Kártyabirtokos neve:

Kapiti szám:

Szerződésszám:
Felügyeleti hatóság neve: Magyar Nemzeti Bank
székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.

Hitelkártya szerződés

mely létrejött egyrészről a
másrészről
X.Y
Raiffeisen Bank Zrt.
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 6. anyja neve:
Cégjegyzékszáma: 01-10-041042
születési helye, ideje
Bankszámlaszáma: MNB 19017004állampolgársága:
00201201
…………………..Fiókja
személyazonosító okmányának típusa és száma:
Cím: ……………………………….
lakcíme:
levelezési címe:

- mint bank (továbbiakban: Bank) -

bankszámlaszáma: 120XXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX
- mint kártyabirtokos (továbbiakban: Kártyabirtokos)

Az óvadékot nyújtó adatai csak akkor kellenek a szerződésbe, ha az 3. személy, és nem az Kártyabirtokos, egyébként törlendő!

harmadrészről
X.Y
anyja neve:
születési helye, ideje
állampolgársága:
személyazonosító okmányának típusa és száma:
lakcíme és értesítési címe:
- a továbbiakban mint Óvadékot nyújtó Bank és Kártyabirtokos valamint Óvadékot nyújtó – ha nincs Óvadékot nyújtó, töröld! - együttesen a
továbbiakban „Felek” – között alulírott napon az alábbi együttes feltételek szerint:

1.

Az 1. pontban az a) variációd válaszd, ha az ügyfélnek még nem volt hitelkártyaszámlája, a b)-t ha már létező hitelkártya-számlához igényelte az ügyfél a kártyát, a
másikat töröld!
a) Jelen szerződés aláírásával Bank az alábbiakban részletezett feltételek szerint Kártyabirtokos
részére
------ számon hitelkártya-számlát nyit és a hitelkártya-számlához kapcsolódóan a
Kártyabirtokos, valamint az általa megjelölt szermély(ek) (a továbbiakban: Társkártya-birtokos) részére
az alábbi bankkártyá(ka)t bocsátja ki.
b) Felek rögzítik, hogy Bank a Kártyabirtokos részére …………………. számon hitelkártya-számlát
(továbbiakban: Hitelkártya-számla) vezet és a Hitelkártya-számlához kapcsolódóan Kártyabirtokos
részére az alábbi hitelkártyá(ka)t bocsátja ki.

2.

Felek rögzítik, hogy Kártyabirtokos részére Bank által jóváhagyott és rendelkezésére tartott Hitelkeret
összege:
………………….,- Ft.
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Kártyabirtokos neve:
3.

Kapiti szám:

Szerződésszám:

Havi Hitelkamat mértéke: ........... %
Havi minimum fizetendő összeg: a felhasznált hitelkeret 5%-a es az előző elszámoló
időszakokban meg nem fizetett minimum visszafizetendő összeg, de min. 5 000 Ft
THM: A hitelkártya használata útján igénybe vett hitel teljes hiteldíj mutatója: ……%
A teljes hiteldíj mutató (THM) számításánál figyelembe vett díjakat, költségeket jogszabály állapítja
meg. A THM számításánál figyelembe nem vett egyéb költségek, díjak meghatározását és várható
összegét a Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek részére (továbbiakban: Kondíciós Lista)
tartalmazza. Kártyabirtokos 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.

4.

5.

A Kártyabirtokos által fizetendő teljes összeg (a hitel teljes összege és a hitel teljes díja):……………..
A fizetendő teljes összeg kiszámítására a THM-re vonatkozó jogszabály alapján 1 éves futamidő
alapul vételével az alábbi számítási módszer alkalmazásával került sor. A teljes rendelkezésre álló
hitelkeret igénybevétele az első elszámolási időszak első napján megtörténik, és a Kártyabirtokos
kizárólag a minimum fizetendő összeget teljesíti az egyes elszámolási időszakot követő türelmi
időszak végén, illetve az egy éves feltételezett futamidő lejáratával a fennmaradó teljes tartozást egy
összegben fizeti vissza.
Kártyabirtokos hitelkártyájának napi limitjei:

vásárlás: ……….. Ft
készpénzfelvétel: …………. Ft

Kártyabirtokos hitelkártyájának típusa: Platina
6.

Társkártya birtokos I.: ………név, lánykori név ……………… (lakcím: ……………, szül. hely
és idő: ………………, szig.sz.: ………………, )
társkártya I. napi limitjei:

vásárlás: ……….. Ft
készpénzfelvétel: ………. Ft
Társkártya birtokos I. bankkártyájának típusa: Platina
7.

Társkártya birtokos II.: ………név, lánykori név ……………… (lakcím: ……………, szül. hely
és idő: ………………, szig.sz.: ………………, )
társkártya II. napi limitjei:

vásárlás: ……….. Ft
készpénzfelvétel: ………. Ft
Társkártya birtokos II. bankkártyájának típusa: Platina
Válassz!
8. Jelen szerződés határozatlan időre jött létre.
8. Jelen szerződés határozott időre jött létre, a Hitelkeret lejárata: ………….
Ha nincs értékpapír-/pénzóvadék a HK mögött fedezetként, úgy az alábbi pontot töröld!

9.

Értékpapír óvadék /Pénzóvadék. Kártyabirtokos jelen szerződés aláírásával egyidejűleg
feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy Bankkal Kártyabirtokos vagy
Kártyabirtokos saját megállapodása alapján harmadik személy külön szerződés formájában óvadéki
szerződést (továbbiakban: Óvadéki szerződést) köt, mely a jelen szerződés elválaszthatatlan
mellékletét képezi.
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Kártyabirtokos 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.
Az óvadék érvényesítésének a módját és következményeit az Általános Üzleti Feltételek tartalmazzák.
10.

Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés tárgyát képező hitelkártya legyártása és a
hozzátartozó PIN kód lezárt borítékban történő átadása a jelen szerződés hatálybalépését követően
történik meg, a jelen szerződés hatálybalépését követően meghatározásra kerülő időpontban. Bank a
Kártyabirtokost a hitelkártya és a hozzá tartozó PIN kód átvételének időpontjáról Kártyabirtokost
előzetesen értesíti. Amennyiben Kártyabirtokos az értesítés kézhezvételét követő 90 napon belül a
kártya átvétele érdekében nem intézkedik, úgy Bank jogosulttá válik a jelen szerződést azonnali
hatállyal felmondani.

11.

A jelen szerződés létrejöttének a napjától számított tizennégy napon belül a Kártyabirtokos jogosult a
szerződést felmondani. A felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a
Kártyabirtokos a felmondásra nyitva álló határidőben a Bank részére címzett felmondási nyilatkozatát
postára adja vagy személyesen átadja a Bank bármely bankfiókjában. Kártyabirtokos a felmondásról
szóló nyilatkozat elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a
felhasznált Hitelkeret összegét és a Hitelkeret beállításának időpontjától a visszafizetés időpontjáig a
jelen szerződés alapján felszámítható kamatot a Bank részére megfizetni. A Kártyabirtokos felmondási
jogának a gyakorlása a szerződéshez kapcsolódó esetleges járulékos szolgáltatásokra vonatkozó
szerződést is megszünteti, ide nem értve a bankszámla és a bankszámlához kapcsolódó pénzforgalmi
szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseket.
A Kártyabirtokos 30 napos, a Bank kettő hónapos felmondási idő közbeiktatásával jogosult a kártyára
vonatkozó szerződést rendes felmondással felmondani. Rendes felmondás esetén a Kártyabirtokos a
felmondási idő lejártával köteles a kártya használatából eredően fennálló összes tartozást a Bank
részére megfizetni. Kártyabirtokos köteles a felmondási idő lejártát követően is a kártya használatából
eredően beérkező terheléseket a Bank részére megfizetni.
A jelen szerződés feltételeinek egyoldalú módosítása esetén a Kártyabirtokos a jelen szerződést 30
napos határidővel költség- és díjmentesen felmondhatja. A felmondás akkor érvényes, ha a
Kártyabirtokos a felvett hitelösszeget és annak a visszafizetés időpontjáig felszámítható jelen
szerződés szerinti hitelkamatait a felmondási határidő leteltéig a Banknak visszafizeti.

12.

Kártyabirtokos a jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy a
jelen szerződés hatálya alatt mindvégig olyan összegű vagyont tart a Banknál, aminek jelen szerződés
hatálya alatt bármikor a - mindenkori MNB deviza középárfolyamon átszámolva - forintban kifejezett
összege eléri a 2. pontban meghatározott összeget (Hitelkeret). Felek rögzítik, hogy vagyon alatt a
kártyabirtokos bármely, a Banknál vezetett bank- vagy értékpapírszámláján nyilvántartott, a
Kártyabirtokos szabad rendelkezése alatt álló pénz- és befektetési eszközöket kell érteni (a mindenkori
MNB deviza középárfolyamon átszámolva, amennyiben valamely eszköz devizaneme forinttól eltérő,
valamint értékpapírok esetén a mindenkori piaci értéken átszámolva). Amennyiben Kártyabirtokos a
jelen bekezdésben vállalt kötelezettségét megszegi, és a Bank első írásbeli felszólításának
kézhezvételétől számított 5 banki munkanapon belül a jelen bekezdésben vállaltakat nem teljesíti, úgy
Bank jogosulttá válik a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.
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Kártyabirtokos a jelen szerződés aláírásával a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségei
biztosítékául kifejezetten, határozottan és visszavonhatatlanul óvadéki jogot enged Banknál vezetett
értékpapír- és ügyfélszámlájának mindenkori szabad rendelkezésű egyenlegére, azaz a mindenkori
szabad rendelkezésű értékpapírokra és pénzeszközökre. Kártyabirtokos a jelen szerződés alapján a
Bankkal szemben keletkező kötelezettségeiért - a jelen szerződés alapján nyújtott óvadékkal ........................ összeg (továbbiakban: „Keretösszeg”) és járulékai erejéig köteles helyt állni, azzal,
hogy a Bank a Kártyabirtokostól a mindenkori Keretösszeget meghaladó (azaz óvadékkal nem
fedezett) teljes tartozás megfizetését követelheti. A Bank fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a
Kártyabirtokossal szemben a Keretösszeget meghaladó összegű követelése keletkezne, úgy a
Kártyabirtokost további biztosíték nyújtására kötelezze.
13.

Kártyabirtokos a Hitelkeret terhére folytatott tranzakciók után a Kondíciós Listában a vásárlási és
készpénzfelvételi tranzakcióra eltérő mértékben meghatározott ügyleti kamat, valamint jelen
szerződésben nem szabályozott, de Kondíciós Listában rögzített díjak, illetve jutalékok megfizetésére
az Általános Üzleti Feltételek 2. rész XI. Hitelkártya fejezetének 11.8.7 pontjában foglaltaktól eltérően
az alábbiak szerint köteles.
Amennyiben Kártyabirtokos a vásárlási tranzakció útján igénybe vett összeget, valamint a
felszámításra kerülő díjakat és jutalékokat a mindenkori számlakivonaton megjelölt fizetési határidőig
maradéktalanul visszafizeti, a Bank nem számít fel ügyleti kamatot a vásárlási tranzakciók és a
megfizetett díjak, jutalékok összege után.
Abban az esetben, ha a mindenkori számlakivonat szerinti fizetési határidőig a vásárlási tranzakciók,
valamint a felszámított díjak, jutalékok összege nem vagy nem teljes mértékben kerül visszafizetésre, a
Bank a vásárlási tranzakciók és a felszámított díjak, jutalékok összege után a tranzakció értéknapjától,
illetve a díj, jutalék Hitelkártya-számlára terhelésétől a visszafizetés napjáig a vásárlásra
meghatározott ügyleti kamatot számít fel.
A készpénzfelvételi tranzakció után tranzakciós díj és a tranzakció értéknapjától a visszafizetésig a
készpénzfelvételre meghatározott ügyleti kamat kerül felszámításra tekintet nélkül arra, hogy az
aktuális számlakivonatban megjelölt tartozás milyen mértékben, illetve visszafizetésre került-e. Az
Általános Üzleti Feltételek 2. rész XI. Hitelkártya fejezetének 11.8.10 pontjában foglalt elszámolási
sorrend tekintetében Felek megállapodnak, hogy a Hitelkártya-számla javára teljesített összeg
elszámolása az ügyleti kamaton belül először a készpénzfelvétel, majd a vásárlás kamatára történik.
Egyebekben az ügyleti kamatszámításra, és a felszámított díjakra, jutalékokra az Általános Üzleti
Feltételek vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.

14.

Csoportos beszedési megbízás teljesítése

Kártyabirtokos jogosult a Hitelkártya-számla terhére csoportos beszedési megbízás teljesítésére szóló
felhatalmazást adni. A csoportos beszedési megbízás befogadására, teljesítésére, a Felek jogaira és
kötelezettségeire az Általános Üzleti Feltételek 1. rész V. fejezetében és a Kondíciós Listájában
foglaltak a jelen pont szerinti eltérésekkel megfelelően irányadóak. A Bank a Hitelkártya-számlával
szemben benyújtott csoportos beszedési megbízásokat a rendelkezésre álló felhasználható Hitelkeret
terhére teljesíti. Felek megállapodnak abban, hogy a Bank nem teljesít a Hitelkártya-számla terhére
benyújtott hatósági átutalási és átutalási végzés alapján átutalást.
Felek rögzítik, hogy a csoportos beszedési megbízás teljesítése vásárlásnak minősül, a csoportos
beszedési megbízás útján terhelésre került összegek utáni ügyleti kamatok számítására a vásárlási
tranzakciókra vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadóak.
Amennyiben a Bank a Hitelkártyát akár időlegesen, akár véglegesen letiltja, a csoportos beszedési
megbízást nem teljesíti, tekintet nélkül arra, hogy a rendelkezésre álló felhasználható Hitelkeret
összege azt egyébként lehetővé tenné.
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15.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében Bank Általános Üzleti Feltételei az
irányadók. Az Általános Üzleti Feltételek által nem szabályozott kérdésekben a magyar jog és azon
belül különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint a pénzforgalomról szóló hatályos jogszabályok és
az állami irányítás egyéb jogi eszközei, így különösen a jegybanki rendelkezések minősülnek
irányadónak. Bank Általános Üzleti Feltételei és a Kondíciós Lista a jelen szerződés elválaszthatatlan
részét képezik. Kártyabirtokos kijelenti, hogy az Általános Üzleti Feltételek és a Kondíciós Lista
hatályos szövegéről és feltételeiről a jelen szerződés aláírását megelőzően tájékozódott és
megismerte. Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy minden, a jelen szerződés megkötését követően a
hitelkamaton kívül felmerülő ellenszolgáltatást (díj, jutalék, költség) a Kondíciós Lista tartalmazza. A
Bank a jelen szerződés megkötése előtt Kártyabirtokost tájékoztatta arról, hogy a Kondíciós Listában
meghatározott feltételek szerint, az ott meghatározott díjak, költségek megfizetésére köteles.
Kártyabirtokos kijelenti, hogy a Kondíciós Listában szereplő feltételeket kifejezetten elfogadja.
Kártyabirtokos a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Bank Általános Üzleti Feltételeit átvette,
azt áttanulmányozta, az azokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elismeri.

16.

A jelen szerződés, a kapcsolódó biztosítéki szerződések, továbbá az ÁÜF és a Kártyabirtokosra
vonatkozó Kondíciós Lista, valamint a Bank által a Kártyabirtokos részére írásban átadott tájékoztató
anyagok a jelen szerződés szerinti kölcsönre 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.

.
17.

Békéltető testület eljárása. A szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek
rendezése érdekében Kártyabirtokos által igénybe vett, a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának,
valamint az eljárásban hozott határozatnak a Bank nem veti alá magát.

A következő 18. pontot akkor hagyd a szerződésben, ha van fedezet. Egyébként
(fedezetlen HK esetén) töröld és ügyelj a számozásra.
18.

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés hatálybalépésének a feltétele, hogy a jelen szerződés …...
pontja szerinti biztosíték maradéktalanul a Bank rendelkezésére álljon.

19.

Hitelinformációs rendszer
a. A Kártyabirtokos 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 is magában foglaló írásbeli tájékoztatót átvette, annak tartalmát megismerte, és
tudomásul vette. A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Törvényben meghatározott feltételek
fennállása esetén a Bank a referenciaadatait továbbítja a KHR-be.
b.A Bank ezúton is tájékoztatja a Kártyabirtokost, 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
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időpontja; ügyféli minőség (adós, adóstárs); a szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztő
részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága.
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.
Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Bank a hitelkeret felülvizsgálata során a hitelkeret további
rendelkezésre tartásához szükséges megalapozott döntés meghozatala érdekében – a jelen szerződés
fennállása alatt bármikor – jogosult a Kártyabirtokosra vonatkozóan a KHR hiteladós-, illetve a kiemelt
kockázatúként kezelhető kártya-, vagy csekkbirtokosokat tartalmazó nyilvántartásából információt kérni
és amennyiben a Kártyabirtokos szerepel a KHR „negatív lista” nyilvántartásában, abban az esetben a
Bank jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.
A Kártyabirtokos jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Törvény 9.§ (1) (2) bekezdése szerinti
tájékoztatást megkapta, és ennek alapján ahhoz, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatosan a KHR
részére a szerződéskötést követően 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 KHR-t kezelő
pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követően legfeljebb 5 évig kezelje:

hozzájárul
20.

nem járul hozzá.

Amennyiben 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, gazdasági célkitűzésének és tartalmának.

A Bank a jelen szerződésben aláhúzással jelölt rendelkezéseket a Kártyabirtokossal külön
is ismertette, és azokat az Ügyfél ismertetést követően kifejezetten elfogadta.
Felek jelen szerződést elolvasták, közösen értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írják alá..
Helység: ……………………,
Dátum:……..év ………hó …………. nap

__________________________________________
Raiffeisen Bank Zrt.
.................. (Ügyintéző neve)
................. (ügyintéző neve)

__________________________________________
Társkártya birtokos

__________________________________________
Kártyabirtokos
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Az óvadékot nyújtó aláírása csak akkor kell, ha az 3. személy, és nem az adós,
egyébként törlendő!

..........................................................................
Óvadékot nyújtó

Előttünk mint tanúk előtt:
__________________________________________
Tanú I.
név:
lakcím:
személyazonosító ig. száma:

__________________________________________
Tanú II.
név:
lakcím:
személyazonosító ig. száma:

