatulajdonos a jelen szerződést 30 

napos határidővel költség- és díjmentesen felmondhatja. A felmondás akkor érvényes, ha a 
Számlatulajdonos a felvett hitelösszeget és annak a visszafizetés időpontjáig felszámítható jelen szerződés 
szerinti hitelkamatait a felmondási határidő leteltéig a Banknak visszafizeti. 

 
 
 

VIII.  Egyéb rendelkezések 

 

1. Számlatulajdonos a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a Hitelintézeti törvény 

rendelkezéseinek megfelelően a pénzügyi intézmények és befektetési szolgáltatók által felállított központi 

hitelinformációs rendszernek adós-nyilvántartási célból a jelen szerződésben vállalt kötelezettsége 

mibenlétéről, ill. az attól való eltérésről adatot adjon át, amennyiben Számlatulajdonos a jelen szerződésben 

vállalt kötelezettségeinek kilencven napot meghaladóan, összegszerűségében pedig a mindenkori 

minimálbért meghaladóan nem tesz eleget. Az említett esetben a Bank a Hitelintézeti törvénynek megfelelően 

az alábbi adatokat adhatja át a központi hitelinformációs rendszer részére: Számlatulajdonos 

személyazonosító és lakcím adatai, Számlatulajdonos megszegett hitel vagy hiteljellegű szerződésből 

származó kötelezettsége, ill. az attól való eltérés megjelölése. A hitelinformációs rendszer természetesen azt 

is rögzíti, ha Számlatulajdonos a követelést utólag teljesíti. 

 

2. Hitelinformációs rendszer. 

 

a. A Számlatulajdonos a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a 2011. évi CXXII. törvény (a 

továbbiakban. Törvény) szerinti Központi Hitelinformációs Rendszerre (továbbiakban: KHR) irányadó 

szabályokat, a nyilvántartás célját, a nyilvántartott személyt megillető jogokat, az adatátadás eseteinek 

ismertetését, valamint az adatkezelés törvényben meghatározott célhoz kötöttségére vonatkozó tájékoztatást 
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is magában foglaló írásbeli tájékoztatót átvette,  annak tartalmát megismerte, és tudomásul vette. A 

Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a Bank a 

referenciaadatait továbbítja a KHR-be. 

 

b. A Bank ezúton is tájékoztatja a Számlatulajdonost, hogy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a Törvény 

5.§ (2) bekezdése alapján átadott – a Törvény II. fejezetének 1.1 pontja és 1.2 pontjának a)-d) és k) pontja 

szerinti - referenciaadatokat a szerződés megszűnését követően haladéktalanul és vissza nem állítható 

módon törli, kivéve ha a szerződést kötő természetes személy írásban kéri a KHR-t kezelő pénzügyi 

vállalkozást, hogy az adatait a szerződéses jogviszony megszűnését követően még legfeljebb 5 évig tartsa 

nyilván. Ezen referenciaadatok az alábbiak:név; születési név; születési idő, hely;  anyja születési neve; 

személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi 

adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma; 

lakcím; levelezési cím; elektronikus levelezési cím; a szerződés típusa és azonosítója (száma);a szerződés 

megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; ügyféli minőség (adós, adóstárs); a szerződés 

összege és devizaneme, a törlesztés módja és gyakorisága, valamint a szerződéses összeg törlesztő 

részletének összege és devizaneme. 

 

A nyilatkozatot a szerződés érvényessége alatt a Banknál lehet tenni, a szerződés lejáratát követően a KHR -t 

kezelő pénzügyi vállalkozás részére kell megküldeni. A nyilatkozat írásban bármikor – a szerződéses 

jogviszony fennállása alatt a Banknál, azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül – 

visszavonható.  

 

3. Számlatulajdonos a jelen szerződés aláírásával hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Bank a Raiffeisen 

Zentralbank Österreich AG-ból, annak hazai és külföldi fiókjaiból és leányvállalataiból álló RZB Csoport 

részére összevont kockázatelemzés céljára, a jelen Bankszámlahitellel kapcsolatos adatokat is tartalmazó 

összevont adatokat szolgáltasson. 

 

4. Számlatulajdonos tudomással bír arról, hogy a jelen szerződésből eredő bármely fizetési kötelezettségének 

nemteljesítése esetén Bank jogosult követelések behajtásával foglalkozó harmadik személynek megbízást 

adni a tartozás beszedésére. Számlatulajdonos ezennel felhatalmazza Bankot arra, hogy a Bank a 

megbízottja részére a Számlatulajdonosra valamint a Bankszámlahitelre vonatkozó valamennyi szükséges 

információt és adatot átadja  és a követelés beszedésével megbízott harmadik személy ezeket az 

információkat és adatokat nyilvántartsa és kezelje. Számlatulajdonos kijelenti, hogy ez a felhatalmazás a 

fenti információk és adatok tekintetében a banktitok alóli felmentésnek minősül. Számlatulajdonos tudomásul 

veszi továbbá, hogy Bank jogosult a jelen szerződésből eredő követelését harmadik személyre 

engedményezni. 

 
5. Jogellenesség 
 

Jogellenesség esete áll fenn akkor, ha bármely időpontban akár a Számlatulajdonos, akár a Bank részéről 
jogszabályba ütközik vagy ütközne a jelen szerződésben foglalt bármely vagy összes kötelezettség vagy 
jogosultság teljesítése vagy végrehajtása, illetve akár a Számlatulajdonos, akár a Bank bármely, jelen 
szerződésből eredő kötelezettsége vagy jogosultsága érvénytelen, kikényszeríthetetlen lenne vagy azzá válna. 
 
Amennyiben a fent leírt bármilyen alapon Jogellenesség esete következne be, a Banknak a 
Számlatulajdonoshoz intézett ilyen tartalmú értesítésével 
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a) a Számlatulajdonosnak a jelen szerződés alapján a Bank felé fennálló összes fizetési kötelezettsége az 
értesítés napjával esedékessé és lejárttá válik, melynek következtében a Számlatulajdonos köteles minden, 
jelen szerződésből eredő kötelezettségét azonnali hatállyal megfizetni és/vagy 

 
b) a Bank azonnali hatállyal, egyoldalúan visszavonhatja minden további hitel jellegű 

kötelezettségvállalását. 
 

Jogellenesség bekövetkezése esetén mind a Bank, mind pedig a Számlatulajdonos egymással együttműködve 
köteles minden ésszerű lépést megtenni a bekövetkezett vagy bekövetkező hátrányos hatások csökkentése 
érdekében. 

 

Az alábbi pontott akkor tartalmazza csak a szerződés, ha a Számlatulajdonos nem 

szeretné, hogy a beszedési megbízásokat a hitelkeret terhére teljesítsük! 

6. Felek megállapodása alapján a Bankszámla terhére benyújtott beszedési megbízások a Hitelkeret terhére 

nem teljesíthetők. 

 

 

IX. Hatályba léptető és záró rendelkezések 

 

1. A jelen szerződés azon a napon lép hatályba, amelyen annak kettő – a Számlatulajdonos és a Bank által 

megegyező tartalommal aláírt – példánya, valamint a jelen szerződésben meghatározott biztosítékok a Bank 

által ellenőrzött, a Bank számára elfogadható – a Bank által meghatározott esetekben közjegyzői okiratba 

foglalt - formában és tartalommal a Bank rendelkezésére állnak, továbbá a Bank által a jelen szerződésben 

meghatározott egyéb hatálybalépési feltételek maradéktalanul teljesülnek. 

 

2. Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része hatályát veszti vagy 

végrehajthatatlan, ez nem érinti a többi rendelkezés hatályát. Ebben az esetben a Felek kötelesek a 

mindenkori érvénytelen rendelkezést olyan hatályos vagy végrehajtható rendelkezéssel helyettesíteni, amely 

a lehető legjobban megfelel a hatályát vesztett vagy végrehajthatatlan rendelkezés szellemének és 

gazdasági célkitűzésének és tartalmának. 

 

3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében különösen a Polgári Törvénykönyv, a 

pénzforgalomról és bankhitelről szóló hatályos jogszabályok, valamint a Bank Általános Üzleti Feltételei az 

irányadók. Számlatulajdonos a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Bank Általános Üzleti Feltételeit 

megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti. 

 

4. A jelen szerződés mellékletét képezi a Bank hatályos Kondíciós Listája. Számlatulajdonos kijelenti, hogy a 

Kondíciós Lista hatályos szövegéről és feltételeiről a jelen szerződés aláírását megelőzően tájékozódott és 

azokat elfogadja. A Bank a jelen szerződés megkötése előtt Számlatulajdonos tájékoztatta arról, hogy a 

Kondíciós Listában meghatározott feltételek szerint, az ott meghatározott díjak, költségek megfizetésére 

köteles. Számlatulajdonos kijelenti, hogy a Kondíciós Listában szereplő feltételeket kifejezetten elfogadja. 

  

5. Jelen szerződést Felek kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosíthatják, továbbá Számlatulajdonos a 

jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Bank az Általános Üzleti Feltételek XIX. fejezetének 

rendelkezései szerint Számlatulajdonos számára kedvezőtlenül nem jogosult a szerződés egyoldalú 

módosítására. A jelen szerződés módosítása esetén Számlatulajdonos módosítási díjat köteles fizetni. A 

módosítási díj egyszeri alkalommal, a módosítással egyidejűleg fizetendő, melynek mértéke: ......... HUF. 
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6. A jelen szerződés, a kapcsolódó biztosítéki szerződések, továbbá az ÁÜF és az Ügyfélre vonatkozó 
Kondíciós Lista, valamint a Bank által a Számlatulajdonos részére írásban átadott tájékoztató anyagok a 
jelen szerződés szerinti Hitelkeretre vonatkozóan a Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét 
tartalmazza, a Felek közötti korábbi – a jelen szerződés szerinti Hitelkeretre vonatkozó, akár szóban, akár 
írásban történt - megállapodások hatályukat vesztik. 

 
A Bank a jelen szerződésben aláhúzással jelölt rendelkezéseket a Számlatulajdonossal külön 
is ismertette, és azokat a Számlatulajdonossal ismertetést követően kifejezetten elfogadta. 

 

A fentieket alulírottak, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.  

 
Helység: ________________________________________________ 

Dátum: └─┴─┴─┴─┘ év  └─┴─┘ hó └─┴─┘nap 

 

 

 

____________________________________  __________________________________ 

 Bank Számlatulajdonos 

 

Előttünk mint tanúk előtt: 

 

 

_____________________________________ __________________________________ 
 Tanú 1. Tanú 2. 

 

Név: _______________________________ Név: _____________________________ 

 

Cím: _______________________________ Cím: _____________________________ 

 
 


