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Ügyintéző:
Ügyintéző azonosító:

Folyószámlahitel igénylés és szerződéskötési ajánlat
Igénylés azonosító:
Adós személyes adatok
Igénylő neve:
Születési név:
Anyja születési neve:
Személyazonosító okmány típusa:
Állandó lakcím:
Tartózkodási hely:
Jogviszony a jelenlegi lakcímen:
Családi állapot:
Adós munkahelyi adatok
Munkahely neve:
Foglalkozása:
Munkaviszony kezdete és vége:
Adós pénzügyi adatok és bankkapcsolatok
Havi nettó jövedelem:
Egyéb állandó havi nettó jövedelem:
Elsődleges Bank neve:
Állandó havi kiadások (rezsi, egyéb):
Adóstárs személyes adatok
Igénylő neve:
Születési név:
Anyja születési neve:
Személyazonosító okmány típusa:
Állandó lakcím:
Tartózkodási hely:
Jogviszony a jelenlegi lakcímen:
Családi állapot:
Adóssal való viszonya:
Adóstárs munkahelyi adatok
Munkahely neve:
Foglalkozása:
Munkaviszony kezdete és vége:
Adós pénzügyi adatok és bankkapcsolatok
Havi nettó jövedelem:
Egyéb állandó havi nettó jövedelem:
Elsődleges Bank neve:
Állandó havi kiadások (rezsi, egyéb):
Adós és Adóstárs a továbbiakban együttesen mint „Adós”

Fiók azonosító:

Igénylő ügyfél azonosítója:
Születési hely, dátum:
Állampolgárság:
Személyazonosító okmány száma:
Telefonszám:
Mióta él a jelenlegi lakcímén:
Legmagasabb iskolai végzettség:
Háztartásban élők száma:
Vállalkozói engedély szám:
Foglalkoztatás minősége:
Jogviszony:
Fő jövedelem típusa:
Egyéb jövedelem típusa:
Bért átutalással kapja?:
Jövedelemmel rendelkezők száma a háztartásban:

Igénylő ügyfél azonosítója:
Születési hely, dátum:
Állampolgárság:
Személyazonosító okmány száma:
Telefonszám:
Mióta él a jelenlegi lakcímén:
Legmagasabb iskolai végzettség:
Háztartásban élők száma:

Vállalkozói engedély szám:
Foglalkoztatás minősége:
Jogviszony:
Fő jövedelem típusa:
Egyéb jövedelem típusa:
Bért átutalással kapja?:
Jövedelemmel rendelkezők száma a háztartásban:

Nyilatkozatok
1.

Kijelentem, hogy a K&H Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank), illetve a Bankkal szoros kapcsolatban álló vállalkozás vezető testületének
tagja/könyvvizsgálója, vagy ezek közeli hozzátartozója
Adós:
vagyok 
nem vagyok 
Adóstárs:
vagyok 
nem vagyok 
Vezető testület: a pénzügyi intézmény és azzal szoros kapcsolatban álló vállalkozások (K&H Autópark Kft., K&H Ingatlanlízing Kft., K&H Befektetési
Alapkezelő Zrt., K&H Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt., K&H Csoportszolgáltató Kft., K&H Jelzálogbank Zrt.) igazgatósága és felügyelő bizottsága,
valamint annak vezetői és tagjai.
Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a fenti állítások bármelyike igaz személyére, a Bank igazgatóságának döntése szükséges a kölcsön
nyújtásáról, így az elbírálás folyamata és időtartama megváltozik.
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Ügyintéző:
Ügyintéző azonosító:

Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozatok
Tájékoztatjuk, hogy a Szerződéskötési ajánlaton megadott személyes adatait a K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; Postafiók
1851 Budapest; bank@kh.hu, a továbbiakban mint Bank), mint adatkezelő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (Általános
Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) (1) b) pontja szerinti jogalapon kezeli tekintettel arra, hogy ezen adatok a szerződés megkötését megelőzően az
érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükségesek. A Bank adatkezeléséről részletes tájékoztatás a https://www.kh.hu/adatvedelem
oldalon elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban, valamint a https://www.kh.hu oldalon elérhető Üzletszabályzat adatvédelemre és adatkezelésre
vonatkozó fejezetében érhető el.

3.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az Ajánlatban és az ahhoz mellékelt dokumentumokban feltüntetett adatok a valóságnak
megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a Bank a hiányosan, hibásan kitöltött, meghamisított, hamis, nyilvánvalóan téves adatokat tartalmazó, vagy
nem teljes hiteldokumentáció alapján szerződést nem köt.

4.

Tudomással bírok arról, hogy a Bank jogosult az elbíráláshoz saját megítélése szerint bármilyen egyéb dokumentumot is bekérni, illetve egyéb
feltételeket is meghatározni. Adós tudomásul veszi, hogy a hitelbírálat csak a hiánytalan dokumentáció benyújtásakor kezdődik meg, valamint hogy
a Bank fenntartja magának a jogot további dokumentumok bekérésére!

5.

Kijelentem, hogy tudomásom szerint a hitelkérelemben megadott és a bírálat során figyelembe vett jövedelmem után az előírt közterhek megfizetésre
kerültek.

Az igényelt folyószámlahitel főbb jellemzői
Termék típusa:
Az igényelt hitelkeret összege:
Kiegészítő termék feltételek:
Az igényelt kölcsön összege:
Hitelkamat mértéke 2020. december 31-ig:
Hitelkamat mértéke 2021. január 01-től:

Új igénylés vagy meglévő hitelkeret emelés:
Minimálisan elfogadható hitelkeret összege:
Kampánykód:
Folyószámlahitel igénylésének a célja:
A Rendelkezésre tartási díj mértéke évi: %

Hitelkeret alapjául szolgáló fizetési számla GIRO-száma:

Havi minimum jóváírás összege: a mindenkori Hitelkeret
összegének a 40%-a.
Kezdeti kamatozással számított THM mértéke 2020. december 31-ig maximum a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése
érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020.(III.18.) Korm rendelet 2. §-ban rögzítettek szerint alapkamat + 5%, azaz az igénylés
pillanatában maximum 5,9 %
Teljes futamidő alatt a 2021. január 1-től érvényes árazással számított THM értéke: … %
A THM számítás során figyelembevételre kerülő valamennyi feltétel (amelyek pontos mértékét a vonatkozó aktuális Hirdetmény, valamint a Bank
Elfogadó Nyilatkozata tartalmazza): hitelkeret összege, kamatláb, folyószámla havi számlavezetési díja, az igénybevétel időtartama (futamidő)
Adós kijelenti, hogy a jelen hitelkérelem benyújtása egyben szerződéskötési ajánlatnak (a továbbiakban: Ajánlat) minősül a K&H Bank Zrt. - a továbbiakban:
Bank - Lakossági Hitelek Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF), illetve a K&H forint folyószámlahitelének kondíciói Hirdetményben foglalt
feltételek szerint. Adós ajánlati kötöttsége jelen ajánlat keltétől számított 30 nap. Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben Ajánlatát a Bank Elfogadó

nyilatkozatának átadásával elfogadja a Felek között folyószámlahitel szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jön létre az alábbiakban meghatározott
feltételekkel.
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Jelen szerződés aláírásával a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Bank az Adós részére a jelen szerződésben rögzített feltételekkel folyószámlahitelt
nyújt, az Adós pedig vállalja, hogy az igénybe vett kölcsön összegét és annak járulékait a szerződés rendelkezéseinek megfelelően a Bank részére visszafizeti.
A folyószámlahitel feltételeit a jelen szerződés, a Lakossági hitelekre vonatkozó általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF), a K&H forint
folyószámlahitel kondíciói című Hirdetmény (továbbiakban: Hirdetmény) és az Üzletszabályzat együttesen tartalmazza, mely jelen szerződés elválaszthatatlan
részét képezik. Adós kijelenti, hogy a szerződéses ajánlat megtételét megelőzően megismerte és megértette a teljes szerződéses dokumentációt, valamint
az ahhoz kapcsolódó jogszabályban előírt tájékoztatásokat.
Adós tudomással bír arról, hogy jogosult a szerződés aláírását követő 14 napon belül a Bankhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával jelen szerződéstől elállni,
illetőleg abban az esetben, ha kölcsönösszeg már folyósításra került, a szerződést felmondani. Ilyen esetben a felek az ÁSZF-ben szabályozottak szerint
számolnak el egymással.
Adós által a szerződés hatálya alatt a Bank részére fizetendő díjakat, jutalékokat és költséget, ideértve a szerződésben vállalt kötelezettségek nem
teljesítéséből eredően felmerülő késedelmi kamatot és díjakat, továbbá a THM számítása során figyelembe vett valamennyi feltételt a mindenkor hatályos
Hirdetmény tartalmazza.
A Szerződésben feltüntetett költségek és díjak, illetőleg amennyiben a szerződés változó kamatozású, úgy a változó kamat az ÁSZF-ben leírtak szerinti módon
változtatható, mértéke a szerződéskötés időpontjában hatályos Hirdetmény alapján került meghatározásra.
Adós kijelenti, hogy tudomással bír a szerződésszegés ÁSZF-ben és Hirdetményben meghatározott eseteiről és azok következményeiről.
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Ügyintéző:
Ügyintéző azonosító:

Az Adós kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az előtörlesztéshez való jogot, gyakorlásának módját, az előtörlesztés esetleges költségeinek fennállását és
azok számítási módját a vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.
Adós hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a harmadik személy részéről felajánlott teljesítést elfogadja, hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Bank a Szerződésből
fakadó követeléseit vagy jogosultságait harmadik személyre engedményezze.
Adós szerződéskötési ajánlatát annak figyelembevételével teszi meg, hogy a szerződés előkészítése során a Bank felhívta a figyelmét arra, hogy
felelősségteljesen fontolja meg hitelfelvételi döntését, figyelembe véve a háztartás teljes teherviselő képességét, a háztartásban élők vagyoni-jövedelmi
helyzetét, eladósodottságát és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességüket.
Dokumentum generálásának dátuma:

<Adós neve>

A kölcsönszerződés mellékletei
Dokumentum neve
Adatvédelmi tájékoztató
Üzletszabályzat
Lakossági hitel ÁSZF
Hirdetmény

Elérhetőség

<Adóstárs neve>
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Elfogadó nyilatkozat
A K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzékszám és nyilvántartó bíróság: Cg. 01-10-041043 - Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága, adószám: 10195664-4-44) az Adós … azonosítószámú folyószámlahitel igénylését az alábbi feltételekkel elfogadja, ezzel a Szerződés a mai
nappal létrejött.
Szerződés azonosító:

Fiók azonosító:

Adós személyes adatok
Igénylő neve:
Születési név:
Anyja születési neve:
Személyazonosító okmány típusa:

Igénylő ügyfél azonosítója:
Születési hely, dátum:
Állandó lakcím:
Személyazonosító okmány száma:

Adóstárs személyes adatok
Igénylő neve:
Születési név:
Anyja születési neve:
Személyazonosító okmány típusa:
Adós és Adóstárs a továbbiakban együttesen mint „Adós”
Az igényelt folyószámlahitel főbb jellemzői
Termék típusa:
Az igényelt hitelkeret összege:
Kiegészítő termék feltételek:
Az igényelt kölcsön összege:
Hitelkamat mértéke 2020. december 31-ig:

Igénylő ügyfél azonosítója:
Születési hely, dátum:
Állandó lakcím:
Személyazonosító okmány száma:

Új igénylés vagy meglévő hitelkeret emelés:
Minimálisan elfogadható hitelkeret összege:
Kampánykód:
Kölcsön futamideje / Törlesztőrészletek száma:
A Rendelkezésre tartási díj mértéke évi: …%

Hitelkamat mértéke 2021. január 01-től:
Hitelkeret alapjául szolgáló fizetési számla GIRO-száma:

Havi minimum jóváírás összege: a mindenkori Hitelkeret
összegének a 40%-a.
Kezdeti kamatozással számított THM mértéke 2020. december 31-ig maximum a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése
érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020.(III.18.) Korm rendelet 2. §-ban rögzítettek szerint alapkamat + 5%, azaz az igénylés
pillanatában maximum 5,9 %
Teljes futamidő alatt a 2021. január 1-től érvényes árazással számított THM értéke: …. %
A THM számítás során figyelembevételre kerülő valamennyi feltétel (amelyek pontos mértékét a vonatkozó aktuális Hirdetmény, valamint a Bank
Elfogadó Nyilatkozata tartalmazza): hitelkeret összege, kamatláb, folyószámla havi számlavezetési díja, az igénybevétel időtartama (futamidő)
Dokumentum generálásának dátuma:
____________________________________
K&H Bank Zrt.

