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Személyi kölcsön
szerződéskötési ajánlat
Személyes Adatok
Igénylő/Adós
Ügyfélazonosító:
Titulus, Neve:
Születési név:
Születési hely, dátum:
Anyja születési neve:
Személyazonosító okmány típusa:
Személyazonosító okmány száma:
Állandó lakcím:
Mióta él jelenlegi lakcímén:
Tartózkodási hely:
Neme:
Állampolgárság:
Családi állapot:
Adóazonosító jel:
Telefonszám:
Telefonszám típusa:
Jogviszony a jelenlegi tartózkodási helyen (bérli,
Háztartásban élők száma:
tulajdonolja):
Legmagasabb iskolai végzettség:
Munkahelyi adatok
Munkahely neve:
Munkáltató cégforma:
Gazdasági szektor:
Munkáltató adószáma:
Vállalkozói engedély szám:
Munkáltató telefonszám:
Munkáltató/Vállalkozó működésének kezdete:
Munkáltató címe:
Foglalkozása:
Jogviszony:
Munkaviszony kezdete:
Foglalkoztatás minősége:
Munkaviszony vége:
Bért átutalással kapja?:
Pénzügyi adatok
Havi nettó jövedelem: … Ft
Fő jövedelem típusa:
Egyéb állandó havi nettó jövedelem: … Ft
Egyéb jövedelem típusa:
Állandó havi kiadások (rezsi, egyéb): … Ft
Jövedelemmel rendelkezők száma a háztartásban:
Bankkapcsolatok
Hitelkártyák keretösszege összesen:
Elsődleges Bank neve:
Egyéb kölcsönök összesen (lakásvásárlás, személyi
Bankkapcsolat kezdete:
… Ft
kölcsön, autóvásárlás, áruhitel stb.):
Beállított folyószámla hitelkeret(ek)
Bankkártyák száma összesen: … db
Kölcsön(ök) havi törlesztő részlete: … Ft
összege összesen: … Ft
Ebből hitelkártyák száma összesen: … db
Igényléssel érintett további felek
Személyes Adatok
Társigénylő/Adóstárs - Jövedelemmel
bevont
Születési név:
Anyja születési neve:
Személyazonosító okmány száma:
Mióta él jelenlegi lakcímén:
Neme:
Állampolgárság:
Telefonszám:
Jogviszony a jelenlegi tartózkodási helyen:
Legmagasabb iskolai végzettség:

Ügyfélazonosító:

Családi állapot:
Telefonszám típusa:
Háztartásban élők száma:

Titulus, Neve:
Születési hely, dátum:
Személyazonosító okmány típusa:
Állandó lakcím:
Tartózkodási hely:
Adóazonosító jel:
Adóssal való viszonya:

Munkahelyi adatok
Munkahely neve:
Munkáltató cégforma:
Gazdasági szektor:
Munkáltató adószáma:
Vállalkozói engedély szám:
Munkáltató telefonszám:
Munkáltató/Vállalkozó működésének kezdete:
Munkáltató címe:
Foglalkozása:
Jogviszony:
Munkaviszony kezdete:
Foglalkoztatás minősége:
Munkaviszony vége:
Bért átutalással kapja?:
Pénzügyi adatok
Havi nettó jövedelem: … Ft
Fő jövedelem típusa:
Egyéb állandó havi nettó jövedelem: … Ft
Egyéb jövedelem típusa:
Állandó havi kiadások (rezsi, egyéb): … Ft
Jövedelemmel rendelkezők száma a háztartásban:
Bankkapcsolatok
Elsődleges Bank neve:
Hitelkártyák keretösszege összesen:
Egyéb kölcsönök összesen (lakásvásárlás, személyi
Bankkapcsolat kezdete:
… Ft
kölcsön, autóvásárlás, áruhitel stb.):
Beállított folyószámla hitelkeret(ek)
Bankkártyák száma összesen: … db
Kölcsön(ök) havi törlesztő részlete: … Ft
összege összesen: … Ft
Ebből hitelkártyák száma összesen: … db

Az igényelt Kölcsön főbb jellemzői
A személyi kölcsön igénylésének célja:
Az igényelt kölcsön összege: … Ft
Az igényelt kölcsön futamideje (hónap) / Törlesztőrészletek száma: …
A Kölcsön Igénylő számára elfogadható minimális összege: … Ft
A Kölcsön kamatlába fix, mértéke évi: … %
Szerződéskötési díj, amely folyósításkor a Kölcsön összegéből kerül
Induló teljes hiteldíj mutató (THM) mértéke: … %
levonásra: … Ft, azaz … forint
A Törlesztőrészletek várható összege a jelenlegi annuitásos számítás,
A Törlesztőrészletek Esedékessége: minden naptári hónap ___. napján
kamatláb és kondíciók alapulvételével: … Ft, azaz …forint.
A törlesztő számla GIRO-számlaszáma:
Az Adós által fizetendő teljes összeg: …Ft.
1.

Igénylő/Adós és Társigénylő/Adóstárs (a továbbiakban együtt: Igénylő/Adós) kijelentik, hogy a jelen hitelkérelem benyújtása szerződéskötési ajánlatnak (a továbbiakban: Ajánlat) minősül
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) - a továbbiakban: Bank - Lakossági Hitelek Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF), illetve a K&H forint személyi kölcsön Hirdetményben foglalt
feltételek szerint, melynek ajánlati kötöttsége a keltétől számított 30 nap. Igénylő/Adós tudomásul veszi, hogy az Ajánlat Bank általi elfogadásával – a Bank elfogadó nyilatkozata (a
továbbiakban: Elfogadó Nyilatkozat) keltének napján – a Felek között személyi kölcsön szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jön létre a Bank által elfogadott kölcsönösszegre az
alábbiakban meghatározott feltételekkel. Amennyiben a jelen Szerződés másként nem rendelkezik, jelen Szerződésben szereplő fogalmak az Üzletszabályzatban, az ÁSZF-ben és a
mindenkor hatályos Hirdetményben írt jelentéssel bírnak.

2.

Igénylő/Adós tudomásul veszi, hogy az igénylést a Bank saját feltételei szerint bírálja el, a Szerződés a jelen Ajánlatnak megfelelő és a Bank által az Elfogadó Nyilatkozatban
visszaigazolt tartalommal jön létre, illetőleg az Ajánlat elutasítása esetén e tényről a Bank az Igénylőt írásban tájékoztatja.

3.

Igénylő/Adós tudomásul veszi továbbá, hogy a Bank az általa jóváhagyott, a fenti igénynek megfelelő összegű Kölcsönt a Törlesztőszámlára történő jóváírás útján folyósítja. Igénylő/Adós
tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen Ajánlatban a Törlesztő számla nem került megjelölésre, az Ajánlat Bank általi elfogadása esetén a Szerződés hatályba lépésének feltétele a
Törlesztő számla Felek általi meghatározása. Amennyiben a Törlesztőszámla nem lakossági bankszámla (ún. technikai számla), az Igénylő/Adós köteles a folyósított kölcsönt belföldi
átutalással más belföldi pénzintézetnél vezetett számlára utalni és/vagy készpénzben felvenni, a Kölcsön folyósításával egyidejűleg.

4.

Igénylő/Adós büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti és aláírásával igazolja, hogy az Ajánlatban és a mellékelt dokumentációban feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Igénylő/Adós tudomásul veszi, hogy a Bank a hiányosan, hibásan kitöltött, meghamisított, hamis, nyilvánvalóan téves adatokat tartalmazó, vagy nem teljes hiteldokumentáció alapján
szerződést nem köt.

5.

Igénylő/Adós kijelenti, hogy tudomása szerint az Ajánlatban szereplő jövedelme után az előírt közterhek megfizetése kerültek.

6.

A Bank a személyi kölcsönt a Szerződésben, az ÁSZF-ben meghatározottak, valamint a Bank szolgáltatásainak ellenértékéről, illetve a szolgáltatásra vonatkozó egyéb feltételekről szóló
vonatkozó Hirdetményben és az Üzletszabályzatban foglaltak szerint nyújtja. Igénylő/Adós kijelenti, hogy az Ajánlat megtételét megelőzően elolvasta, megismerte és megértette a teljes
szerződéses dokumentációt (így különösen az Üzletszabályzatot, az ÁSZF-et és a Hirdetményt). Igénylő/Adós annak tudatában teszi ezeket a kijelentéseit, hogy a Bank az Ajánlat
megtételét megelőzően kifejezetten felhívta a figyelmét arra, hogy amennyiben a szerződéses dokumentáció valamely rendelkezése számára nem világos, akkor azt az Ajánlat
megtételét megelőzően tisztázni szükséges.

7.

Igénylő/Adós jelen Ajánlat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) található adatait a Bank Üzletszabályzatának vonatkozó
rendelkezése alapján a „hitelképesség megalapozottabb megítélése” céljából a KHR-ből lekérdezze. Igénylő/Adós tudomásul veszi, hogy az Ajánlat Bank által történő elfogadásának
feltétele, hogy a lekérdezés eredménye ne mutasson más pénzügyi szolgáltató felé fennálló lejárt tartozást. Igénylő/Adós jelen Ajánlat aláírásával hozzájárul továbbá, hogy a Szerződés
futamideje alatt, a fennálló követelés kockázatának értékelése és a szükséges követeléskezelési lépések meghatározása érdekében, a Bank lekérdezze Igénylő/Adós KHR-ben
nyilvántartott adatait.

8.

Igénylő/Adós beleegyezik abba, hogy a Bank a Szerződésből fakadó követeléseit vagy jogosultságait harmadik személyre engedményezze, átruházza, tudomásul veszi, hogy Bank ebből
a célból tárgyalásokat folytathat, és a Szerződésre vonatkozó valamennyi releváns információt, adatot és dokumentumot harmadik személynek kiszolgáltathat. Igénylő/Adós tudomásul
veszi továbbá, hogy az átruházással vagy a kölcsön behajtásával kapcsolatosan felmerült többletköltségek a Kölcsön járulékait képezik, és ezek megfizetésére ezért maradéktalanul
köteles.

9.

Igénylő/Adós hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a harmadik személy részéről felajánlott teljesítést elfogadja.

10.

Igénylő/Adós kijelenti, hogy a Bank a szerződéskötést megelőzően kifejezetten felhívta a figyelmét a Szerződés felmondásának lehetséges eseteire, illetve a szerződésszegési
eseményekre és azok következményeire. Igénylő/Adós kijelenti továbbá, hogy a Bank tájékoztatását teljes mértékben megértette.

11.

Igénylő/Adós – a fentieken feltüntetett kamaton és díjakon felül – az alábbi díjakat, jutalékokat, költséget köteles a kölcsönigénylés és szerződéskötés/szerződés fennállása során a Bank
részére megfizetni:
A bármikor igényelhető „Hiteljelentés kérelem” díj és a kölcsön folyósítását követően a futamidő alatt az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás után fizetendő
Szerződésmódosítási kérelem, Szerződésmódosítási díj, valamint az Elő- és Végtörlesztés díj, továbbá az Egyéb díj mértékét (pl. tételes számlakivonat, szerződésmásolat) az
erre irányuló kérelem benyújtásakor érvényes vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.
A Szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből adódóan Adósnak az alábbi díjakat kell megfizetnie a Bank részére, amelyek jelen szerződés megkötésekor érvényes
mértéke:
i. az ÁSZF 5. pontjában meghatározott késedelmi kamatként: a mindenkori jegybanki alapkamat egyharmada
ii. késedelem miatti felszólító levél, távirat díjaként: … forint / levél, távirat
iii. késedelem miatti felszólító levél postázási díja: a mindenkori postai díjszabás szerint
iv. késedelem miatti felszólító távirat kiküldési díjaként: a mindenkori Magyar Telekom Távközlési Nyrt. díjszabás szerint
v. késedelem miatti felszólító sms díjaként: … forint / SMS
vi. behajtással kapcsolatos személyes megkeresés díjaként: … forint / kiszállás

12.

A THM számítás során figyelembevételre kerülő valamennyi feltétel (amelyek pontos mértékét a vonatozó aktuális Hirdetmény, valamint a Bank Elfogadó Nyilatkozata tartalmazza): a
kölcsön kamatlába, az esetleges kamatkedvezmény mértéke, szerződéskötési díj, a folyósítás várható dátuma, az első törlesztőrészlet esedékessége, a kölcsön futamideje, a kölcsön
összege.

13.

A Szerződésben feltüntetett költségek és díjak, illetőleg a változó kamat az ÁSZF-ben leírtak szerinti módon változtathatóak, mértékük a jelen Ajánlat megtételekor hatályos, vonatkozó
Hirdetmény alapján került meghatározásra.

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
Igénylő/Adós:

vagyok

Társigénylő/Adóstárs:

vagyok




nem vagyok
nem vagyok




2

Vezető testület: a pénzügyi intézmény és azzal szoros kapcsolatban álló vállalkozások (K&H Autópark Kft., K&H Eszközlízing 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, ideértve a
fióktelep formájában működő pénzügyi intézmény vezető állású személyeit is.
Az Adós és az Adóstárs 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.
2.

Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozatok:
Kijelentem, hogy személyes adataim kezelésére vonatkozóan a Bank egyértelmű és részletes tájékoztatást adott. A tájékoztatást – ideértve az Adatkezelési Tájékoztatóban
(https://www.kh.hu/adatvedelem), valamint az Üzletszabályzat adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseiben foglalt tájékoztatást is – megismertem, és azt kifejezetten
elfogadom. Megerősítem, hogy lehetőségem volt kérdéseimet feltenni, melyekkel kapcsolatban megfelelő válaszokat kaptam.

3.

Nyilatkozat a KHR-ben a szerződéses jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez adott hozzájárulásról (tárolhatósági nyilatkozat)
A K&H Bank Zrt., mint referenciaadat-szolgáltató (a továbbiakban: Referenciaadat-szolgáltató) útján a Központi Hitelinformációs Rendszert (KHR) működtető pénzügyi vállalkozás
részére az alábbi nyilatkozatot teszem:
Kérjük, szíveskedjen nyilatkozni, hogy a KHR tv. 9. § (2) bekezdés alapján kéri-e a KHR-t működtető pénzügyi vállalkozástól és egyben hozzájárul-e ahhoz, hogy a Referenciaadatszolgáltatónál lévő, a jelen Ajánlat elfogadása útján létrejövő pénzügyi szolgáltatási szerződésével kapcsolatos referenciaadatait a KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás a szerződéses
jogviszony megszűnését követően legfeljebb 5 évig kezelje. Ez a nyilatkozat kizárólag a jelen Ajánlat szerinti pénzügyi szolgáltatási szerződésre vonatkozik. Hozzájárulása esetén
tájékoztatjuk Önt, hogy a jelen tájékoztató aláírásával egyidejűleg kezdeményezett szerződéses jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez való hozzájárulását a szerződéses
jogviszony megszűnéséig a Referenciaadat-szolgáltató útján, azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonhatja.
Alulírott Igénylő/Adós a KHR tv. 9.§ (2) bekezdése alapján ahhoz, hogy a jelen Ajánlat elfogadása útján létrejövő pénzügyi szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos, a KHR
részére a szerződéskötést követően átadott referenciaadataimat a KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követően legfeljebb 5 évig
kezelje
hozzájárulok



nem járulok hozzá

.

Alulírott Társigénylő/Adóstárs a KHR tv. 9.§ (2) bekezdése alapján ahhoz, hogy a jelen Ajánlat elfogadása útján létrejövő pénzügyi szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos, a
KHR részére a szerződéskötést követően átadott referenciaadataimat a KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követően legfeljebb 5
évig kezelje
hozzájárulok



nem járulok hozzá

.

HITELIGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK LISTÁJA
Dokumentum megnevezése
Érvényes személyazonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
Háztartás jövedelmét igazoló dokumentumok
Munkáltatói jövedelemigazolás
NAV-jövedelemigazolás
NAV közteherigazolás
Legutolsó 3 havi bankszámlakivonat
Legutolsó 3 havi bankszámlakivonat vagy 1 havi nyugdíjszelvény
Személygépjármű adatok
Költségvetési terv

Szükséges? (Igen/Nem)
Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem

Egyéb: .........................................................................................................................................................................................................................................................................

Igen/Nem

A fenti listában közölt dokumentumokon kívül a Bank jogosult az elbíráláshoz saját megítélése szerint bármilyen egyéb dokumentumot is bekérni, illetve egyéb feltételeket is meghatározni.
Igénylő/Adós tudomásul veszi, hogy a hitelbírálat csak a hiánytalan dokumentáció benyújtásakor kezdődik meg, valamint hogy a Bank fenntartja magának a jogot további
dokumentumok bekérésére!
NYILATKOZAT TÁJÉKOZTATÓ DOKUMENTUMOK ÁTVÉTELÉRŐL
Alulírott Igénylő/Adós nyilatkozom, hogy az alábbi dokumentumokat a Bank részéről a hiteligénylés során megkaptam.
Dokumentum neve

Dokumentumot megkaptam

„Apró betűk helyett” tájékoztató
MNB tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól
MNB tájékoztató a KHR-ről
Üzletszabályzat
ÁSZF
Hirdetmény
Felmerült kérdések megválaszolása, írásbeli tájékoztatók szóbeli magyarázattal történő kiegészítése

Átvétel dátuma

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Megtörtént

Igénylő/Adós annak figyelembevételével teszi meg jelen szerződéskötési ajánlatát, hogy 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.
Kelt: …, …
___________________________________________
Igénylő/Adós

___________________________________________
Társigénylő/Adóstárs

Előttünk, mint tanúk előtt:
1. Tanú:

………………………………………

2. Tanú: ……………………………………….

név: …………………………………………….

név: …………………………………………….

lakcím: …………………………………………

lakcím: …………………………………………
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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), mint hitelező (a továbbiakban: a Bank), az Igénylő/Adós által benyújtott személyi kölcsön
szerződéskötési ajánlatot (Ajánlatot) az alábbi - az Ajánlatban foglaltakhoz képest nem módosított - feltételekkel fogadja el:
1. Ügyféladatok:
Adós
Születési név:
Anyja születési neve:
Személyazonosító okmány száma:

Ügyfélazonosító:

Adóazonosító jel:

Adóstárs
Ügyfélazonosító:
Születési név:
Anyja születési neve:
Személyazonosító okmány száma:
Adóazonosító jel:
2. A Bank által jóváhagyott szerződés kondíciói:
A Bank az alábbi Kölcsönt nyújtja az Adósnak:

Titulus, Neve:
Születési hely, dátum:
Személyazonosító okmány típusa:
Állandó lakcím:
Titulus, Neve:
Születési hely, dátum:
Személyazonosító okmány típusa:
Állandó lakcím:

Kiegészítő termék feltételek: alt1. Nincs kedvezmény, alt2. 4000+
kedvezmény
Kölcsön összege: … Ft azaz … forint. A kölcsön nyilvántartása forintban történik.
Törlesztőrészletek száma:
Lejárat napja:
A Kölcsön kamatlába fix, mértéke évi: … %
Szerződéskötési díj, amely folyósításkor a Kölcsön összegéből kerül levonásra: … Ft, azaz … forint
Induló teljes hiteldíj mutató (THM) mértéke: … %
Az első Törlesztőrészlet Esedékességének Napja:
A további Törlesztőrészletek Esedékessége: minden naptári hónap ___.
Kölcsönt folyósító fiók:
napján
A Törlesztőrészletek várható összege a jelenlegi annuitásos számítás, kamatláb és kondíciók alapulvételével: … Ft, azaz …forint.
A törlesztőszámla GIRO-számlaszáma:
Az Adós által fizetendő teljes összeg: …Ft.
Kampánykód:

3.

Az Igénylő/Adós által benyújtott Ajánlat Bank általi elfogadásával a Felek között személyi kölcsönszerződés jön létre. Amennyiben az
Ajánlat, illetve jelen Elfogadó Nyilatkozat másként nem rendelkezik, a Kölcsönszerződésben szereplő fogalmak az Üzletszabályzatban, a
Lakossági Hitelekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben (az ÁSZF-ben) és a mindenkor hatályos Hirdetményben írt jelentéssel
bírnak.

4.

A Kölcsönszerződésben feltüntetett kamat, költségek és díjak az ÁSZF-ben leírtak szerinti módon változtathatóak, mértékük az Ajánlat
aláírásának napján érvényes vonatkozó Hirdetmény alapján került meghatározásra.

5.

A Bank az induló THM megállapításához a következő feltételeket vette figyelembe:
- kamatláb: … %
- a szerződéskötési díj: … Ft
- a folyósítás várható dátuma:
- az első törlesztőrészlet esedékessége:
- a kölcsön futamideje: … hónap
- a kölcsön összege: …. Ft
A THM számítás során nem kerültek figyelembevételre az irányadó Hirdetményben feltüntetett és a kölcsönszerződésre alkalmazandó
egyéb díjak és költségek.

Kelt: …, …
____________________________________
K&H Bank Zrt.

4

