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LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HITELKERET (FOLYÓSZÁMLAHITEL)
IGÉNYLŐLAP és SZERZŐDÉS
(továbbiakban: Hitelszerződés)
amely létrejött egyrészről a GRÁNIT Bank Zrt. (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8., cégjegyzékszáma: 01-10-041028, bejegyezve a Fővárosi
Törvényszék Cégbíróságán; adószáma: 10189377-2-44); mint hitelnyújtó, (továbbiakban Bank) másrészről
Számlatulajdonos

Családi név:

Utónév:

Születési név:

Anyja neve:

Születési hely:

Születési idő:

Személyazonosító okmány típusa:
Állandó lakcím:1

év

irsz.

nap

település
utca

Állandó lakhelyének:

hó

Személyazonosító okmány száma:

tulajdonosa

résztulajdonosa

E-mail címe:

házszám

bérlője

lépcsőház

em.

ajtó

tulajdonos családtagja

@

Mobiltelefon szám:

mint saját nevükben és javukra eljáró Számlatulajdonosok (továbbiakban együtt: Számlatulajdonos) között a Kockázatvállalással kapcsolatos lakossági ügyletekről szóló
Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglaltak mellett az alábbiak szerint:

I. Igényelt hitelkeret adatai
Lakossági forint bankszámla száma:

-

Az igényelt folyószámlahitel összege:

-

Ft, azaz

Folyószámlahitel célja:

forint

új folyószámlahitel rendelkezésre tartása

Átvállalandó folyószámlahitel összege:

másik hitelintézetnél lévő folyószámlahitel átvállalására

Ft, rendelkezésre tartó hitelintézet neve:

A rendszeresen vállalt bankszámlára érkező havi átutalás összege:

Ft

A sztenderd -nem akciós- kondícióból egyedi kedvezmény kérésének oka:
BKV Munkavállalói számlacsomagja van

Szerencsejáték Zrt. igazolt munkavállalója

Provident Pénzügyi Zrt. igazolt munkavállalója

Kiemelt GRÁNIT Klub tagja

Aranykor/Aranykor Prémium számlacsomagja van

2

Igazolt munkavállalója és/vagy ügyfele: CIG Pannónia Életbiztosítónak / CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosítónak / Pannónia Önsegélyező Pénztár /
Pannónia Nyugdíjpénztárnak / Pannónia Pénztárszolgáltatónak / Pannónia CIG Alapkezelőnek / Medicina Egészségpénztárnak
Quantis Csoport igazolt munkavállalója vagy szerződéses kapcsolatban álló értékesítő partnere
Gáz Tranzit Zrt. igazolt munkavállalója

COOP Dolgozói/Dolgozói Prémium számlacsomagja van

Millennium Kedvezmény (Bp, Lechner Ö.fasor 8. sz. alatt dolgozóknak)

Számlatulajdonos kijelenti, hogy a Pénzforgalmi Keretszerződésében rögzített személyes adataiban változás nem történt, illetve amennyiben igen, úgy azt a Bankhoz jelen
igénylőlap aláírását megelőzően szabályszerűen bejelentette.
Számlatulajdonos a Folyószámlahitel igényléséhez az alábbi adatokat adja meg:

Számlatulajdonos adatai
Családi állapot

Nyelvvizsgák

Legmagasabb iskolai végzettség

Nyelvvizsgák száma:3

egyedülálló

alapfokú

középiskola

Rendelkezik-e nyelvvizsgával?

házas

egyéb középfokú

főiskola

alapfok

db

élettárs

egyetem

középfok

db

elvált

egyéb:

felsőfok

db

özvegy

Középfokú bizonyítványok száma:

db

gyámság

Diplomák száma:

db

Gyermekek

Eltartott gyermekek száma:

Jövedelmi adatok
Jelenleg Ön:

Havi nettó jövedelme:

igen

Tagja Ön betéti társaságnak, közkereseti társaságnak vagy egyéni vállalkozó-e?

alkalmazott

Ft

Társaság / vállalkozás adószáma

vállalkozó

Ft

Foglalkozása:

nyugdíjas

Ft

Munkahely neve:

egyéb*

Ft

Munkahely címe:

-

-

*Pl. GYES, GYED, GYÁS, TGYÁS, járadék, stb.:
Kijelentem, hogy a fent megjelölt jövedelmek után - tudomásom szerint - az előírt közterhek megfizetésre kerültek.
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nem

Megtakarítások, ingatlanvagyon

Rendszeres megtakarítás (megtakarítási elemet is tartalmazó életbiztosítás, önkéntes nyugdíjpénztár, lakás-takarékpénztár) havi összege:
1 000 Ft alatt

1 000-10 000 Ft között

Rendelkezik legalább 10 millió Ft értékű ingatlanvagyonnal?

Hitel 1.

Fennálló kölcsön / hitelkeret

Típusa:

10 000 Ft felett

4

Hitel 2.

igen

nem

Hitel 3.

5

Hitelintézet neve:
Fennálló tartozás összege:

HUF/CHF/EUR/JPY

Havi törlesztőrészlet összege:

HUF/CHF/EUR/JPY

Hitel lejárata:
Lakás-előtakarékossági (LTP)-, vagy életbiztosítási
szerződéssel kombinált a hitel?
LTP/életbiztosítás havi összege (a havi
törlesztőrészleten túl):
Korlátozott időtartamra akciós vagy halasztott
tőketörlesztésű a hitel, amely jelenleg is tart?
Havi törlesztőrészlet az akció lejárta
után/tőketörlesztés megkezdésekor:

igen

1

HUF/CHF/EUR/JPY

1

HUF/CHF/EUR/JPY

nem

igen

HUF

1

HUF/CHF/EUR/JPY

1

HUF/CHF/EUR/JPY

nem

igen

HUF

igen

nem
1

1

nem
HUF

igen

HUF/CHF/EUR/JPY

1

nem
HUF/CHF/EUR/JPY

igen
1

nem
HUF/CHF/EUR/JPY

1

A hitelben szereplő Adós/Adóstársak száma összesen:

fő

fő

fő

akik közül jelen kölcsönkérelemben Adós/Adóstársként szerepel:

fő

fő

fő

Jelen kölcsönből kiváltásra kerül?
1
2
3
4
5

igen

nem

igen

nem

igen

nem

A Számlatulajdonos hiteligénylőnek állandó magyarországi lakcímmel rendelkeznie kell.
A megfelelő aláhúzandó.
Egy nyelvből csak egy vizsga, a legmagasabb fokozatú írható be.
Az a befizetés vehető figyelembe, amelyet a kérelem benyújtását legalább hat hónappal megelőzően kötött szerződés alapján fizet a Számlatulajdonos hiteligénylő.
Pl. személyi hitel, lakáshitel, jelzálogkölcsön, folyószámlahitel, hitelkártya

II. Nyilatkozat folyószámlahitel igénybevételéhez
Tudomásul veszem, hogy amennyiben olyan jellegű nyilatkozat megtételét megtagadom, amely a hiteligénylés kockázati megítélésében szerepet játszik, a GRÁNIT Bank
Zrt-nek jogában áll a befogadást megtagadni, vagy a kérelmet a hitelbírálat során elutasítani.
1. Kijelentem, hogy jelen Igénylőlapon és a Szerződésben szereplő, a Bank által nyújtott folyószámlahitel igénybevételéhez és teljesítéséhez szükséges személyes
adataim átadása a Bank megfelelő tájékoztatása birtokában, önkéntes alapon történt. Jelen Igénylőlap és Szerződés aláírásával kifejezetten elismerem, hogy a Bank jelen
Igénylőlap és Szerződés aláírását megelőzően tájékoztatott az adatkezelési tájékoztatójának elérhetőségéről (https://granitbank.hu/upload/Adatkezelesi tajekoztato.pdf
és ügyfélszolgálat), az adatkezelési tájékoztatót jelen Igénylőlap és Szerződés aláírását megelőzően elolvastam, az abban foglaltakat megértettem. Kijelentem
továbbá, hogy az Adatkezelési Tájékoztató szerint hozzájárulás jogalap alapján kezelt személyes adataim kezeléséhez kifejezett hozzájárulásomat
adom. A Bank személyes adataimat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) („GDPR”), valamint az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény betartásával, az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint, a jelen Igénylőlapon és a
Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítése érdekében, a szolgáltatás céljának megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli, és csak a szolgáltatás
teljesítésében elengedhetetlenül közreműködő szervezetek számára, a feladatuk ellátásához szükséges mértékben továbbítja. Tudomásul veszem, hogy a Bank jogszabályi kötelezettségénél fogva - a bemutatott személyazonosító okmányaimról másolatot készít.
Fenti pontban foglaltakat elfogadom és a személyes adatok kezeléséhez hozzájárulok:

nem fogadom el és nem járulok hozzá az adatkezeléshez:

2. A GRÁNIT Bank Zrt. az általam megadott személyes adatokat a hitelügylethez kapcsolódó törvényes időtartam alatt tárolja, kezeli és a hitelezési szolgáltatási
munkafolyamatban felhasználja, továbbá a Központi Hitelinformációs Rendszerben (továbbiakban KHR) kezelt valamennyi referenciaadatomat teljes
hiteljelentés keretében a KHR-ből lekérdezheti a hitelkérelem elbírálása céljából. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank a hitelbírálathoz kapcsolódó
értesítéseket, illetve információkat az általam megadott e-mail címre vagy GRÁNIT NetBank szolgáltatáson keresztül elektronikus formában
megküldje. Továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy a szerződéskövetést követően a kölcsönhöz kapcsolódó értesítések, információk megküldése
elsősorban GRÁNIT NetBank szolgáltatáson keresztül történjenek részemre. Tudomásul veszem, hogy a GRÁNIT Bank Zrt. a banktitokként kezelt
információkról csak személyes felhatalmazásom alapján, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben szolgáltat ki információt.
Fenti pontban foglaltakat elfogadom és a személyes adatok kezeléséhez hozzájárulok:

nem fogadom el és nem járulok hozzá az adatkezeléshez:

3. Az általam benyújtott személyes okmányok, illetve az általam közölt személyes adatok valódiságát, az adatok nyilvántartására és valódiságának igazolására jogosult
hatóságnál, természetes vagy jogi személynél a Bank teljes körűen ellenőrizi, a Bank ebből a célból a Giro Zrt. által biztosított GirInfo szolgáltatást és a WorldCheck
szolgáltatást is igénybe veszi. Egyúttal az illetékes hatóságokat, természetes és jogi személyeket jelen nyilatkozatommal a titoktartási kötelezettség alól a Bankkal
szemben felmentem.
Fenti pontban foglaltakat elfogadom:

nem fogadom el:

4. Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott minden adat megfelel a valóságnak továbbá a szolgáltatott információkon kívül semmi olyan, a hiteligénylés elbírálása
szempontjából lényeges körülmény, vagy adat nem került elhallgatásra, amelyek befolyásolhatják a hitelkérelemben foglaltakat, illetve az abból levonható
következtetéseket. Jelen nyilatkozat aláírásával felhatalmazom a Gránit Bank Zrt-t arra, hogy az adatokat ellenőrizze, azzal, hogy a Bank az ellenőrzés elvégzése
érdekében személyi okmányaimat lemásolja.
Fenti pontban foglaltakat elfogadom:

nem fogadom el:

5. Kijelentem, hogy kivetett és meg nem fizetett adó-, vám-, nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék, önkormányzati adó-, illeték- illetve egyéb
köztartozásom nem áll fenn; vagyonommal szemben sem hatósági végrehajtási eljárás, sem egyéb igény érvényesítése nincs folyamatban, és tudomásom szerint a
közeljövőben sem várható. Ugyancsak kijelentem, hogy a hitelkérelem során általam megadott havi nettó jövedelmek után az előírt közterhek - tudomásom szerint –
megfizetésre kerültek. Nem állok cselekvőképességet korlátozó, vagy kizáró gondnokság hatálya alatt.
Fenti pontban foglaltakat elfogadom:

nem fogadom el:

6. Kijelentem, hogy a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR törvény) alapján a GRÁNIT Bank Zrt. írásban tájékoztatott
a KHR-re irányadó szabályokról, a nyilvántartást céljáról, a nyilvántartott személyt megillető jogokról, a Központi Hitelinformációs Rendszer által kezelt adatok
felhasználásáról, valamint az adatok átadásáról. Az erre vonatkozó MNB tájékoztató egy példányát jelen Hitelszerződés benyújtása előtt átvettem és az abban foglaltakat
tudomásul veszem.
Fenti pontban foglaltakat elfogadom:
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nem fogadom el:
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7. A KHR törvény 5. § (3) bekezdése alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a KHR-ben rögzített adataim más referenciaadat-szolgáltató által – a KHR-ben történő
adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésem megkötését megelőzően – átvételre kerüljenek. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy jelen nyilatkozatomat – az adataim
KHR-ben történő nyilvántartásának időtartama alatt – bármikor módosíthatom, tehát a hozzájárulást - az adatok KHR-ben történő nyilvántartásának időtartama alatt később is megadhatom vagy visszavonhatom.
Fenti pontban foglaltakat elfogadom és a hozzájárulást megadom:

nem fogadom el és nem járulok hozzá:

Tudomásul veszem, hogy a hozzájárulás megtagadását a KHR tartalmazza.
8. A KHR törvény 9. § (2) bekezdése alapján hozzájárulok ahhoz, a szerződéskötést követően a KHR törvény 5.§ (2) bekezdése alapján a KHR részére átadott
referenciaadataimat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás (BISZ Zrt.) a szerződéses jogviszony megszűnését követően legfeljebb 5 évig kezelje. A jogviszony megszűnését
követő adatkezeléshez való hozzájárulás a szerződéses jogviszony megszűnéséig a Bank útján, azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül, írásban
bármikor visszavonható.
Fenti pontban foglaltakat elfogadom és a hozzájárulást megadom:

nem fogadom el és nem járulok hozzá:

9. Hozzájárulok, hogy a KHR részére történő adatátadás megtörténtéről szóló tájékoztatót lehetőség szerint elektronikus úton, jelen nyomtatványon, az 1.
Számlatulajdonos által megjelölt e-mail címre vagy a GRÁNIT NetBanki szolgáltatáson keresztül küldjék meg.
Fenti pontban foglaltakat elfogadom és a hozzájárulást megadom:

nem fogadom el és nem járulok hozzá:

10. Tudomásul veszem a GRÁNIT Bank Zrt. köteles - a KHR törvényben előírt körben - személyes és banki adataimat továbbítani a KHR-be abban az esetben, ha jelen
kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettségemnek – a KHR törvényben előírt időszakot és összeget meghaladóan - nem teszek eleget, valamint a kölcsönszerződés
megkötésének kezdeményezésekor valótlan adatot közlök, vagy hamis, illetve hamisított okiratot használok fel. Kijelentem, hogy tudomásom szerint a KHR (volt BAR)
nyilvántartásában negatív információval nem szerepelek, illetve tudomásul veszem, hogy amennyiben mégis található rólam negatív információ a KHR adatbázisban, úgy a
GRÁNIT Bank Zrt. a kölcsönkérelmet jogosult – erre hivatkozva – elutasítani.
Fenti pontban foglaltakat elfogadom:

nem fogadom el:

11. Kijelentem, hogy amennyiben a GRÁNIT Bank Zrt-vel megkötésre kerülő jelen hitelszerződés alapján fizetési késedelembe esek, úgy erre az esetre kérem a
mindenkori munkáltatómat (és egyben hozzájárulok ahhoz), hogy a GRÁNIT Bank Zrt. által írásban megjelölt összeget munkabérem maximum 33%-a erejéig levonja, és
közvetlenül a GRÁNIT Bank Zrt. által megjelölt bankszámlára utalja át. Jelen rendelkezésem mindaddig érvényes, amíg a GRÁNIT Bank Zrt-vel szemben
kölcsönszerződésből eredően tartozásom áll fenn. A GRÁNIT Bank Zrt. a kölcsönszerződéssel összefüggésben az általam megadott, reám vonatkozó személyes, illetve
egyébként banktitoknak minősülő adatokat (illetve az azokat tartalmazó dokumentumokat) kiszolgáltatja a mindenkori munkáltatóm részére a kölcsönszerződésből fakadó
követelésének érvényesítése céljából.
Fenti pontban foglaltakat elfogadom:

nem fogadom el:

12. Kijelentem, hogy a GRÁNIT Bank Zrt. „Üzletszabályzat"-nak, „Kockázatvállalással Kapcsolatos Lakossági Ügyletek Általános Szerződési Feltételei"-nek (továbbiakban:
ÁSZF) elérhetőségéről és tartalmáról kaptam tájékoztatást, azok tartalmát megismertem és magamra nézve elfogadom, kérésemre a főbb pontjai megtárgyalásra
kerültek. Tudomásul veszem, hogy e tájékoztatás elmaradására a GRÁNIT Bank Zrt-vel szemben előnyök szerzése érdekében nem hivatkozhatom.
Fenti pontban foglaltakat elfogadom:

nem fogadom el:

13. Kijelentem, hogy a Túlzott eladósodottság kockázatairól szóló MNB tájékoztató egy példányát jelen Szerződés benyújtása előtt a GRÁNIT Bank Zrt-től átvettem és az
abban foglaltakat megismertem.
Fenti pontban foglaltakat elfogadom:

nem fogadom el:

14.
Felhatalmazom a Bankot, hogy részemre közvetlen megkeresés eszközével közvetlen üzleti célú termékajánlatot, marketing anyagot küldjön mindaddig, amíg a
Bank székhelyére vagy az info@granitbank.hu elektronikus címre küldött a természetes azonosítóimat tartalmazó (név, anyja születési neve, születési idő) írásos
nyilatkozatommal azt le nem tiltom.
Fenti pontban foglaltakat elfogadom és a hozzájárulást megadom:

nem fogadom el és nem járulok hozzá:

III. Lakossági folyószámlahitel szerződési feltételei
1. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Bank a Folyószámlahitel engedélyezése során hitelbírálatot végez. Ennek eredménye alapján a Banknak jogában áll a
Folyószámlahitel igénylést visszautasítani, illetve az igényelt összegtől alacsonyabb összeget engedélyezni. A Számlatulajdon os tudomásul veszi, hogy az igénylés
átvétele, illetve jelen Hitelszerződés Számlatulajdonos általi egyoldalú aláírása nem jelent kötelezettséget a Bank részére a z igényelt Hitelkeret engedélyezésére és
rendelkezésre bocsátására.
2. A pozitív hitelbírálatot követően, a folyószámlahitel rendelkezésre bocsátásának feltétele, hogy a hiteligénylő rendelkezz en a Banknál lakossági bankszámlával és - a
folyószámlahitel szerződés Bank általi aláírásához és a jóváhagyott összegű folyószámlahitel rendelkezésre bocsátásához illet ve folyamatos fenntartásához - szükséges
mértékű jövedelemjóváírás megtörténjen nevezett lakossági bankszámlán, mely jelen Hitelszerződés I. fejezetében kerül megjelö lésre.
Más hitelintézet által nyújtott folyószámlahitel átvállalása esetén, a folyószámlahitel rendelkezésre tartásának további felt étele, hogy a hiteligénylő Számlatulajdonos a
kiváltandó folyószámlahitelét kiegyenlíti és megszünteti, amelynek tényét ennek tanúsítására alkalmas, a másik hitelintézet á ltal kiállított eredeti igazolás benyújtásával
igazolja a Banknak felé, jelen Hitelszerződés Bank általi aláírásának napjától számított 30 napon belül. Ennek elmulasztása a Szerződés azonnali hatályú felmondását
vonhatja maga után.
3. A Bank által megállapított Folyószámlahitel kezdeti összegét, a Folyószámlahitel fenntartásához szükséges havi jóváírás mi nimum összegét és jelen Hitelszerződés
Bank általi aláírásának napján érvényes tényleges kondícióit, a teljes hiteldíj mutató (THM) számításánál figyelembe veendő d íjak, költségek, kamatok, jutalékok
(továbbiakban együttesen: Díj) és esetleges kedvezmény(ek) induló mértékét a Bank jelen dokumentum Záradékában igazolja vissz a, amelyet a Számlatulajdonos jelen
dokumentum aláírásával elfogad. Amennyiben a Számlatulajdonos feltételhez kötött kedvezményben részesül, arra csak a vonatkoz ó feltétel folyamatos teljesítése
esetén jogosult, amelyet a Bank bármikor ellenőrizhet. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben az ellenőrzés során nem igazolja, vagy már nem teljesíti a
kedvezményre jogosító feltételt, a Bank jogosult azonnali hatállyal megvonni a kedvezményt.
4. A Záradékban közölt THM az engedélyezett és rendelkezésre tartott Folyószámlahitel, a jelen Hitelszerződés Bank általi alá írásának napján hatályos a teljes hiteldíj
mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet, az abban meghatározott szám ítási módszer, valamint az ÁSZF-ben 2.3.
pontjában és a Záradékban részletezett Díj figyelembevételével történt. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a THM a feltét elek megváltozása esetén a jövőben
módosulhat, továbbá, hogy a THM nem tükrözi a Folyószámlahitel és az annak terhére igénybe vett kölcsön(ök) kamatkockázatát. A THM számításánál figyelembe vett
Díjakat, azok mértékét, kiszámításának módszerét a Hirdetmény, az ÁSZF és a Záradék tartalmazza. Számlatulajdonos kijelenti, hogy valamennyi – az igénylés
aláírásakor hatályos Hirdetmény szerinti – Díjat és annak mértékét megismerte, és tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége a mindenkor hatályos Hirdetményben
meghatározott mértékek szerint alakul. Felek rögzítik, hogy a jelen Hitelszerződés alapján felszámított Díjak az 1 éves rende lkezésre tartási időszak alatt fixek, azaz nem
kerülnek módosításra, ide nem értve a Számlatulajdonos számára kedvező, egyoldalú módosítás esetét.
5. Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a Folyószámlahitelszerződés fennállása alatt, a fentiekben meghatározot t bankszámlájára havonta legalább jelen
Hitelszerződés Záradékában meghatározott mértékű jóváírás érkezik annak érdekében, hogy a Záradékban feltüntettet összegű Fol yószámlahitelt a Bank a
Számlatulajdonos folyamatos rendelkezésre bocsássa.
6. Számlatulajdonos jelen Hitelszerződés aláírásával vállalja, hogy a folyószámlahitel rendelkezésre bocsátásának időszaka al att a hitelterheiben bekövetkező
változásokról haladéktalanul értesíti a Bankot. Ennek elmulasztása esetén a Bank Számlatulajdonos hitelterheinek változatlans ágát feltételezi.
7. Számlatulajdonos tudomásul veszi továbbá, hogy igénylése a Záradék Bank általi aláírásától minősül szerződésnek, amely az aláírás napjától számított 1 éves,
határozott időre jön létre, és az ÁSZF 1.12. pontjában meghatározott feltételek szerint újabb 1 évre újrafinanszírozásra kerü lhet. Az újrafinanszírozott hitelek esetében, a
Bank a hitel lejárata előtt értesíti a Számlatulajdonost az újrafinanszírozás feltételeiről (ideértve a kamat -, díj- (jutalék-) vagy költségelemet is). A számlatulajdonos
tudomásul veszi, hogy a Bank jogosult az ajánlatban a hitelkamatok és díjak mértékét a megváltozoott pénzpiaci körülményekkel összhangban, egyoldalúan a
számlatulajdonos hátrányára módosítani. Az újrafinanszírozott folyószámlahitel esetén is megilleti a Számlatulajdonost a hit el ismételt rendelkezésre bocsátását követő
14 napon belüli elállás, felmondás joga. A szerződésre a Bank mindenkor hatályos Üzletszabályzatának, Kockázatvállalással kap csolatos ügyletek ÁSZF-jének és a
lakossági folyószámlahitelre vonatkozó Hirdetményének rendelkezései az irányadóak, amelyeket a Számlatulajdonos jelen dokumen tum aláírása előtt átvett, megismert
és megértett, valamint magára nézve kötelezőnek fogadott el. Ezen túl a folyószámlahitelhez kapcsolódó bankszámla Pénzforgal mi Keretszerződése ugyancsak jelen
Hitelszerződéses jogviszony részét képezi. A Bank a záradékolást követően jelen Hitelszerződés egy példányát a Számlatulajdon osnak megküldi, valamint
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Hitelszerződéses jogviszony részét képezi. A Bank a záradékolást követően jelen Hitelszerződés egy példányát a Számlatulajdon osnak megküldi, valamint

amennyiben az Üzletszabályzat, az ÁSZF és a Hirdetmény bármelyikének módosítása az igénylés benyújtását követően került kifüg gesztésre, úgy annak változásáról is
értesíti.
8. A Folyószámlahitel igénybevétele akként történik, hogy a Számlatulajdonos által kezdeményezett tranzakciók teljesítésére, valamint az azokhoz kapcsolódó Díj
kiegyenlítésére – amennyiben arra a Bankszámla egyenlege fedezetet nem, vagy nem kellő mértékben biztosít –, automatikusan kölcsön(öke)t folyósít legfeljebb a
Folyószámlahitel erejéig. Bank a Számlatulajdonost a folyószámlahitelhez kapcsolódó bankszámla számlakivonatával együtt értes íti a hitelkeret terhére, javára történt
terhelések, jóváírások (törlesztések) összegéről, időpontjáról (ide értve a hitelkamatot és esetleges egyéb díjakat, terhelés ét is), azon időszakról, amelyre a tájékoztatás
vonatkozik, továbbá a tájékoztatás kezdő- és végső időpontjában fennálló hitelegyenlegről.
9. Amennyiben Folyószámlahitel túllépés esetén vagy lejárt, megszüntetett Folyószámlahitel esetén a Számlatulajdonos fizetési kötelezettségének határidőben nem, vagy
nem teljes mértékben tesz eleget, a Számlatulajdonos jelen Hitelszerződés aláírásával felhatalmazza a Bankot, hogy a nála vez etett bármely Bankszámla terhére a meg
nem fizetett tartozását, annak járulékaival együtt kiegyenlítse. Ugyancsak tudomásul veszi és elfogadja a
Számlatulajdonos, hogy a Banknak jogában áll a követelése kielégítése céljából a Számlatulajdonos más banknál vezetett bármel y bankszámláját azonnali beszedési
megbízás útján megterheltetni, vagy végrehajtási eljárást indítani a Számlatulajdonos bármely ingó és ingatlan vagyonára nézv e, vagy a követelését engedményezni
harmadik fél részére.
10. A Számlatulajdonos tudomásul veszi és elfogadja, hogy az ÁSZF 2.2.1. pontjában meghatározott feltételek szerint, a Bank jogosult a Folyószámlahitel fennállása
alatta bármikor megvizsgálni a Számlatulajdonos hitelképességét, teljesítőképességét és a kapcsolódó bankszámlára érkező jóvá írások összegét, amely alapján a Bank
módosítja a Folyószámlahitel rendelkezésre bocsátott összegét.
A folyószámlahitel összegének fentiek alapján történő módosítása jelen Hitelszerződés részét képezi. Az így megállapított, új folyószámlahitel összegét, a fenntartásához
szükséges havi jóváírás minimum összegét, a kapcsolódó Díjakat, a folyószámlahitel rendelkezésre tartásának feltételét és ide jét a Bank írásban, jelen dokumentum
Záradékának módosításával közli a Számlatulajdonossal.
11. Számlatulajdonost a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. tv. alapján megilleti a jelen Hitelszerződéstől való elállás / felmondás joga, az alábbiak
szerint: Számlatulajdonos jogosult a Folyószámlahitel szerződéstől, a megkötésének napjától számított (újrafinanszírozott fol yószámlahitel esetén, az ismételt
rendelkezésre bocsátását követő) 14 napon belül indoklás nélkül elállni, ha Kölcsön igénybevételére még nem került sor; Száml atulajdonos jogosult a Folyószámlahitel
szerződést, a megkötésének napjától számított (újrafinanszírozott folyószámlahitel esetén, az ismételt rendelkezésre bocsátás át követő) 14 napon belül külön díj
megfizetése nélkül felmondani, ha a Kölcsön igénybevételére már sor került. Jelen Hitelszerződéstől való elállás / felmondás jogának részletes feltételeit, módját és
jogkövetkezményeit az ÁSZF tartalmazza, amely nem érinti a Felek jelen Hitelszerződés megszüntetésére vonatkozó egyéb, az ÁSZ F-ben részletezett felmondással
kapcsolatos lehetőségeit.
12. A Bank felügyeleti hatóságának nevét és székhelyét, valamint a jelen Hitelszerződésből eredő jogvitákra vonatkozó rendelk ezéseket az ÁSZF tartalmazza.
13. A Számlatulajdonos és a Bank között korábban megkötött, jelen Hitelszerződésben hivatkozott lakossági Pénzforgalmi Kerets zerződésben nem szabályozott, illetve
eltérően szabályozott kérdések tekintetében a jelen Hitelszerződés rendelkezései az irányadóak. A Szerződésben nem szabályozo tt kérdésekben a Bank mindenkor
hatályos Üzletszabályzata, ÁSZF-e, a vonatkozó Hirdetménye, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamin t a pénzforgalomról szóló hatályos
jogszabályok az irányadóak.
Kelt:

,

év

hó

nap

Számlatulajdonos aláírása
Gránit Bank tölti ki!

ZÁRADÉK

A Bank a nevezett Számlatulajdonos rendelkezéséhez kötött
-

-

számú bankszámlájához kapcsolódóan rendszeres jóváírás fedezete mellett – jelen záradékban meghatározott kezdeti összegű – Folyószámlahitelt nyit és tart a
Számlatulajdonos rendelkezésére, amelynek terhére – az ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett – kölcsönt folyósít Számlatulajdonos részére a bankszámla-követelést
meghaladó valamennyi esedékes fizetési rendelkezés átmeneti finanszírozás céljából.
A Folyószámlahitel rulírozó jellegű: a Számlatulajdonos a Folyószámlahitel terhére folyósított kölcsönök visszafizetésének függvényében, a rendelkezésre álló, szabad
Folyószámlahitel mértékéig, jogosult a Folyószámlahitelt ismét igénybe venni.
Rendelkezésre tartott Folyószámlahitel kezdeti összege:

Ft, azaz

forint

Hitelkamat: a mindenkor hatályos Hirdetményben rögzített
% kedvezménnyel.*
Jelenlegi mértéke kedvezménnyel:
%
*
*
A kedvezmény nem kötött feltételhez.
A kedvezmény feltétele: Kiemelt GRÁNIT Klub tagság / BKV Munkavállalói számlacsomag / Aranykor-,
Aranykor Prémium számlacsomag / jelen Hitelszerződés I. fejezetében feltüntetett
*
CIG-, Medicina-, Quantis-, Szerencsejáték Zrt., Provident Pénzügyi Zrt.
Karácsonyi Akció keretében nyújtott kedvezmény.
vagy Gáz Tranzit Zrt. munkavállalóipartneri-ügyfél kapcsolat / Millennium Kedv.(Bp, Lechner Ö.fasor 8.alatti munkavállaló)
Kezelési költség: a mindenkor hatályos Hirdetményben rögzített
% kedvezménnyel.*
Jelenlegi mértéke kedvezménnyel:
*
*
A kedvezmény nem kötött feltételhez.
A kedvezmény feltétele: COOP Dolgozói-, Dolgozói Prémium számlacsomag

%

Rendelkezésre tart. jutalék: a mindenkor hatályos Hirdetményben rögzített

% kedvezménnyel.

%

Hitelkeret beállítási jutalék: a mindenkor hatályos Hirdetményben rögzített.

Jelenlegi mértéke:

Jelenlegi mértéke kedvezménnyel:
%,

Ft

Jelen Hitelszerződés Bank általi aláírásának napján-a fenti Díjak figyelembe vétele mellett-az induló Teljes hiteldíj mutató (THM) évi:
a Hitel teljes díja:

%,

Ft

A hitel teljes díja a folyószámlahitelhez kapcsolódó bankszámla számlavezetési díjának és a kapcsolódó főkártya éves költségének figyelembevételével került
meghatározásra, azt feltételezve, hogy bankkártyás vásárlással kerül felhasználásra a folyószámlahitel összege.
A THM értékének meghatározása a rendelkezésre tartott folyószámlahitel összegére, a folyószámlahitelhez kapcsolódó bankszámla számlavezetési díjának, a kapcsolódó
főkártya éves költségének figyelembevételével történt, azt feltételezve, hogy a rendelkezésre tartott folyószámlahitel bankkártyás vásárlással a teljes futamidő alatt
teljesen kihasznált, és az adós kamatot havi rendszerességgel, tőkét a rendelkezésre tartási időszak végén fizeti meg. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve
a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.
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A fenti összegű Folyószámlahitel fenntartásához szükséges, átutalással érkező jövedelem jóváírások összege havonta legalább:
Ft, azaz

forint

Késedelmi kamat:
Hitelkamat * 1,5 + 3,00%. , de legfeljebb a termékre vonatkozó THM max.
Amennyiben a Számlatulajdonos a kölcsön visszafizetési kötelezettségének bármely oknál fogva részben, vagy egészben, határidőben nem tesz eleget, úgy a lejárt
tartozások (tőke, kamat, egyéb díjak) után a késedelem idejére késedelmi kamatot köteles fizetni.
Kényszerhitel kamata:
%
Amennyiben a hiteligénylő a jóváhagyott rendelkezésre tartott Folyószámlahitelnél magasabb összeget vesz igénybe (túlkölti a hitelkeretét), a nem engedélyezett összeg
után a mindenkor hatályos Hirdetményben megjelölt mértékű kényszerhitel kamatot kell megfizetnie.
Fizetési felszólítás díja:
Ft, azaz
forint
A fizetési felszólítás díja abban az esetben kerül felszámításra, amennyiben két egymást követő hónapban az ügyfél nem szerződésszerűen teljesíti a rendszeres jóváírási
feltételt.
A Folyószámlahitel rendelkezésre tartásának kezdő időpontja:

év

hó

nap

A Folyószámlahitel rendelkezésre tartásának végső időpontja

év

hó

nap

év

hó

Kelt:

,

nap

GRÁNIT Bank Zrt.
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