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A jelen Üzletszabályzat kihirdetésének napja: 2015. január 30. 
These Business Rules have been published on 30 January, 2015. 
 
 
 
Jelen Üzletszabályzatot a hitel- és okmányos műveletekre vonatkozó szolgáltatás nyújtására 
alakítottuk ki. Kérjük, alaposan olvassa el, tekintettel arra, hogy a jelen Üzletszabályzat lesz az 
irányadó – a Bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és más pénzügyi szolgáltatások nyújtásáról 
szóló Üzletszabályzat mellett- az Ön és a Bank között a létrejött ügyletek vonatkozásában. A jelen 
Üzletszabályzattal kapcsolatos bármely kérdése esetén szívesen állunk rendelkezésére.  
 
These Business Rules set out the basis upon which we will provide our credit- and documentary 
operation services to you. Please, read them carefully since you will be legally bound by them 
together with the Business Rules on keeping bank accounts, collecting deposits and providing any 
other financial services when carrying out credit- and documentary operations with us. Please, 
inform us if there is anything that you do not understand in these Business Rules. 
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I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 
 
1. Az üzletszabályzat hatálya 
 
1.1. Ez az Üzletszabályzat, a Bank of China 
(Hungária) Zrt. (továbbiakban: a Bank) 
Bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és 
más pénzügyi szolgáltatások nyújtásáról szóló 
Üzletszabályzatának A. Általános Részével és 
Záró rendelkezések című XIII. fejezetével 
együtt a Banknak a hitel- és okmányos 
műveletek végzésére vonatkozó általános 
szerződési feltételeit tartalmazza.  
 
1.2. Amennyiben jelen Üzletszabályzat 
valamely rendelkezése eltérő vagy ellentétes a 
Bankszámlák vezetéséről és a betétgyűjtésről 
és más pénzügyi szolgáltatások nyújtásáról 
szóló Üzletszabályzatának A. Általános 
Részével vagy a Záró rendelkezések című XIII. 
fejezetével, úgy jelen üzletszabályzat 
rendelkezései az irányadók. 
 
1.3. A nemzetközi szokványok, szokások vagy 
gyakorlat alapján létrejött, vagy egyébként 
nemzetközi elemet tartalmazó jogügyletekre 
jelen Üzletszabályzat rendelkezései csak 
abban az esetben alkalmazandók, ha azt az 
egyes jogügyletekre vonatkozó szerződés 
kifejezetten előírja.  
 
1.4. Az Ügyfél és a Bank - jogszabály kötelező 
előírása hiányában - a közöttük létrejött 
egyedi jogviszonyukban a jelen 
Üzletszabályzat rendelkezéseitől együttesen 
eltérhetnek, illetve egyes rendelkezések 
alkalmazását kizárhatják. 
 
1.5. Ha a hitelművelet jogszabályon, vagy 
harmadik személy által kialakított 
konstrukción alapul, akkor a jelen 
Üzletszabályzat rendelkezései a 
hitelműveletre csak annyiban alkalmazandóak, 
amennyiben azok az adott jogszabállyal vagy 
konstrukcióval nem ellentétesek. 
 
1.6. Jelen Üzletszabályzat azon rendelkezései, 
amelyek tartalmuk szerint kizárólag nem 
természetes személy Ügyfelekre 
vonatkozhatnak - az Üzletszabályzat eltérő 
rendelkezése hiányában - természetes 
személy Ügyfelek tekintetében nem 

I GENERAL PROVISIONS 
 
1 Scope of the Business Rules 
 
1.1 These Business Rules as well as General Part A 
and Chapter XIII on (Closing Provisions) of the 
Business Rules on keeping bank accounts, 
collecting deposits and providing any other 
financial services contain the general business 
terms and conditions of the credit and 
documentary operations of Bank of China 
(Hungary) Close Ltd. (hereinafter the "Bank").  
 
 
1.2 In case any provisions of these Business Rules 
differs from or conflicts with the General Part A or 
Chapter XIII (Closing Provisions)of the Business 
Rules on keeping bank accounts, collecting 
deposits and providing any other financial 
services, the provisions of these Business Rules 
shall prevail. 
 
 
1.3 The provisions of these Business Rules shall 
apply to legal transactions established in 
compliance with international standards, customs 
or practice, and to those containing international 
components only if the agreement on the specific 
transaction expressly provides so. 
 
 
1.4 Unless otherwise provided by a mandatory 
provision of law, the Customer and the Bank may 
depart from the provisions of these Business Rules 
and may exclude the application of certain 
provisions of these Business Rules in their 
individual contract. 
 
1.5 If a credit operation is based on a law or on a 
scheme launched by a third person, then the 
provisions of these Business Rules shall be applied 
to such credit operation only to the extent that 
they are not in conflict with the relevant law or 
scheme. 
 
 
1.6 The provisions of these Business Rules which, 
due to their purposes, may exclusively relate to 
non-natural person Customers, shall not be 
applicable to natural person Customers, unless 
otherwise stipulated herein. 
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alkalmazandóak.  
 
1.7. A Bank nem folyósít deviza alapú 
(devizában nyújtott vagy devizában 
nyilvántartott és forintban törlesztett) 
fogyasztói hitelt. 
 
 
II. HITEL ÉS KÖLCSÖN 
 
2. Hitelműveletek 
 
2.1. Jelen Üzletszabályzat II-III. Fejezetének 
alkalmazásában Ügyfél  
 
a) az a természetes- és nem természetes 

személy, akivel, vagy amellyel a Bank 
hitelműveletek végzésére jogügyletet köt; 
továbbá az is,  

b) aki (amely) hitelművelet végzésére 
vonatkozó kérelemmel fordul a Bankhoz; 
valamint  

c) az a harmadik személy, aki (amely) az 
Ügyfél szerződésszerű teljesítésének 
biztosítékaként a Bankkal szemben 
kötelezettséget vállal. 

 
2.2. Hitelművelet mindazon banki szolgáltatás, 
amely alapján a Bank - a közte és az Ügyfél 
között létrejött hitelszerződés vagy az adott 
hitelművelet végzésére vonatkozó 
megállapodás (a továbbiakban együttesen: 
Hitelszerződés) alapján - az Ügyfél, vagy a 
Hitelszerződésben meghatározott harmadik 
személy javára kockázatot vállal. 
 
2.3. A Bank az Ügyféllel kötött hitelszerződés 
alapján hitelkeretet tart az Ügyfél 
rendelkezésére, és a rendelkezésre tartott 
összeg erejéig egyéb hitelművelet 
(pénzkölcsön nyújtása, bankári biztosíték 
vállalása) végzésére vonatkozó szerződés 
kötésére vállal kötelezettséget.  
 
a) Pénzkölcsön nyújtása keretében a Bank 

pénzösszeget bocsát az Ügyfél 
rendelkezésére azzal, hogy azt az Ügyfél a 
Hitelszerződésben meghatározott 
időpontban, hiteldíj megfizetése mellett 
köteles a Banknak visszafizetni (a 
továbbiakban: Kölcsön). Pénzkölcsön 
nyújtását a Bank a Hitelszerződés alapján, 

 
 
1.7 The Bank does not provide foreign exchanges 
based consumer loan (that is linked to or 
denominated in foreign currency and repaid in 
forints). 
 
 
II CREDIT AND LOAN 
 
2 Credit Operations 
 
2.1 For the purposes of Chapters II-III these 
Business Rules, a Customer is  
 
(a) a natural or non-natural person with whom 

the Bank enters into a legal transaction for 
credit operations; 
 

(b) Customers also include any person and entity 
who/which submits an application to the Bank 
for a credit operation; and  

(c) any third person who/which undertakes a 
liability towards the Bank as security for the 
Customer’s contractual performance. 

 
 
2.2 Credit operations means all banking services 
on the basis of which the Bank assumes a risk in 
favour of the Customer or a third person pursuant 
to a facility agreement, or any other agreement 
for a given credit operation, made by and 
between the Bank and the Customer (hereinafter 
together "Facility Agreement"). 
 
 
2.3 Pursuant to a Facility Agreement concluded 
with the Customer, the Bank commits to keep a 
credit facility to the Customer’s disposal and 
undertakes an obligation to enter into contracts 
for other credit operations (loans, banker’s 
collateral) up to the amount of the committed 
limit.  
 
(a) Granting loans means that an amount is made 

available by the Bank to the Customer with 
the provision that the Customer is obliged to 
repay it, together with the credit fee, at the 
due date set out in the Facility Agreement 
(hereinafter: "Loan"). The Bank may provide a 
loan pursuant to the Facility Agreement also 
without entering into a separate loan 
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külön kölcsönszerződés kötése nélkül is 
végezheti, amely esetben a Kölcsön 
folyósításával az Ügyfél és a Bank között 
kölcsönjogviszony jön létre a 
Hitelszerződés szerinti feltételekkel. 
 

b) Kölcsön nyújtásának minősül az a 
hitelművelet is, amely alapján az Ügyfél a 
harmadik személlyel szembeni 
pénzköveteléseit - ellenérték fejében – a 
Bankra engedményezi (továbbiakban: 
faktoring) , továbbá ha az Ügyfél váltóból 
illetve egyéb kötelezvényből származó 
követeléseit a Bank leszámítolja (a 
továbbiakban: Leszámítolás), 

 
2.4. A hitelművelet végzésére irányuló 
tevékenység a hitelképesség vizsgálatával, a 
Hitelszerződések előkészítésével, a Bank által 
vállalt kockázatok nyilvántartásával, 
figyelemmel kísérésével, ellenőrzésével, 
valamint az esetleges behajtással kapcsolatos 
intézkedéseket is magában foglalja. 
 
2.5. A jelen Üzletszabályzat 1-7. szakaszában  
írt rendelkezéseket valamennyi hitelművelet 
tekintetében alkalmazni kell. A jelen 
Üzletszabályzat 8-10. szakaszai az egyes 
hitelműveletekre vonatkozó eltérő 
rendelkezéseket tartalmazzák, amely 
rendelkezéseket különösen a fogyasztónak 
nyújtott hitel, a fogyasztónak nyújtott 
ingatlanfedezetű hitel, a fogyasztónak nyújtott 
lakáscélú hitel, a váltóleszámítolás és 
váltókezesség, a pénzkövetelések 
megvásárlása és megelőlegezése 
vonatkozásában kell alkalmazni.  
 
3. A hitelműveletek általános feltételei 
 
 
3.1. Hitelkérelem, hitelbírálat 
 
 
3.1.1. Hitelművelet végzésére, az Ügyfél erre 
irányuló kérelme (továbbiakban: Hitelkérelem) 
alapján kerülhet sor. A Hitelkérelemnek 
tartalmaznia kell az Ügyfél hitelképességének 
megállapításához szükséges, gazdasági 
helyzetének alakulására vonatkozó minden 
olyan adatot, illetve minden olyan 
körülményt, amelyek a hitel összegének és a 

agreement, in which case the disbursement of 
the loan triggers a loan relationship between 
the Bank and the Customer, under the terms 
and conditions of the Facility Agreement.  
 
 

(b) Credit operations, in which the Customer 
assigns its receivables from third parties to the 
Bank for consideration (hereinafter: factoring) 
and those in which the Bank discounts claims 
arising from bills of exchange and other 
debentures (hereinafter "Discounting"), are 
also Loans. 
 

 
 
2.4 Activities of the Bank carried out for credit 
operations also include credit rating, drafting a 
Facility Agreement, registration, monitoring, and 
control of the risks assumed by the Bank as well as 
collection measures. 
 
 
 
2.5 The provisions of Chapters 1 to 7 of these 
Business Rules shall be applicable to all credit 
operations. Chapters 8 to 10 contain other 
provisions applicable to individual credit 
operations, particular to loans provided to 
consumer customers, retail mortgage loans 
provided to consumers, housing loans provided to 
consumers, discounting of, and surety for, bills of 
exchange, purchase and discounting of financial 
claims.  
 
 
 
 
3 General Terms and Conditions of Credit 
Operations 
 
3.1 Credit Applications and Assessment of 
Applications 
 
3.1.1 Credit operations may only be performed on 
the Customer's application to that effect 
(hereinafter the "Credit Application"). The Credit 
Application must contain all information required 
for establishing the Customer's creditworthiness 
and economic standing and all circumstances the 
Bank deems relevant in order to determine the 
amount of the credit facility and the detailed 
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részletes szerződési feltételeknek a 
megállapítása során jelentőséggel bírhatnak.  
 
3.1.2. Az Ügyfelet az általa szolgáltatott 
információk valódiságáért felelősség terheli. 
Ha az Ügyfél által a Hitelkérelemben 
szolgáltatott adatok, információk a hitelbírálat 
elkészítéséhez nem elegendőek, a Bank - az 
Ügyfél költségére - kiegészítő adatok, 
dokumentumok benyújtását kérheti.  
 
3.1.3. A Hitelkérelmet a Bank az Ügyfél 
pénzügyi, jogi és gazdasági helyzetének, a 
Hitelkérelemben meghatározott hitelcél illetve 
annak megvalósíthatóságának, valamint az 
Ügyfél által felajánlott biztosítékok értékének 
és érvényesíthetőségének elemzése alapján 
bírálja el. A Bank az Ügyfél hitelképességére 
vonatkozó vizsgálat szempontjait maga 
határozza meg, és azokat – a jogszabályi 
keretek közt - időről időre módosíthatja, ha 
megítélése szerint a módosítás ésszerű és 
szükséges. 
 
3.1.4. Ha az Ügyfél és harmadik személy(ek) az 
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013. 
június 26-i 575/2013/EU RENDELETE a 
hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra 
vonatkozó prudenciális követelményekről és a 
648/2012/EU rendelet módosításáról (a 
továbbiakban: CRR) 39. pontjában 
meghatározott ügyfélcsoportot (a 
továbbiakban: Ügyfélcsoport) képeznek, a 
Bank a Hitelkérelem elbírálása során az 
Ügyfélcsoportra vonatkozó jogszabályi 
előírások figyelembevételével jár el. 
 
3.1.5. A Hitelkérelem Bank által történő 
átvétele nem keletkeztet szerződéskötési 
kötelezettséget sem a Bank sem pedig az 
Ügyfél részéről. A Bank a Hitelkérelemre - 
annak hiánytalan átvételét (Hitelkérelem 
befogadása) követően, lehetőleg 60 (hatvan) 
napon belül, a rendelkezésre bocsátott adatok 
alapján - szerződéses ajánlatát írásban 
megteszi, vagy a kérelmet elutasítja. Ha a 
Hitelkérelemben meghatározott hitelösszeg 
nagysága, vagy az ügylet természete ezt 
indokolja, a Bank jogosult az ajánlat 
elfogadására nyitva álló határidőt 
meghosszabbítani. Utóbbi esetben a határidő-
kitolódásáról a Bank az Ügyfelet a 

terms and conditions of the agreement. 
 
 
3.1.2 The Customer shall be liable for the 
genuineness of the information provided to the 
Bank. If the information submitted by the 
Customer in his Credit Application is not sufficient 
for credit rating, then the Bank may request the 
Customer to provide additional data or documents 
at the Customer's expense. 
 
3.1.3 The Bank assesses Credit Applications by 
analyzing the financial, legal and economic 
standing of the Customer, the purpose of the 
facility stated in the Credit Application, the 
feasibility of such purpose, the value of the 
collateral offered by the Customer, as well as the 
enforceability of such collateral. The Bank 
specifies and, whenever it deems necessary and 
due, may modify pursuant to the laws and 
regulations, from time to time, the criteria 
applicable to the analysis of the Customer’s 
creditworthiness. 
 
3.1.4 If the Customer and a third person(s) form a 
customer group (hereinafter "Customer Group") 
defined in Article 39. of Regulation (EU) No 
575/2013 of the European Parliament and of the 
Council of 26 June 2013 on prudential 
requirements for credit institutions and 
investment firms and amending Regulation (EU) 
No 648/2012, the Bank assesses the Credit 
Application in accordance with the statutory 
requirements pertaining to Customer Groups. 
 
 
 
3.1.5 The receipt of the Customer's Credit 
Application by the Bank does not mean an 
obligation either for the Bank or for the Customer 
to enter into a contract. If possible sixty (60) days 
from the acceptance of the complete Credit 
Application, the Bank shall either make a 
contractual offer or refuse the Credit Application 
in writing on the basis of the data made available 
therein. If it is necessary due to the amount of the 
facility specified in the Credit Application or by the 
nature of the transaction, the Bank is entitled to 
extend the deadline for the acceptance of the 
offer. In latter case the Bank shall notify the 
Customer on the extension of the deadline after 
the acceptance of the Credit Application. 
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Hitelkérelem befogadását követően 
tájékoztatja.  
 
3.1.6. A Hitelkérelem befogadása esetén a 
Bank a hitelműveletet a Hitelszerződés 
megkötése időpontjában hatályos Kondíciós 
Listájában közzétett hiteldíj ellenében végzi.  
 
 
3.2. A Hitelszerződés megkötése 
 
3.2.1. A Hitelszerződés megkötésének és 
módosításának érvényességéhez - a hiteldíj, és 
ennek következtében a törlesztőrészlet 
megváltoztatását kivéve - a szerződés írásba 
foglalása szükséges.  
 
3.2.2. A Bank a hitelművelet végzését 
felfüggesztheti, illetve megtagadhatja, ha a 
Hitelszerződés megkötése után az Ügyfél 
körülményeiben vagy a biztosíték értékében 
vagy érvényesíthetőségében olyan lényeges 
változás áll be, amelynek következtében a 
Hitelszerződés teljesítése a Banktól már nem 
várható el és – az utóbbi esetben – az adós 
felszólítás ellenére nem ad megfelelő 
biztosítékot. A felfüggesztésre illetve 
megtagadásra okot adó körülménynek kell 
tekinteni, ha a jelen Üzletszabályzat 6.2. és 
6.3. pontjában részletezett azonnali hatályú 
felmondási ok áll fenn. 
 
A 3.2.2. pont fenti szövege a régi Ptk. hatálya 
alá tartozó jogviszonyok esetén a következő:  
 
 
3.2.2. A Bank a hitelművelet végzését 
felfüggesztheti, illetve megtagadhatja, vagy az 
Ügyfél a banki szolgáltatás igénybevételére 
nem köteles, ha a Hitelszerződés megkötése 
után akár a Bank, akár az Ügyfél 
körülményeiben olyan lényeges változás áll be, 
amelynek következtében a Hitelszerződés 
teljesítése a Banktól, illetve az Ügyféltől már 
nem várható el, továbbá olyan körülmények 
következnek be, amelyek miatt a Bank a jelen 
Üzletszabályzat 6.2. és 6.3. pontjában 
részletezett azonnali hatályú felmondási jogát 
gyakorolhatná. 
 
3.2.3. Pénzkölcsön nyújtására irányuló 
hitelszerződés esetén a Bank a hitelt - a 

 
 
 
3.1.6 If the Bank accepts a Credit Application, it 
shall perform the credit operation upon payment 
by the customer of the credit fee published in the 
List of Conditions in force on the date of execution 
of the Facility Agreement. 
 
3.2 Entering into a Facility Agreement 
 
3.2.1 With the exception of any modification of 
the credit fee and the consequential change in 
repayments, the Facility Agreement cannot be 
validly concluded and amended unless it is made 
in writing 
 
3.2.2 The Bank may suspend or refuse the credit 
operation if, following the conclusion of the 
Facility Agreement, there is a material change in 
the Customer’s conditions or in the value of the 
collateral, as a result of which the performance of 
the Facility Agreement may no longer be expected 
from the Bank and, in the latter case, the debtor 
fails to provide acceptable collateral despite being 
instructed to do so. Occurrence of any of events 
specified in Sections 6.2 and 6.3 of these Business 
Rules as it may definitely be considered as a 
condition suitable for suspension or refusal, as 
triggering immediate termination. 
 
 
The wording of the above point 3.2.2 is the 
following in case of legal relationships falling 
under the scope of the old Civil Code: 
 
3.2.2 The Bank may suspend the performance of, 
or may refuse to perform, any credit operation, 
and the Customer is not obliged to use any 
banking service if following the entry into force of 
the Facility Agreement a substantial change occurs 
in the circumstances of either the Bank or the 
Customer, as a result of which the Bank and/or the 
Customer cannot be expected to perform the 
Facility Agreement or if circumstances arise based 
on which Bank could exercise its right to 
termination with immediate effect specified in 
sections 6.2 and 6.3 of these Business Rules. 
 
 
3.2.3 Pursuant to a Facility Agreement for 
providing loan the Bank makes the facility 
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Hitelszerződésben rögzített feltételeknek 
megfelelően - az Ügyfél rendelkezésére tartja 
(rendelkezésre tartási időszak), és a Kölcsönt 
az Ügyfél által a Hitelszerződésben megjelölt 
bankszámlára folyósítja.  
 
3.2.4. A Bank az egyes hitelművelet végzését a 
Hitelszerződésben megjelölt feltételek 
teljesüléséhez kötheti. Ha a Bank által 
meghatározott feltételek a Hitelszerződésben 
meghatározott határidő leteltéig nem 
teljesülnek, a Bank a hitelművelet végzését 
megtagadja. 
 
 
3.2.5. A Bank a rendelkezésre tartási időszak 
lejártát követően az Ügyfél igénybevételi 
kérelmét visszautasítja.  
 
4. A hiteldíj, a késedelmi kamat 
 
4.1. A hiteldíj meghatározása, esedékessége 
 
4.1.1. A hiteldíj az az összeg, amelyet az Ügyfél 
az egyes hitelműveletek ellenértékeként - a 
tőkeösszeg törlesztésén felül - köteles 
megfizetni a Bank részére. 
 
A hitelkamat módosításának gyakoriságát, 
annak feltételeit és eljárási szabályait a 
Bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és 
más pénzügyi szolgáltatások nyújtásáról szóló 
Üzletszabályzat tartalmazza. A hitelkamaton 
kívüli minden egyéb ellenszolgáltatást – ide 
értve a díjat, jutalékot és költséget – a 
Kondíciós Lista, míg módosításuk feltételeit a 
Bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és 
más pénzügyi szolgáltatások nyújtásáról szóló 
Üzletszabályzat tartalmazza. 
 
4.1.2. A Bank a hiteldíjat a mindenkori 
Kondíciós Listájában illetve a 
Hitelszerződésben meghatározott hiteldíj 
elemek, így különösen a kamatláb, 
diszkontláb, illetve az ott feltüntetett 
mértékek szerint számítja fel. 
 
4.1.3. Az egyes hitelműveletek után 
felszámítható hiteldíj elemeket, a hiteldíj 
fizetésének esedékességét és beszedésének 
módját a mindenkor hatályos Kondíciós Lista, 
illetve a Hitelszerződések tartalmazzák.  

available to the Customer in accordance with the 
terms and conditions specified in the Facility 
Agreement (commitment period), and disburses 
the Loan into the account indicated by the 
Customer in the Facility Agreement. 
 
3.2.4 The Bank may make the performance of 
each credit operation conditional upon the 
fulfillment of the terms and conditions set out in 
the Facility Agreement. If the terms and 
conditions laid down by the Bank are not fulfilled 
by the deadline stated in the Facility Agreement, 
the Bank shall refuse to perform the credit 
operation. 
 
3.2.5 The Bank refuses any utilization request 
initiated by the Customer after the expiry of the 
commitment period. 
 
4 Credit Fee and Default Interest 
 
4.1 Definition and Due Date of the Credit Fee 
 
4.1.1 Credit fee means the amount payable by the 
Customer to the Bank in consideration of a credit 
operation in addition to the repayment of the 
principal.  
 
The frequency, conditions and procedural rules of 
the modification of the interest rate are contained 
in the Business Rules on keeping bank accounts, 
collecting deposits and providing any other 
financial services. All considerations, other than 
interest, including all fees, commission and 
expenses, are contained in the List of Conditions, 
while the conditions of their modification are 
defined in the Business Rules on keeping bank 
accounts, collecting deposits and providing any 
other financial services. 
 
4.1.2 The Bank charges the credit fee according to 
the components specified in the currently 
effective List of Conditions and/or in the Loan 
agreement, including specifically the interest rate, 
discount rate and any other rates indicated 
therein. 
 
4.1.3The components of the credit fee chargeable 
for each credit operation, the due date for 
payment and the method of collection are defined 
in the List of Conditions in force and/or in the 
Facility Agreement. 
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4.2. A hiteldíj összetevői 
 
4.2.1. A hiteldíj - az egyes hitelművelet 
fajtájától függően - különösen az alábbi 
elemekből tevődhet össze: 
 
a) ügyleti kamat; 
b) hitelképesség vizsgálati, vagy hitelfedezet 

vizsgálati díj; 
c) hitelígérvény díja; 
d) rendelkezésre tartási jutalék; 
e) szerződéskötési díj,  
f) folyósítási jutalék; 
g) szerződésmódosítási díj, ideértve a 

részleges előtörlesztési és a zárlati díjat is; 
h) kezelési költség; 
i) követelés leszámítolása, megvásárlása 

esetén a diszkontkamat; 
j) költségtérítés. 
 
A Kondíciós Lista eltérő rendelkezéseinek 
hiányában az a), c), d), e), f), g), h), i), pontban 
írt hiteldíj-elemek a hitelművelet 
devizanemében, míg az b), j) pontok szerinti 
költség a költség keletkezésének 
devizanemében fizetendőek. 
 
A hiteldíj nem foglalja magában az egyes 
hitelműveletekhez kapcsolódó pénzforgalmi 
szolgáltatások díjait, továbbá a késedelmi 
kamatot. 
 
4.2.2. Az ügyleti kamat, a kamatperiódus 
 
4.2.2.1. A Bank az igénybe vett Kölcsön 
használatáért az Ügyfél terhére ügyleti 
(szerződéses) kamatot számít fel. A 
kamatszámítás lehetséges módjait az Ügyféllel 
kötött Hitelszerződés illetve Kondíciós Lista 
tartalmazza.  
 
4.2.2.2. Ha a Hitelszerződésben kamat-
periódusonként változó kamat kerül 
megállapításra, a kamatperiódus időtartama 
alatt a felszámított kamat mértéke nem 
változik.  
 
4.2.3. A hitelképesség vizsgálati, vagy 
hitelfedezet vizsgálati díj; 
 
A hitelképesség-, vagy hitelfedezet vizsgálati 

 
4.2 Components of the Credit Fee 
 
4.2.1 Depending on the type of the credit 
operation, the credit fee may contain the 
following elements:  
 
(a) transaction interest; 
(b) credit rating fee or collateral evaluation fee; 

 
(c) credit promise note fee; 
(d) commitment fee; 
(e) contracting fee; 
(f) disbursement fee; 
(g) contract amendment fee, including also 

partial and total prepayment fee; 
(h) management fee; 
(i) price of discounting and purchasing of claims 

(discount rate); 
(j) cost refund. 
 
Unless otherwise provided for in the List of 
Conditions, the credit fee components set out in 
paragraphs (a), (c), (d), (e), (f), (g), (h),( i),  are 
payable in the currency of the credit operation, 
whereas the costs indicated in paragraph b), (j) 
are made in the currency of the incurred costs. 
 
The credit fee does not include the service fees 
related to payment services connected to credit 
operations and the default interest. 
 
 
4.2.2 Transaction Interest, Interest Period 
 
4.2.2.1 The Bank charges transaction (contractual) 
interest to the Customer for the utilization of the 
drawn Loan. The possible methods of calculating 
the interest are specified in the Loan Agreement 
concluded with the Customer or the List of 
Conditions. 
 
4.2.2.2 If the interest specified in the Facility 
Agreement is variable in each interest period, the 
rate of the interest shall remain unchanged during 
the term of the interest period. 
 
 
4.2.3 Credit Rating Fee or Collateral Valuation Fee 
 
 
The credit rating fee or the collateral valuation fee 
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díj a Bank által az Ügyfél hitelképességének, 
illetve az Ügyfél által fedezetül felajánlott 
biztosíték hitelbiztosítéki értékének 
megállapítása érdekében lefolytatott 
eljárásának ellenértéke, mely a vizsgálat 
eredményétől függetlenül fizetendő.  
 
 
4.2.4. A rendelkezésre tartási jutalék 
 
Bank a Hitelszerződés alapján az Ügyfél 
rendelkezésére tartott és igénybe nem vett 
Kölcsön után rendelkezésre tartási jutalékot 
számíthat fel. 
 
A rendelkezésre tartási jutalék a rendelkezésre 
tartott Kölcsön után a Hitelszerződésben 
megjelölt igénybevételi jog megnyílásától a 
Kölcsön folyósításáig, illetve az igénybevételi 
lehetőség megszűnéséig kerül felszámításra.  
 
A Bank abban az esetben is jogosult 
rendelkezésre tartási jutalékot felszámítani, ha 
az Ügyfél a Hitelszerződés alapján 
rendelkezésére tartott hitel terhére Kölcsönt 
egyáltalán nem vesz igénybe. 
 
Ha a Hitelszerződés - az abban foglaltaknak 
megfelelően - részben vagy egészben még a 
rendelkezésre tartási időszak alatt 
felmondásra kerül, a Bank a rendelkezésre 
tartási jutalékot a felmondási idő lejárta 
napjáig igénybe nem vett Kölcsön után 
számolja fel.  
 
4.2.5. A szerződéskötési díj 
 
A Bank a Hitelszerződésben meghatározott 
hitelösszeg alapján szerződéskötési díjat 
számíthat fel. A Bank akkor is jogosult a 
szerződéskötési díjra, ha a szerződést a felek 
felbontják, vagy a kölcsön folyósítása, illetve 
egyéb hitelművelet végzése a Bank 
érdekkörén kívülálló okból elmarad.  
 
 
4.2.6. A folyósítási jutalék 
 
A Bank a Hitelszerződés alapján az Ügyfél 
részére történő kölcsönfolyósítással 
egyidejűleg folyósítási jutalékot számíthat fel.  
 

is the amount charged as consideration for the 
Bank’s proceedings in order to assess the 
creditworthiness of the Customer and/or 
determine the value of the collateral offered by 
the Customer as security for the facility and is 
payable irrespective of the outcome of these 
proceedings. 
 
4.2.4 Commitment Fee 
 
Pursuant to the Facility Agreement, the Bank may 
charge a commitment fee for any Loan amount 
made available to, but not utilized by, the 
Customer. 
 
The commitment fee is charged for the Loan made 
available from the time when the Customer 
becomes entitled to draw down the Loan until it is 
disbursed or the right to draw down ceases. 
 
 
The Bank is entitled to charge the commitment 
fee even if the Customer does not draw down any 
Loan from the facility made available under the 
Facility Agreement.  
 
 
If the Facility Agreement is partially or wholly 
terminated during the commitment period, the 
Bank shall charge the commitment fee for the 
Loan not utilized until the end of the notice 
period. 
 
 
 
4.2.5 Contracting Fee  
 
The Bank may charge a contracting fee (up-front 
fee) on the basis of the amount of the facility 
specified in the Facility Agreement. The Bank is 
entitled to the up-front fee even if the contract is 
terminated by the parties or the loan is not 
disbursed or another credit operation is not 
performed for any reason outside the scope of the 
Bank’s interest.  
 
4.2.6 Disbursement Fee 
 
The Bank may charge the Customer a 
disbursement fee pursuant to the Facility 
Agreement when the loan is disbursed to the 
Customer. 
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4.2.7. A szerződésmódosítási díj 
 
A Hitelszerződés Ügyfél által kezdeményezett 
módosításakor – ideértve a részleges 
előtörlesztést is - a Bank a módosításkor 
hatályos Kondíciós Listájában meghatározott 
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat 
számítja fel.  
 
A Hitelszerződés alapján fennálló teljes 
tartozásnak a Hitelszerződésben 
meghatározott esedékességet megelőző 
visszafizetése, azaz a Hitelszerződés 
megszűnését eredményező előtörlesztés 
esetén a Bank az előtörlesztés napján hatályos 
Kondíciós Lista szerinti mértékű zárlati díjat 
számít fel. 
 
4.2.8. A kezelési költség 
 
A kezelési költséget a Bank - a Kondíciós 
Listában közzétett módon - az Ügyfél 
tőketartozása alapján számítja fel. 
 
4.2.9. Követelések Leszámítolásának, 
megvásárlásának ellenértéke 
 
Követelések leszámítolása, megvásárlása 
esetén a Bank a vételárat diszkontálással 
állapítja meg. A diszkontált érték 
megállapítása a Bank Kondíciós Listájában 
közzétett képlet alapján történik.  
 
4.2.10. Egyéb költségtérítések  
 
A Bank - az ügylet jellegétől függően - jogosult 
költségtérítésként egyéb díjat és költséget, 
illetve költségátalányt is felszámítani. A Bank 
által felszámítható egyéb díjak és költségek 
körét illetve mértékét a Bank Kondíciós Listája, 
vagy a Hitelszerződések tartalmazzák.  
 
4.3. A késedelmi kamat 
 
A kölcsöntőke- és hiteldíj tartozás késedelmes 
teljesítése esetén - a késedelem időszakára - a 
tartozás összege után a Bank a Kondíciós 
Listájában közzétett késedelmi kamatot 
számítja fel a tartozás devizanemében. A 
késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdő 
napja az adott fizetési kötelezettség 

 
4.2.7 Contract Amendment Fee 
 
When the Customer requests an amendment to 
the Facility Agreement, including also partial 
prepayment, the Bank shall charge the (partial 
repayment) fee specified for such a case in the List 
of Conditions in force at the time of the 
amendment. 
 
If the total outstanding debt under the Facility 
Agreement is repaid before the due date specified 
in the Facility Agreement, i.e. if a prepayment is 
made resulting in the discontinuation of the 
Facility Agreement, the Bank charges total 
repayment fee as specified in the List of 
Conditions in effect on the day of prepayment. 
 
 
4.2.8 Management Fee 
 
The Bank charges a management fee on the basis 
of the Customer's outstanding principal debt as 
provided for in the List of Conditions. 
 
4.2.9 Price of Discounting and Purchasing of 
Claims  
 
If claims are discounted or purchased, the Bank 
determines the purchase price by discounting. The 
discount rate is calculated by using the formula 
published in the Bank's List of Conditions. 
 
 
4.2.10 Other cost refunds  
 
Depending on the nature of the transaction, the 
Bank is entitled to charge other fees, costs and/or 
a flat fee. The scope, rates and amounts of fees 
and costs applied by the Bank are specified in the 
Bank's List of Conditions or in the Facility 
Agreement.  
 
4.3 Default Interest 
 
If there is any default in the payment of the 
outstanding principal or the credit fee, the Bank is 
entitled to charge default interest on the overdue 
amount in the currency of the debt for the period 
of delay at the rate published in the List of 
Conditions. The default interest is payable from 
the due date of the outstanding debt. 
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esedékességének a napja. 
 
4.4. A hiteldíj és a késedelmi kamat 
változtatása, közzététele 
 
4.4.1. A Bank - a Bankszámlák vezetéséről,a 
betétgyűjtésről és más pénzügyi 
szolgáltatások nyújtásáról szóló 
Üzletszabályzatának az 2. számú 
mellékletében szereplő okokból (az okokat 
minden esetben az érintett jogviszonyokra 
vonatkoztatva), - jogosult a Hitelszerződés 
hatálya alatt a hiteldíjat, illetve annak bármely 
elemét, továbbá a késedelmi kamat mértékét 
az Ügyfél számára kedvezőtlenül, egyoldalúan 
módosítani.  
 
4.4.2. A Kondíciós Lista módosításáról szóló 
hirdetményben közölt naptól a Bank az új 
kamatlábat, jutalékot, díjat és költséget 
alkalmazza a már megkötött Hitelszerződések 
tekintetében is, kivéve, ha a Hitelszerződés a 
hiteldíj változtatásának jogát kizárja, vagy 
korlátozza.  
 
4.4.3. Piacváltozás  
 
Ha a Hitelkérelem befogadása, illetve a Bank - 
indikatív vagy kötelező ajánlatának (a 
továbbiakban együtt: Ajánlat) megtétele, és a 
Hitelszerződés megkötése közötti időszakban, 
a Banktól független, külső körülmények 
megváltozása miatt az Ajánlatban rögzített 
ügyleti kamatláb nem tükrözi reálisan a 
hasonló kondíciójú hitelek pénzpiacon 
kialakult kamatlábát, illetve, ha a Bank 
költségei jegybanki intézkedések, jogszabály, 
pénzpiaci változások hatására, vagy egyes 
refinanszírozást biztosító intézmények 
intézkedéseinek következtében növekednek,a 
Bank fenntartja a jogot arra, hogy a piaci 
körülmények körültekintő elemzése után az 
Ajánlatban meghatározott kamat mértékét a 
változás növekedésének - arányában 
megemelje. Ez esetben az Ügyfél a 
Hitelszerződés megkötésére nem köteles. 
 
 
 
4.4.4. Rendkívüli piaci helyzet  
 
a) Ha a kamat kamatbázis alkalmazásával 

 
 
4.4 Publication of, and Amendment to, the Credit 
Fee and Default Interest 
 
4.4.1 The Bank has the right to unilaterally modify, 
adversely to the customer, the credit fee, any 
element thereof and the default interest rate 
during the effective term of the Facility 
Agreement, provided that any of the reasons 
described in Annex 2 of the Business Rules on 
keeping bank accounts, collecting deposits and 
providing any other financial services exist (all 
events are classified with regard to the specific 
credit relationship).  
 
 
4.4.2 Unless the Facility Agreement precludes or 
limits the right to amend the credit fee, the Bank 
shall apply the new interest rates, commissions, 
fees, rates and cost to the existing Facility 
Agreements from the date set out in the 
announcement on the amendment to the List of 
Conditions. 
 
4.4.3. Changes of market conditions 
 
If, during the period between the date of 
acceptance of the Credit Application, or the Bank’s 
indicative or binding offer (hereinafter 
collectively: Offer) and the date of signature of the 
Facility Agreement, the transaction interest rate 
stated in the Offer does not reasonably reflect the 
interest rate of credits with similar conditions 
prevailing on the money market as a consequence 
of changes in external circumstances beyond the 
Bank’s control, or if the Bank’s costs increase as a 
consequence of measures introduced by the 
Central Bank, changes in the regulatory 
environment, in the money market or as a 
consequence of measures taken by certain 
institutions providing refinancing for the Bank, the 
Bank reserves the right to increase the interest 
margin specified in the Offer, after a careful 
analysis of the circumstances prevailing in the 
market, in proportion to the increase in its costs. 
In this case the Customer is not obliged to sign the 
Facility Agreement.  
 
4.4.4 Extraordinary market conditions 
 
a) In addition to the interest and the margin, the 
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került meghatározásra, és a pénzpiaci 
feltételek, illetve makrogazdasági környezet 
változása miatt a magyarországi bankok csak 
az adott Hitelszerződés megkötésekor 
érvényes refinanszírozási költséget meghaladó 
költséggel tudnak refinanszírozáshoz jutni, a 
Bank jogosult a kamatbázison és a kamatrésen 
túlmenően az ilyen, többlet refinanszírozási 
költségeit is érvényesíteni, illetve a 
kamatperiódus hosszát megváltoztatni. Erről a 
Bank az Ügyfelet legkésőbb a módosítás 
hatálybalépését tizenöt (15) nappal 
megelőzően értesíti. A kamat mértékéhez 
hozzászámított többletköltségek megfizetése 
a kamatfizetéssel egyidejűleg esedékes. 
 
Az Ügyfél ebben az esetben – az 
előtörlesztésre irányadó feltételek mellett – 
jogosult a teljes, többletköltséggel érintett 
fennálló tartozását az értesítéstől számított öt 
(5) napos határidőn belül díj- és többletköltség 
mentesen, az értesítéstől számított harminc 
(30) napos jogvesztő határidőn belül pedig 
díjmentesen előtörleszteni. Ha a jelen 
pontban az előzőekben írt körülmények 
negatív hatása megszűnik, a Bank az 
érvényesített többletköltséget is csökkenti, 
vagy megszünteti.  
 
b) Ha a Bank a hitelművelet teljesítését 
megelőzően arról értesíti az Ügyfelet, hogy 
valamely, a Hitelszerződésben meghatározott 
devizanemben a Bank részéről történő 
teljesítés nem lehetséges, mert az adott 
devizanem a bankközi piacon nem elérhető, 
vagy csak aránytalan költséggel érhető el, a 
Bank jogosult az Ügyfélnek más devizanemben 
történő finanszírozást felajánlani. Amennyiben 
az Ügyfél él a felajánlott lehetőséggel, a 
teljesítésre a szerződés módosítását követően 
kerülhet sor. Amennyiben az Ügyfél az 
alternatív teljesítést nem fogadja el, a Bank a 
teljesítés elmaradásáért nem tartozik 
felelősséggel. 
 
Amennyiben a Hitelszerződés az Ügyfél 
részére lehetőséget biztosított különböző 
devizák közötti választásra illetve váltásra, és 
valamely deviza a fentiek szerint 
elérhetetlenné válik, úgy az Ügyfél választási 
lehetősége – az adott deviza 
elérhetetlenségének fennállása alatt – a 

Bank shall be entitled to claim the payment of the 
additional refinancing costs or amend the length 
of the interest period if the interest rate was 
established by applying an base rate and, due to 
changes on the money market and in the macro-
economic environment, the Hungarian banks can 
refinance themselves only at refinancing costs 
higher than those available on the date of 
signature of the given Facility Agreement. The 
Bank shall notify the Customer thereon fifteen 
(15) days prior to the entry into force of the 
amendment. Additional costs shall be payable 
simultaneously with the interest. 
 
 
 
In this case the Customer is entitled to prepay his 
debt affected by the additional cost claimed by 
the Bank in compliance with the conditions of 
prepayments, within five (5) days from the above 
notice without any fees or additional costs or 
within 30 days from the above notice (term of 
preclusion) without any fees. Should the adverse 
effect of circumstances indicated in this section 
cease to exist, the Bank shall reduce or terminate 
the applied additional costs. 
 
 
 
b) If prior to the performance of the credit 
operation the Bank notifies the Customer about 
the impossibility of the fulfillment of a specific 
credit operation in the given currency due to the 
reason that the given currency is not available on 
the inter-bank market, or is available only at an 
unreasonably high cost, the Bank shall be entitled 
to offer financing for the Customer in another 
currency. If the Customer accepts the offer, the 
credit operation may be performed after the 
amendment of the applicable agreement. If the 
Customer does not accept the alternative, the 
Bank shall not be liable for the failure of 
performance of such a credit operation. 
 
 
If under the Credit Agreement the Customer may 
choose and change among different currencies 
and any of those currencies becomes unavailable 
due to reasons specified above, the Customer’s 
choice shall be limited to the other available 
currencies specified in the Facility Agreement 
while the specific currency is unavailable, and the 
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Hitelszerződésben fennmaradó többi devizára 
korlátozódik, és a Bank nem köteles újabb 
devizanemekben történő kockázatvállalást 
felajánlani. 
 
4.4.5. Megnövekedett költségek  

 
Amennyiben bármilyen jogszabály,felügyeleti, 
vagy jegybanki vagy egyéb hatósági 
rendelkezés megváltozása, bevezetése, ezek 
alkalmazásában bekövetkezett változás, illetve 
más tőkemegfelelési vagy tartalékolási 
előírásoknak való megfelelés miatt a Banknál 
addicionális költségek merülnek fel a 
Hitelszerződés megkötésével illetve a 
Hitelszerződésből eredő kötelezettségek 
vállalásával, fenntartásával vagy teljesítésével 
összefüggésben, vagy a Bank Hitelművelet 
nyújtásával illetve fenntartásával kapcsolatos 
költségei megnövekednek, akkor az Ügyfél - a 
Bank ez irányú kérésére - köteles 
haladéktalanul megfizetni a Bank részére azt 
az összeget, amely a Bankot, ilyen 
megnövekedett költség kifizetése, illetve 
viselése folytán érte.  
 
A megnövekedett költség alapján a Bank 
köteles írásban értesíteni az Ügyfelet és 
indokolást adni azon eseményről vagy 
körülményről, amely alapján igényét 
érvényesíteni jogosult. Ha az előzőekben írt 
körülmények negatív hatása megszűnik, a 
Bank a megnövekedett költség megfizetését a 
továbbiakban nem követelheti az Ügyféltől. E 
pont rendelkezései nem jogosítják fel a 
Bankot, hogy az Ügyféllel kötött szerződést új 
díj, illetve költség bevezetésével egyoldalúan 
módosítsa. 
 
A Bank nem alkalmazza 4.4.4. a) pont, 
valamint a 4.4.5. pont rendelkezéseit a jelen 
Üzletszabályzat 8. pontjában definiált 
Fogyasztó Ügyféllel kötött hitel-, vagy 
kölcsönszerződésben.  
 
 
5. A Hitelszerződés teljesítése 
 
5.1. Tájékoztatás, ellenőrzés, együttműködési 
kötelezettség 
 
5.1.1. Az Ügyfél a Hitelszerződés fennállása 

Bank shall not be obliged to offer any exposure in 
a new currency.  
 
 
 
4.4.5. Increased costs 
 
If, as a consequence of the amendment or 
introduction or a change in the application of any 
legal regulation or supervisory or Central Bank or 
any official regulation or directive or in order to 
comply with other capital adequacy or reserving 
regulations, the Bank incurs any additional costs in 
relation to the conclusion of the Facility 
Agreement or the assumption, maintenance or 
performance of any of the obligations resulting 
from the Facility Agreement, or if the Bank’s costs 
of the credit transaction increase, the Customer 
must - at the Bank’s request to that effect - 
immediately reimburse the amount paid by the 
Bank as consequence of such increased costs.  
 
 
 
 
 
On the basis of the increased cost the Bank must 
notify the Customer in writing of the event or 
circumstance based on which the Bank is entitled 
to enforce such a claim. When the negative 
impacts of circumstances referred to above cease 
to exist, the Bank may no longer demand from the 
Customer to pay such increased costs. The 
provisions of this section do not entitle the Bank 
to unilaterally amend its Agreement with the 
Customer simultaneously with the introduction of 
a new fee or cost. 
 
 
The provisions of Section 4.4.4 a) and Section 
4.4.5 shall not be applicable to credit and loan 
agreements concluded with Consumer Customers, 
as such term is defined in Section 8 of these 
Business Rules. 
 
 
5. Performance of the Facility Agreement 
 
5.1 Providing information, control and 
cooperation obligation 
 
5.1.1 During the term of the Facility Agreement, 
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alatt legalább az alábbi tájékoztatást nyújtja a 
Banknak: 
 
a) a Bank által meghatározott gyakorisággal és 
a Bank által kért tartalommal megadja a 
hitelképesség vizsgálathoz, továbbá az adott 
hitelművelethez kapcsolódó banki kockázatok 
kezeléséhez szükséges tájékoztatást és 
adatokat; 
 
b) rendelkezésre bocsátja a biztosítékul 
lekötött vagyonelemek a Bank által 
meghatározott, lényeges adatait, azok 
változásait –különös tekintettel a 
tulajdonosváltozásra - valamint e 
vagyonelemekre vonatkozó okiratokat; 
 
c) tájékoztatást nyújt minden olyan peres-, 
peren kívüli, végrehajtási és hatósági 
eljárásról, intézkedésről és vizsgálatról, az 
Ügyfél bármely vagyontárgyát érintő 
káreseményről, továbbá minden olyan egyéb 
lényeges körülményről, amely az Ügyfél 
Hitelszerződésben vállalt kötelezettségének 
teljesíthetőségét, vagy egyébként 
fizetőképességét érintheti; 
 
d) előzetes tájékoztatást ad, ha a 
Hitelszerződés fennállása alatt további - az 
egymillió forintot meg nem haladó fogyasztási 
kölcsön kivételével - hitel-, lízing vagy 
kölcsönjogviszonyt szándékozik létesíteni más 
pénzügyi intézménnyel, illetve befektetési 
vállalkozással; 
 
e) nyilatkozat kitöltésével írásban 
tájékoztatást nyújt az Ügyfélcsoport 
megállapításához szükséges adatokról; 
 
f) tájékoztatást nyújt valamennyi, más 
pénzügyi intézménynél vezetett bankszámlái, 
valamint más befektetési vállalkozásnál 
vezetett ügyfél- illetve értékpapír számláiról; 
 
g) tájékoztatást ad a címében (székhelyében, 
telephelyében), vagy elérhetőségében (pl.: 
telefonszám, faxszám, e-mail cím), továbbá az 
azonosításához szükséges a Bank által 
meghatározott adataiban (pl. KSH szám, 
adószám, cégjegyzékszám) bekövetkezett 
változásokról; 
 

the Customer shall be obliged to provide to the 
Bank at least the following information: 
 
(a) data and information required for credit 
assessment and management of the risks 
undertaken by the Bank in relation to the given 
credit operation with frequency specified by the 
Bank and contents requested by the Bank; 
 
 
(b) significant details, specified by the Bank, of 
the assets encumbered as collateral, any changes 
pertaining thereto, especially in regard to the 
change in ownership, and the relevant legal 
documents; 
 
 
(c) information about all court, out-of-court, 
execution and official proceedings, measures and 
inspections, damages affecting any of his assets 
and any other significant circumstance that could 
affect the performance of the Customer's 
obligations under the Facility Agreement or the 
Customer's solvency; 
 
 
 
(d) preliminary information in case he wishes 
to establish another credit, leasing or loan 
relationship with another financial institution or 
investment firm, during the term of the Facility 
Agreement other than a consumer loan not 
exceeding HUF 1 million; 
 
(e) detailed written information required to 
establish the Customer Group, by filling in a 
declaration; 
 
 
(f) information about all his bank accounts 
kept in other financial institutions or his client and 
securities accounts kept in other investment firms; 
 
 
g) information on changes in his address 
(seat, site), contact details (e.g.: telephone 
number, fax number, e-mail address) and 
identification data - specified by the Bank -  (e.g. 
statistical code, tax number, company registration 
number); 
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h) a Bank kérésére minden olyan, a Bank által 
meghatározott további információt 
rendelkezésre bocsát, amelyre a Banknak a 
hatályos jogszabályok alapján fennálló, illetve 
az adott hitelművelethez kapcsolódó 
kötelezettségei teljesítéséhez szüksége van.  
 
5.1.2. A nem természetes személy, illetve az 
alábbi c) pont esetében az egyéni vállalkozó, 
az 5.1.1. pontban rögzítetteken felül az alább 
részletezett tartalmú tájékoztatást nyújtja a 
Banknak:   
 
a) az éves beszámolóját a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvényben ránézve a letétbe 
helyezésre előírt határidőn belül, az ott előírt 
formában és tartalommal megküldi;  
 
b) rendelkezésre bocsátja az évközi 
beszámolókat, illetőleg az ezeket helyettesítő 
kimutatásokat,  
 
c) ha az Ügyfélnél valamely felügyeleti szerv 
vagy hatóság Ügyfelet marasztaló határozatot 
hoz vagy hatósági intézkedést tesz, az Ügyfél 
megküldi a Banknak e felügyeleti szerv vagy 
hatóság Ügyfelet érintő határozatát,  
 
d) tájékoztatást ad képviselőinek (vezető 
tisztségségviselőinek) illetve 
könyvvizsgálójának személyében, 
cégformájában (az Ügyfél átalakulási, kiválási, 
egyesülési és beolvadási szándékát is 
ideértve), illetve az Ügyfélben legalább 10 % 
tulajdoni részesedéssel bíró tulajdonosai 
körében várható változásokról; 
 
e) előzetesen tájékoztatja a Bankot, ha 
gazdasági társaságot akar létrehozni, vagy 
vagyonának egy részét gazdasági társaságba 
akarja bevinni, továbbá ha valamely gazdasági 
társaságban fennálló részesedését harmadik 
személyre kívánja átruházni, amennyiben a 
legutóbbi tájékoztatáshoz képest a változás 
(intézkedés) gazdasági, illetve jogi hatása az 
Ügyfél jegyzett tókéjének 20%-os vagy azt 
meghaladó változását eredményezné; 
 
f) tájékoztatást nyújt a Bankszámlák 
vezetéséről, a betétgyűjtésről és más pénzügyi 
szolgáltatások nyújtásáról szóló 
üzletszabályzat8.4.3. pontja szerint a 8.4.3. a) 

h) all other information, requested and 
specified by the Bank, in order to perform its 
obligations under the effective laws and/or linked 
to the given credit operation.  
 
 
 
5.1.2 In case of paragraph (c) below, non-natural 
person Customers and private entrepreneurs shall 
provide the following information to the Bank in 
addition to the information specified in section 
5.1.1: 
 
(a) the annual financial statements by the 
deadline set for filing as prescribed by Act C of 
2000 on Accounting with the format and content 
specified therein; 
 
(b) the interim financial statements or equivalent 
statements; 
 
 
(c) Customers that are audited by a supervisory 
agency or authority shall send to the Bank all 
resolutions containing damning decision or official 
measures of such supervisory body or authority 
affecting them; 
 
(d) changes expected in his representatives (his 
executive officers) or his person responsible for 
(external) audit and his company form (including 
the Customer's intention to transform, de-merge, 
merge or fuse) or among his owners having at 
least 10% share in the Customer; 
 
 
 
(e) the Customer shall notify the Bank in 
advance, if he wishes to establish an economic 
organization, contribute a part of his assets to an 
economic organization or transfer his share in an 
economic organization to a third party, and the 
economic and legal impact of such change 
(measure) results in a change (of 20% or more) in 
the Customer's registered capital compared to the 
information submitted on a previous occasion; 
 
 
(f) information according to Section 8.4.3 
of the Business Rules on keeping bank accounts, 
collecting deposits and providing any other 
financial services, on the occurrence of the event 
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pontban foglalt esemény, valamint ennek 
hiányában a 8.4.3. b)-f) pontjaiban foglalt 
események bármelyikének bekövetkezéséről, 
az esemény bekövetkezésével egyidejűleg; 
 
g) ha az Ügyfél, vagy az Ügyfélcsoport bármely 
tagja bármely más pénzügyi intézménnyel, 
vagy befektetési szolgáltatóval létrejött 
hitelezési jogviszonyában súlyos 
szerződésszegést követ el, erről a Bankot 
tájékoztatja; 
 
h) tájékoztatást nyújt végelszámolási eljárás 
megindításáról; 
 
i) A természetes személy Ügyfél kivételével az 
Ügyfél a Bank felhívására köteles tulajdonosi 
szerkezetét (beleértve közvetett tulajdonosait 
is) a Bank által előírtak szerint feltárni és 
megadni azon természetes személyeknek a 
következő mondatban felsorolt adatait, akik az 
ügyfélben közvetlenül vagy közvetve 25%-ot 
elérő tulajdoni hányaddal vagy szavazati joggal 
rendelkeznek (végső tulajdonosok). 
 
5.1.3. Az Ügyfél az 5.1.1.-5.1.2. pontban írt 
tájékoztatási kötelezettségének az egyes 
események bekövetkeztét követő három 
munkanapon belül köteles eleget tenni, kivéve 
az 5.1.2. a) pont szerinti meghatározott időre 
teljesítendő, valamint az 5.1.2.f) pont szerinti 
– az esemény bekövetkezésével egyidejűleg 
teljesítendő tájékoztatási kötelezettséget. 
 
 
Az Ügyfél - a Bank kérésére - köteles az 5.1.1.-
5.1.2. pontban írt tájékoztatási kötelezettsége 
tárgyát képező, a Bank által megjelölt 
dokumentumokat a Bank, illetve a Bank 
meghatalmazott képviselője rendelkezésre 
bocsátani  
 
5.1.4. A Bank a Hitelszerződés fennállása alatt 
ellenőrizheti, hogy az Ügyfél a Kölcsönt a 
szerződésben meghatározott célra fordítja-e. 
Az Ügyfél köteles biztosítani azt, hogy Bank 
erre felhatalmazott képviselője az Ügyfélnél a 
helyszíni ellenőrzést elvégezhesse.  
 
A helyszíni ellenőrzés során az Ügyfél köteles a 
Bankkal együttműködni; könyveibe, valamint 
pénzügyi nyilvántartásába a Bank 

included in point a) of section 8.4.3, or, failing this, 
the occurrence of any event included in points b)-
f) of section 8.4.3 thereof, upon the occurrence of 
the event; 
 
(g) the Customer shall notify the Bank if he or 
any member of the Customer Group is in serious 
breach of any credit relationship established with 
any other financial institution or investment 
service provider; 
 
(h) information on the initiation of final 
settlement proceedings; 
 
(i) At the request of the Bank the Customer – 
except for natural persons – shall reveal its 
ownership structure (also including the indirect 
owners) in accordance with the stipulations of the 
Bank and provide the data of those natural 
persons, who hold in the Customer directly or 
indirectly ownership stake or voting right of at 
least 25% (ultimate owners). 
 
 
 
5.1.3 The Customer shall meet his obligation of 
providing information set out in sections 5.1.1.-
5.1.2. within three working days from the 
occurrence of each event, excluding the obligation 
to provide information to be performed  by the 
specified date according to point a) of section 
5.1.2 and obligation to provide information 
according to point f) of section 5.1.2. – to be 
performed upon the occurrence of the event.   
 
At the request of the Bank, the Customer shall 
provide the Bank or its authorized representative 
with the documents which are related to his 
obligation of providing information under sections 
5.1.1 and 5.1.2 and are specified by the Bank. 
 
 
5.1.4 During the term of the Facility Agreement, 
the Bank may verify whether the Customer is 
applying the Loan for the purposes specified 
therein. The Customer shall enable the Bank’s 
authorized representative to carry out such 
verification at its premises. 
 
In the course of such verification, the Customer 
shall cooperate with the Bank and allow the 
Bank’s representative to inspect his books and 
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képviselőjének betekintést engedni, illetve a 
képviselő által kért okmányokat a Bank 
rendelkezésére bocsátani.  
 
5.1.5. Amennyiben az Ügyfél a Bank által 
végzett hitelműveletből fakadó 
kötelezettségei teljesítéséhez a költségvetés 
alrendszereitől, illetve bármely más olyan 
szervezettől vesz támogatást igénybe, 
amellyel szemben a Banknak adatszolgáltatási 
kötelezettsége áll fent, illetve az adott 
hitelművelethez harmadik fél a Banknak 
forrást (refinanszírozás) biztosít, úgy a Bank az 
Ügyfél által a jelen 5.1. pont szerint 
szolgáltatott adatokat a támogatást, vagy 
refinanszírozást nyújtó rendelkezésére 
bocsáthatja.  
 
Az Ügyfél köteles a támogatást, vagy a 
refinanszírozást nyújtó szervezet 
képviselőjének is az 5.1.4. pontban írt 
ellenőrzés elvégzését lehetővé tenni. 
 
5.1.6.  
a.) Az Ügyfél felhatalmazza a Bankot arra, hogy 
az Ügyfélre vonatkozóan az illetékes 
adóhatóságnál, biztosítónál, vámhatóságnál, 
társadalombiztosítási szervezetnél, illetőleg az 
Ügyféllel kapcsolatban álló pénzügyi 
intézménynél az Ügyfél hitelképességének 
megállapításához szükséges információt 
szerezzen be. Az Ügyfél a Bank fenti jogainak 
gyakorlása érdekében felhatalmazást ad a 
fenti adatokat kezelő intézményeknek, mint 
titokbirtokosoknak arra, hogy a Bank részére 
az általa e célból kért információkat 
kiszolgáltassák. Az Ügyfél tudomásul veszi, 
hogy a hitelszerződés adatai bekerülnek a 
Központi Hitelinformációs Rendszer 
nyilvántartásába. 
 
b.) Az Ügyfél felhatalmazza a Bankot arra, 
hogy az Ügyfél Hitelszerződésből fakadó 
tartozásainak megfizetésére biztosítékot 
nyújtó harmadik személy részére információt 
szolgáltasson a Hitelszerződésre vonatkozóan, 
a biztosítékot nyújtó kötelezettségvállalását 
érintő helyzetről. 
 
5.2. Fizetések teljesítése 
 
5.2.1. Az Ügyfél a Hitelszerződés alapján 

financial records and shall provide the Bank with 
the documents required by the representative. 
 
 
5.1.5 If, in order to be able to meet his obligations 
arising from the credit operations executed by the 
Bank, the Customer is granted subsidy from the 
sub-systems of the state budget or any other 
organization to which the Bank is obliged to 
supply data, and/or a third party provides 
resources (refinancing) to the Bank for the given 
credit operation, the Bank may disclose data 
supplied by the Customer in accordance with this 
section 5.1 to the organization granting the 
subsidy or the refinancing. 
 
 
 
The Customer shall enable the representative of 
the organization granting the subsidy or the 
refinancing to carry out the verification under 
section 5.1.4. 
 
5.1.6 
a) The Customer authorizes the Bank to obtain 
information required for the verification of his 
creditworthiness from the competent tax 
authority, insurance company, customs authority, 
social security organization and/or the financial 
institution maintaining contact with the Customer. 
In order to enable the Bank to exercise this right, 
the Customer shall authorize the institutions 
handling the above information as secret holders 
to provide the Bank the required information. The 
Customer agrees that data in the Facility 
Agreement will be kept in the registry of the 
Central Credit Information System. 
 
 
 
 
b) The Customer authorizes the Bank to inform 
any third person providing collateral for the 
payment of the Customer’s debts arising from the 
Facility Agreement about the situation affecting 
the commitment of the collateral provider with 
regard to the Facility Agreement. 
 
 
5.2 Performance of payments 
 
5.2.1 The Customer accepts the Bank's registers 
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lehívott Kölcsön folyósításának és 
törlesztésének időpontja, valamint az Ügyfél 
fennálló tartozása tekintetében a Bank e célra 
szolgáló nyilvántartásait (üzleti könyveit) és 
nyilatkozatait irányadónak és hitelesnek 
fogadja el. 
 
Amennyiben a Hitelszerződés az igénybevételi 
lehetőség megnyitására vonatkozó, illetve 
folyósítási feltételt határoz meg, az Ügyfél a 
kölcsön igénybevételére csak az igénybevételi 
lehetőség megnyitására vonatkozó, illetve 
folyósítási feltételek maradéktalan teljesítését 
követően jogosult. A Bank a hiányos, illetve 
nem szerződésszerű igénybevételt 
visszautasítja, illetve a hiányokról az Ügyfelet 
értesíti. 
 
Az Ügyfél által a Hitelszerződésben 
meghatározott feltételeknek megfelelően 
megtett, és a Bank által elfogadott 
igénybejelentés az Ügyfél által adott fizetési 
megbízásnak minősül, amelynek teljesítésére 
a Bank mindenkor hatályos Kondíciós 
Listájában a fizetési megbízás teljesítésére 
érvényes határidők vonatkoznak.  
 
5.2.2. A Bank az Ügyféllel szemben fennálló 
követelését a Hitelszerződés devizájában 
tartja nyilván. Az Ügyfél köteles a 
Hitelszerződésben meghatározott teljesítési 
illetve lejárati időpont(ok)ban fizetési 
kötelezettségének eleget tenni.  
 
Az Ügyfél illetve a Bank fizetési kötelezettsége 
abban az időpontban minősül teljesítettnek, 
amikor a Bank az esedékes összeggel az Ügyfél 
bankszámláját megterheli, illetve az Ügyfél 
bankszámlájára jóváírást teljesít. 
 
A Bank az Ügyfél teljesítése fedezetének 
meglétét az esedékesség napján, a Bank által 
nyilvánosan meghirdetett pénztárnyitási 
időpontig, valamennyi bankszámla 
tekintetében vizsgálja.  
 
A Bank a késedelmes teljesítés 
jogkövetkezményét csak abban az esetben 
alkalmazza, ha követelése az esedékesség 
napján a jelen pontban írtak szerint nem kerül 
teljesítésre.  
 

(business books)and declarations as a reliable 
basis in respect of the dates of disbursement of 
the draw-down and repayment of the Loan in 
accordance with the Facility Agreement and the 
Customer's outstanding liability. 
 
 
If the Facility Agreement prescribes preconditions 
concerning the opening of the right to draw down 
and disbursement, the customer is entitled to 
draw down a loan amount only after fully meeting 
all of the conditions for the opening of the right to 
draw down and disbursement of loan amounts. 
The Bank rejects incomplete draw-down requests 
and those which are not in line with the contract, 
notifying the Customer of the requirements not 
met. 
 
A draw-down request made by the Customer and 
accepted by the Bank in line with the 
requirements set out in the Facility Agreement 
qualifies as a payment order filed by the Customer 
and its fulfillment is subject to the deadlines laid 
down in the Bank’s effective List of Conditions, 
applicable to the fulfillment of payment orders.  
 
 
5.2.2 The Bank records its receivables from the 
Customer in the currency of the Facility 
Agreement. On the performance and maturity 
date(s) set out in the Facility Agreement, the 
Customer shall comply with his payment 
obligations. 
 
The date of performance of a payment by the 
Customer or the Bank shall be the date on which 
the Bank debits or credits the Customer's bank 
account with the due amount. 
 
 
The Bank verifies the availability of the funds 
required for the Customer’s performance on the 
due date for all bank accounts by the opening 
time of the tellers published by the Bank in its 
announcement. 
 
The Bank applies the legal consequences of late 
performance only if its claim is not satisfied on the 
due date in compliance with the provisions of this 
Section. 
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5.2.3. Ha az Ügyfél törlesztése a teljes 
esedékes tartozását nem fedezné, a Bank - a 
hatályos jogszabályok eltérő rendelkezése 
hiányában - az Ügyfél törlesztését a következő 
sorrendben számolja el: elsődlegesen a 
költségekre, ezt követően a díjra, a 
jutalékokra, a késedelmi kamatra, az ügyleti 
kamatra, és csak a maradványt fordítja a tőke 
törlesztésére.  
 
Ha az Ügyfél egyszerre több jogcímen is 
tartozik, és teljesítése nem fedezi valamennyi 
tartozását, a Bank jogosult a törlesztést az 
Ügyfél egyidejű értesítése mellett saját 
rendelkezése szerint az Ügyfél bármely 
tartozására elszámolni. 
 
 
5.2.4. Amennyiben az Ügyfél által teljesítendő 
bármely fizetés esedékességének napja nem 
banki munkanap, a fizetés a következő első 
banki munkanapon, ha pedig az első banki 
munkanap a következő hónapra esne, az 
esedékességet megelőző banki munkanapon 
esedékes. 
 
Amennyiben a Kölcsön végső lejárata bármely 
okból nem kamatfizetési napra esik, az utolsó 
kamatfizetési időpont megegyezik a Kölcsön 
végső lejáratának napjával. 
 
5.2.5. Az Ügyfél fizetési kötelezettségének 
teljesítése során köteles a Hitelszerződés 
számára hivatkozni és gondoskodni arról, hogy 
a fizetési kötelezettséggel kapcsolatos összes 
okmány tartalmazza a hitelművelet 
azonosításhoz szükséges adatokat. 
 
5.2.6. Az Ügyfél a Kölcsönt lejárat előtt is 
jogosult - előtörlesztés útján - bármikor 
visszafizetni. A Bank az előtörlesztés miatt 
felmerülő költségeinek megtérítésére az egyes 
igénybe vett kölcsönösszegek egészének 
előtörlesztésekor zárlati díjat, az egyes 
igénybe vett kölcsönösszegek egy részének 
előtörlesztésekor pedig szerződésmódosítási 
díjat számít fel. A Bank a Hitelszerződésben 
előírhatja, hogy az Ügyfél előtörlesztési 
szándékáról a Bankot előzetesen értesítse. 
Amennyiben az Ügyfél ezen értesítési 
kötelezettségének nem tesz eleget, a Bank az 
előtörlesztés elfogadására nem köteles. A 

5.2.3 If the repayment made by the Customer 
does not cover his total outstanding debt, unless 
the law provides otherwise, the Bank shall apply 
such repayment primarily for the settlement of 
costs, then the fees, commissions, default 
interest, transaction interest, and only the 
remaining amount shall be accounted for as 
repayment of the principal.  
 
 
If the Customer owes various amounts to the Bank 
under a several legal titles and the payment does 
not cover the Customer’s total debt, the Bank is 
entitled to credit the repayment - , simultaneously 
with a notice sent to the Customer at its own 
discretion - against any one of the due debts of 
the Customer. 
 
5.2.4 If the due date of any payment to be made 
by the Customer is not a business day, payment 
shall become due on the next business day, or if 
such next business day would fall in the following 
month, it shall become due on the business day 
preceding the due date. 
 
 
If the maturity of the Loan is not on an interest 
payment day for whatever reason, the last date of 
interest payment shall be the date of maturity of 
the Loan. 
 
5.2.5 In the course of performing his payment 
obligations, the Customer shall refer to the 
number of the Facility Agreement and shall ensure 
that all documents related to the payment 
obligations contain the data necessary for 
identification of the credit operation. 
 
5.2.6 The Customer may repay the Loan by way 
of prepayment at any time before expiry. Upon 
prepayment of the full amounts of the various 
loan amounts drawn down by the Customer, the 
Bank, in order to cover the costs incurred by the 
prepayment, charges total repayment fee, while 
upon prepayment of parts of the various loan 
amounts drawn down by the Customer the Bank 
charges a contract amendment fee. In the 
Facility Agreement the Bank may require the 
Customer to give prior notice on his intention to 
prepay. If the Customer fails to give such notice, 
the Bank shall not be obliged to accept 
prepayment. The Customer shall compensate 
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Bank által jóváhagyott előtörlesztés 
késedelmes teljesítéséből eredő kárt az Ügyfél 
köteles a Banknak megtéríteni.  
 
5.2.7. Ha az Ügyfél a Bank szolgáltatásainak 
igénybevételével csak részben élt, vagy 
előtörlesztést teljesített, a Bank a 
következőképpen számol el:  
 
a.) Ha az Ügyfél a Hitelszerződés alapján a 
teljes futamidőre azonos összegű törlesztés 
teljesítésére köteles, azaz az egyenlő összegű 
törlesztő részletek a hiteldíjat is magukba 
foglalják (a továbbiakban: annuitásos 
módszer), a Bank az igénybe nem vett, illetve 
előtörlesztett összeggel a törlesztő részleteket 
a teljes hátralévő futamidőre arányosan 
csökkenti az eredeti futamidő megtartása 
mellett.  
 
b.) Ha az Ügyfél a Hitelszerződés alapján nem 
annuitásos módszer szerint (lineáris módon) 
törleszt, a Bank az igénybe nem vett, illetve 
előtörlesztett összeggel a legkésőbb 
esedékessé váló törlesztőrészletet csökkenti. 
 
5.2.8. A Bank a Hitelszerződésből eredő lejárt, 
vagy jövőben esedékessé váló követelését - az 
Ügyfél hozzájárulása nélkül - harmadik 
személyre engedményezheti.  
 
5.2.9. A Bank jogosult lejárt devizakövetelését 
- vagy jogszabályban, vagy annak hiányában a 
Bank által meghatározott árfolyamon - 
forintra átváltani, amennyiben ez a banki 
igényérvényesítés érdekében szükségessé 
válik. A lejárt követelés forintra történő 
átváltása napjától a Bank a követelése után az 
átváltás napján érvényes, a Kondíciós 
Listájában meghirdetett mértékű késedelmi 
kamatot számítja fel.   
 
6. A Hitelszerződés megszűnése 
 
6.1. A Hitelszerződés megszűnése 
teljesítéssel  
 
6.1.1. A Hitelszerződés megszűnik:  
 
- a Hitelszerződésben foglalt rendelkezésre 
tartási idő lejártával, ha lehívás nem történt 
 

the Bank for damages arising from the late-
performance of prepayment approved by the 
Bank.  
 
5.2.7 If the Customer has used the Bank’s services 
only in part, or has made a prepayment, the Bank 
will act as follows: 
 
 
(a) If pursuant to the Facility Agreement the 
Customer has to make equal repayments during 
the whole term, i.e. repayments of the same 
amount also include the credit fee (hereinafter 
annuity method), the Bank will proportionately 
reduce the repayments for the total remaining 
term of the facility with the amounts pre-paid or 
not drawn, and keep the original term. 
 
 
 
(b) If the Customer does not perform 
repayments by way of the annuity method (linear 
method), the Bank will deduct the amounts pre-
paid or not drawn from the repayment becoming 
due on the latest date. 
 
5.2.8 The Bank may assign its overdue claims or 
claims becoming due in the future under the 
Facility Agreement to a third party without the 
Customer's consent. 
 
5.2.9 If deemed necessary in order to enforce its 
claims, the Bank is entitled to convert its overdue 
foreign currency claims into HUF, or at a statutory 
rate or in the absence thereof at a rate specified 
by the Bank. The Bank shall charge default interest 
on the amount of the overdue liability as of the 
day of conversion of the overdue claim into HUF 
at the rate published in the List of Conditions in 
force on the day of exchange. 
 
 
6. Termination of the Facility Agreement 
 
6.1 Termination of the Facility Agreement upon 
performance 
 
6.1.1. The Facility Agreement shall be terminated: 
 
- when the commitment period stated in the 
Facility Agreement expires, and no drawdown is 
made, 
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- az Ügyfél Hitelszerződésben foglalt 
valamennyi kötelezettségének szerződésszerű 
teljesítésével.  
 
A hitelszerződés megszűnése az annak alapján 
kötött kölcsön-, vagy egyéb hitelműveletre 
irányuló szerződéseket nem szünteti meg. 
 
6.2. A Bank jogai szerződésszegés, illetve 
annak veszélye esetén 
 
6.2.1. Amennyiben az Ügyfél jogi, pénzügyi, 
illetve vagyoni helyzetének változása, az 
Ügyfél szerződésszegő magatartása, illetve az 
Ügyfél érdekkörébe tartozó lényeges külső 
körülmény miatt a Bank a követelése 
megtérülését veszélyeztetve látja, a Bank 
jogosult a Hitelszerződést azonnali hatállyal 
felmondani, illetve az Ügyfél által még igénybe 
nem vett szolgáltatás teljesítését megtagadni.  
 
Az Ügyfél érdekkörébe tartozó külső 
körülménynek kell tekinteni az Ügyfél 
kereskedelmi partnereinek, tulajdonosainak 
(tényleges tulajdonosait is ideértve), illetve az 
Ügyfél kötelezettségei teljesítéséért helytállást 
vállalt személyek jogi-, pénzügyi-, piaci 
helyzetében vagy gazdálkodásában 
bekövetkezett olyan változást is, amely az 
Ügyfél Bankkal szemben fennálló 
kötelezettségének teljesítését 
veszélyeztetheti.  
 
A Bank e bekezdésben írt jogait abban az 
esetben is gyakorolhatja, ha az előző 
bekezdésben felsorolt változások valószínű 
bekövetkezésére ésszerűen következtetni 
lehet. 
 
A Bank akkor is jogosult a jelen 6.2 pont 
szerinti jogai gyakorlására, ha az Ügyfél 
vonatkozásában a Bankhoz hatósági 
megkeresés érkezett, amely olyan eljárás 
indulására vagy folyamatban létére utal, 
amely eljárás folyamatban léte önmagában, 
vagy az eljárás lezárulta az Ügyfél jogi, 
pénzügyi, illetve vagyoni helyzetének olyan 
változásával járhat, amely miatt a Bank a 
követelése megtérülését veszélyeztetve látja.  
 
6.2.2. A Bank akkor is jogosult a jelen 6.2. 
pontban írt jogai gyakorlására, ha a nem 

- if the Customer has fulfilled all obligations stated 
in the Facility Agreement. 
 
The termination of the Facility Agreement shall 
not terminate any loan agreement or any 
agreement concluded for any other credit 
operation. 
 
6.2 The Bank's rights in the event of actual or 
potential breach 
 
6.2.1 If, due to any change in the Customer's legal 
or financial situation, breach of contract by the 
Customer or a significant external circumstance 
belonging to the Customer's sphere of interest, 
the Bank deems the recovery of its claim at risk, 
the Bank shall be entitled to terminate the Facility 
Agreement with immediate effect and to refuse 
the performance of services that have not yet 
been used by the Customer.   
 
External circumstances belonging to the 
Customer's sphere of interests shall also include 
changes in the legal and financial situation or 
business of the Customer's commercial partners, 
owners (including beneficial owners) and persons 
responsible for the performance of the 
Customer's obligations that may endanger the 
performance of the Customer's obligations 
towards the Bank. 
 
 
 
The Bank may also exercise its rights pursuant to 
the current paragraph if it can be reasonably 
deduced that changes listed in the previous 
paragraph will occur. 
 
 
The Bank will also be entitled to exercise its rights 
pursuant current section 6.2 if in relation to the 
Customer the Bank received a request of the 
authorities referring to the initiation or existence 
of a procedure, which, in itself or after its 
completion may result in the changes of the legal, 
financial or asset situation of the Customer, due to 
which the Bank sees the recovery of its claim 
endangered. 
 
 
6.2.2 The Bank is entitled to exercise the rights set 
out in this section 6.2, if there is a change in the 
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természetes személy Ügyfél többségi 
tulajdonosának személye megváltozik, akár 
oly módon, hogy a Hitelszerződés aláírásakor 
többségi tulajdonos helyébe új többségi 
tulajdonos lép, akár úgy, hogy az eredeti 
többségi tulajdonos tulajdoni részesedése oly 
módon csökken, hogy ennek 
eredményeképpen az Ügyfélben egyetlen 
tulajdonos sem rendelkezik többségi 
részesedéssel. E jogok gyakorlására a Bank 
akkor is jogosult, ha a többségi tulajdonossal 
nem rendelkező Ügyfélben harmadik személy 
többségi tulajdoni részesedést szerez. A Bank 
e bekezdésben írt jogait abban az esetben 
gyakorolhatja, ha a fenti tulajdonosváltozások 
a Bank megítélése szerint az Ügyfél Bankkal 
szemben fennálló kötelezettségei teljesítését 
veszélyeztetik.  
 
Jelen 6.2.2. pont értelmezésében többségi 
tulajdonos az, aki az Ügyfélben 50 %-ot 
meghaladó közvetlen és közvetett tulajdonosi 
részesedéssel, vagy szavazati joggal 
rendelkezik. Új többségi tulajdonosnak az 
minősül, aki az Ügyfél Hitelszerződés 
aláírásakor meglévő többségi tulajdonosával 
közvetlen, vagy közvetett tulajdonosi 
kapcsolatban nem áll. 
 
A Bank e bekezdésben írt jogait abban az 
esetben is gyakorolhatja, ha az Ügyfél 
vonatkozásában olyan körülmények, 
intézkedések, változások következnek be, 
amelyekből ésszerűen következtethető az 
előző bekezdésben felsorolt tulajdonosváltás 
tervezése illetve elhatározása. 
 
6.2.3. Amennyiben az Ügyfél az 5.1.1. e.) pont 
szerinti nyilatkozatában vállalt folyamatos 
adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz 
eleget vagy a nyilatkozat tartalma nem a 
valóságos helyzetet tükrözi és mindezek 
következményeként a Bank az Ügyféllel, vagy 
az Ügyfélcsoporttal szemben vállalt kockázata 
a nagykockázat- vállalási határértéket (ld. az 
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013. 
június 26-i 575/2013/EU RENDELETE a 
hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra 
vonatkozó prudenciális követelményekről és a 
648/2012/EU rendelet módosításáról 
(továbbiakban: CRR) Negyedik rész, 395 cikk) 
túllépi, a Bank a hitelműveletek végzését 

majority owner of a non-natural person Customer 
evidenced either by the fact that the majority 
owner at the time of signing the Facility 
Agreement has been replaced by a new majority 
owner, or the shareholding of the majority owner 
has decreased to such extent that, as a result, no 
owners in the Customer have majority ownership. 
The Bank is entitled to exercise such rights also in 
case a third party acquires majority ownership in a 
Customer having no majority owners. The Bank 
may exercise its rights defined in this section, if it 
is of the opinion that such changes of owners 
jeopardize the performance of the Customer's 
obligations towards the Bank. 
 
 
 
 
 
Pursuant to this section 6.2.2, majority owner 
means the owner who has direct and indirect 
ownership or voting rights in the Customer in 
excess of 50%. New majority owner means the 
owner who is not in direct or indirect contact with 
the majority owner of the Customer at the time of 
signing the Facility Agreement.  
 
 
 
The Bank may also exercise its rights pursuant to 
the current paragraph if it can be reasonably 
deduced from circumstances, measures and 
changes connected to the Customer that change 
of ownership described in the previous paragraph 
is being planned or decided. 
 
 
6.2.3 Should the Customer fail to perform his 
obligation of continuous data provision 
undertaken in his declaration made under 
paragraph (e) of section 5.1.1, or should the 
contents of the declaration fail to reflect the real 
situation and, as a result, the exposure 
undertaken by the Bank towards the Customer or 
the Customer Group exceeds the limit of large 
exposures stipulated in Part IV. Article 395 of 
Regulation (EU) No 575/2013 of the European 
Parliament and of the Council of 26 June 2013 on 
prudential requirements for credit institutions and 
investment firms and amending Regulation (EU) 
No 648/2012 (hereinafter: CRR), the Bank may 
suspend execution of the credit operations and 
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felfüggesztheti és követelheti, hogy az Ügyfél 
a túllépés összegét előtörlesztésként fizesse 
vissza, vagy azonnali hatályú felmondási jogát 
gyakorolhatja. 
 
A hitelművelet felfüggesztési jogát a Bank 
akkor is gyakorolhatja és a túllépés 
összegének visszafizetését akkor is 
követelheti, ha a fenti kockázatvállalási 
határérték túllépése az Ügyfélnek fel nem 
róható okból következik be. Amennyiben a 
túllépés összegének a visszafizetése a Bank 
ilyen irányú követelése ellenére elmarad, a 
Bank a Hitelszerződést azonnali hatállyal 
felmondhatja.  
 
6.2.4. A Bank a Hitelszerződés azonnali hatályú 
felmondási jogának megnyíltával, a felmondás 
elkerülése érdekében jogosulttá válik az alábbi 
intézkedések bármelyikének a megtételére: 
 
a) beszámítási jogával élhet a Bankszámlák 

vezetéséről, a betétgyűjtésről és más 
pénzügyi szolgáltatások nyújtásáról szóló 
Üzletszabályzat IV. fejezetének 12.2.3. 
pontjában szabályozottak szerint;  

 
b) elrendelheti, hogy az Ügyfél - saját 

költségére –a Bank által meghatározott 
határidőn belül, független könyvvizsgálóval 
évközi mérleget készíttessen; 

 
c) előírhatja, hogy az Ügyfél a 

Hitelszerződésből fakadó tartozását - saját 
költségére - közjegyzői okiratba foglalt 
nyilatkozattal ismerje el; 

 
d) előírhatja, hogy az Ügyfél az általa nyújtott 

biztosítékokat - a Bank által megkívánt 
módon és mértékig - egészítse ki; 

 
e) elrendelheti, hogy az Ügyfél a Bank által 

megjelölt bevételét a Bankkal szemben 
fennálló tartozása kiegyenlítésére fordítsa; 

 
f) előírhatja, hogy az Ügyfél más 

hitelintézetnél vezetett bankszámlájának 
teljes számlaforgalmát a Bankhoz irányítsa; 

 
g) írásbeli hozzájárulásához kötheti azt, hogy 

az Ügyfél a Hitelszerződés fennállása alatt 
más hitelintézettel hitelszerződést kössön, 

require the Customer to prepay the total amount 
of the excess, or may exercise its right of 
termination with immediate effect. 
 
 
The Bank may exercise its right to suspend the 
credit operation and require the Customer to 
repay the amount of the excess even if the excess 
of the limit value of exposures is not attributable 
to the Customer. If notwithstanding the Bank’s 
request to that effect the Customer fails to pay 
the amount of the excess, the Bank may terminate 
the Facility Agreement with immediate effect. 
 
 
 
6.2.4 Once the right of termination with 
immediate effect becomes exercisable, the Bank 
shall be entitled to take any of the following 
measures in order to avoid termination: 
 
(a) exercise its right of offsetting as regulated in 

Article 12.2.3 of Chapter IV of Business Rules 
on keeping bank accounts, collecting deposits 
and providing any other financial services. 

 
  
(b) order the Customer to have interim financial 

statements prepared by an independent 
auditor at his own costs, in compliance with 
the deadline prescribed by the Bank; 

 
(c) enquire the Customer to acknowledge his 

outstanding debt under the Facility 
Agreement in a declaration prepared in a 
notarial deed at his own costs; 

 
(d) require the Customer to supplement the 

collateral provided by him in the way and up 
to the extent required by the Bank; 

 
(e) order the Customer to use his income 

specified by the Bank to settle his debt owed 
to the Bank; 

 
(f) require the Customer to direct to the Bank the 

total turnover of his bank account kept with 
other financial institutions; 

 
(g) stipulate that, during the term of the Facility 

Agreement, the Customer may enter into a 
facility agreement with another financial 
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illetve kölcsönt vegyen fel, továbbá 
eszközeit harmadik fél javára 
megterhelhesse.  

 
6.3. A Bank felmondási joga 
 
6.3.1. Az Ügyfél körülményeiben beállott 
lényeges kedvezőtlen változásnak minősül, és 
ezáltal a Bank jogosulttá válik azonnali hatályú 
felmondási jogának gyakorlására, ha 
 
a) olyan tény jut a tudomására, ami a Bank 

követelése megtérülését veszélyezteti. 
Amikor a Bankszámlák vezetéséről, a 
betétgyűjtésről és más pénzügyi 
szolgáltatások nyújtásáról szóló 
Üzletszabályzat14.2.3 pontjában foglalt 
események bármelyike – akár az Ügyfél, 
akár az Ügyfél szerződésszerű 
teljesítéséhez biztosítékot nyújtó harmadik 
(nem természetes) személy 
vonatkozásában - a Bank tudomására jut, 
akkor ezen esemény bekövetkezése 
önmagában veszélyezteti a Bank 
követelésének megtérülését. 

 
b) a biztosítéki szerződésekben foglalt 

igényérvényesítési feltételek 
bekövetkeznek; 

 
c) a Hitelszerződés lényeges része, avagy 

bármely biztosíték érvénytelenné, 
kikényszeríthetetlenné vagy hatálytalanná 
válik; 

 
d) az Ügyfél vagyonára, vagy a Bank javára 

biztosítékul lekötött vagyontárgyra 
bírósági, vagy más hatósági végrehajtás 
indul, vagy a Bank biztosítékául szolgáló 
vagyontárgyra más jogosult a bírósági 
végrehajtás mellőzésével kielégítési jogát 
gyakorolja, továbbá ha arra 
perindítás  ténye került feljegyzésre. 

 
 
 
6.3.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül 
különösen, és ezáltal a Bank jogosulttá válik 
azonnali hatályú felmondási jogának 
gyakorlására, amennyiben  
 
a) az Ügyfél a Hitelszerződésből fakadó 

institution, draw down a loan or encumber its 
assets in favour of a third party only subject to 
the written consent of the Bank. 

 
6.3 The Bank's right of termination 
 
6.3.1 It is considered as a significant adverse 
change in the Customer's circumstances and, 
therefore, the Bank shall be entitled to terminate 
the Facility Agreement with immediate effect, if  
 
(a) the Bank becomes aware of a fact threatening 

the recovery of its claim. If the Bank becomes 
aware of any event included in section 14.2.3 
of the Business Rules on keeping bank 
accounts, collecting deposits and providing 
any other financial services in terms of either 
the Customer or a third party (not natural) 
person providing the collateral for the 
performance of the Customer according to the 
contract, the occurrence of these events in 
itself threatens the recovery of its claim; 

 
 
 
 
(b) the conditions of claim enforcement specified 

in the collateral agreement occur; 
 
(c) any material part of the Facility Agreement or 

any collateral become invalid, unenforceable 
or invalid. 

 
 
 
(d) court proceedings or any other official 

proceedings are commenced in respect of the 
Customer's assets or the assets serving as 
collateral for the benefit of the Bank, or any 
other entitled person exercises his/her/its 
right of satisfaction in respect of the assets 
serving as collateral to the Bank without 
execution by the court, or if the fact that court 
proceedings has been commenced is recorded 
on it. 

 
6.3.2 It is considered to be serious breach of 
contract and, therefore, the Bank will be entitled 
to terminate the Facility Agreement with 
immediate effect, if 
 
(a) the Customer is in delay – of at least thirty 
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bármely fizetési kötelezettségével – 
Fogyasztó Ügyfélnek nyújtott hitel 
esetében legalább harminc (30) napos, más 
Ügyfélnek nyújtott hitel esetében legalább 
öt (5) napos - késedelembe esik, és 
mulasztását felszólításra sem pótolja, vagy 
teljesítését megszünteti; 

 
 
b) Ügyfél a Hitelszerződésben vállalt egyéb 

kötelezettségének nem, vagy nem 
határidőre tesz eleget és mulasztását 
felszólításra sem pótolja; 

 
c) a Kölcsön Hitelszerződésben 

meghatározott célra fordítása lehetetlenné 
válik, vagy azt az Ügyfél a 
Hitelszerződésben meghatározott céltól 
eltérően használja; 

 
d) az Ügyfél az adott Hitelszerződésre 

vonatkozóan a Bankot valótlan tények 
közlésével, adatok eltitkolásával vagy más 
módon megtéveszti, vagy olyan 
magatartást tanúsít, illetve olyan 
nyilatkozatot tesz, amely alkalmas a Bank 
megtévesztésére vagy tévedésben 
tartására;  
 

e) az Ügyfél a számára a hitelbírálattal, a 
hitelmegtérüléssel, továbbá - nem 
természetes személy Ügyfél esetében - jogi 
státuszával, tulajdonosi körével 
kapcsolatosan a Bank által előírt, 
együttműködési, tájékoztatási, 
adatszolgáltatási kötelezettségének nem 
tesz eleget, a kölcsön céljának 
megvalósulásával, vagy a biztosítékokkal 
kapcsolatos vizsgálatot-, vagy a Bank által a 
jelen Üzletszabályzat 6.2. pontja alapján 
előírt intézkedéseket akadályozza, azok 
teljesítésében nem működik közre;  

 
f) az Ügyfél, vagy az Ügyfélcsoport bármely 

tagja, illetve az Ügyfél képviseletében 
eljáró természetes személy, vagy az Ügyfél 
befolyásoló részesedéssel rendelkező 
tulajdonosa (ld: Hpt. Értelmező 
rendelkezések 6. § 6. pont)a Bankkal vagy 
bármely más pénzügyi intézménnyel, vagy 
befektetési vállalkozással létrejött bármely 
pénzügyi-, vagy befektetési szolgáltatási 

(30) days in the case of a loan extended to a 
Consumer or of at least five (5) days in the 
case of a loan granted to any other Customer 
– with his payment obligations and fails to 
remedy that failure despite a specific 
instruction to do so,  or ceases to perform any 
of his payment obligations under the Facility 
Agreement ; 

 
(b) the Customer does not fulfill its other 

obligations undertaken in the Facility 
Agreement and fails to remedy the default 
despite a specific instruction to do so;  

 
(c) it becomes impossible to use the Loan for the 

purpose specified in the Facility Agreement, or 
the Customer is using the Loan for a purpose 
different from what is specified in the Facility 
Agreement; 

 
(d) the Customer misleads the Bank with respect 

to the relevant Facility Agreement by 
providing false facts, concealing data or 
otherwise, or behaves in such a manner 
and/or makes representations suitable for 
deceiving the Bank or keeping it in delusion; 

 
 
 
(e) the Customer fails to comply with his co-

operation, operation, notification and data 
provision obligations as prescribed by the 
Bank in relation to loan appraisal, loan 
recovery and – in the case of non-natural 
person Customers – its legal status or owners, 
or the Customer hinders or does not grant 
assistance in conducting the examination 
concerning the realization of the purpose of 
the Loan and the related collaterals, and/or 
the implementation of the measures 
prescribed by the Bank pursuant to section 6.2 
of these Business Rules; 

 
(f) the Customer or any member of the Customer 

Group, and/or a natural person authorized to 
represent the Customer, or an owner with an 
influential holding (see Interpretative 
Provisions of the Hpt., Article 6. s.6.), is in 
serious breach of the contract established 
with the Bank or any other financial institution 
or investment enterprise in respect of 
financial or investment services, or behaves in 
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jogviszonyában súlyos szerződésszegést 
követett el, vagy egyéb csalárd magatartást 
tanúsított; illetve vele szemben más, 
azonnali hatályú felmondási ok merült fel, 
feltéve minden esetben, hogy ez az Ügyfél 
fizetőképességét hátrányosan 
befolyásolhatja, vagy egyébként a Bank és 
az Ügyfél közötti bizalmi viszony 
megromlásához vezethet; 

 
g) az Ügyfél, illetve az Ügyfél szerződésszerű 

teljesítéséhez biztosítékot nyújtó harmadik 
személy a biztosítéki szerződés vagy a 
banki követelés megtérülésének 
elősegítésére, megerősítésére, gyorsítására 
vonatkozó szerződés, vagy a követelés 
fedezetét biztosító más szerződés 
vonatkozásában súlyos szerződésszegést 
követ el, e szerződések létrejöttét, vagy 
ezen szerződések alapján történő banki 
igényérvényesítést bármely módon 
korlátozza, vagy akadályozza, a 7.1.11. 
pontban vállalt kötelezettségét (negative 
pledge - negatív biztosítéki záradék) 
megszegi, és a Bank felszólítására 30 napon 
belül a más hitelezőnek nyújtott 
biztosítékkal azonos értékű biztosítékot 
nem bocsátja rendelkezésre, továbbá a 
Bank követelései biztosítékául szolgáló 
fedezetet elvonja, vagy azt a Bank előzetes 
hozzájárulása nélkül elidegeníti, illetve az 
Ügyfél a jelen Üzletszabályzat 7.1.7. 
pontjában foglalt kötelezettsége ellenére a 
csökkent értékű, vagy felhasznált 
biztosítékot nem pótolja, vagy egészíti ki; 

 
h) az Ügyfél a biztosítékban bekövetkezett 

káresemények miatt a Bank által az Ügyfél 
helyreállítási kötelezettsége teljesítése 
céljából átadott biztosítási összeget e céltól 
eltérően használja fel; 

 
i) az Ügyfél vezető tisztségviselőjével, egyéb 

cégjegyzésre jogosult alkalmazottjával vagy 
bankszámla felett rendelkezési joggal 
felhatalmazott és a Bankhoz bejelentett 
képviselőjével szemben a Büntető 
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 
XXVII. fejezetében (korrupciós 
bűncselekmények), XXXXV-XLIII. (vagyon 
elleni, szellemi tulajdonjog elleni, pénz- és 
bélyegforgalom biztonsága elleni, a 

a fraudulent way or another reason for 
termination with immediate effect occurs in 
relation to the Customer, provided in every 
case that this can have a negative influence on 
the Customer's solvency or could, in any other 
way, lead to deterioration of confidence 
between the Bank and the Customer; 

 
 
 
(g) the Customer or third party (not natural) 

person providing the collateral for the 
contractual performance of the Customer 
commits serious breach of contract in relation 
to the collateral agreement, the agreement on 
the facilitation, reinforcement and 
acceleration of the recovery of the Bank’s 
claim or other agreements providing coverage 
for the claim, hinders the conclusion of such 
agreements or the Bank's enforcement of the 
claim on the basis of these agreements in any 
way, breaches its obligation assumed in 
subsection 7.1.11. (negative pledge) and fails 
to supply collateral with the same value as 
that of the collateral provided for other 
creditors within 30 days after the Bank’s 
instruction to that effect, withdraws the cover 
for the Bank's claims or alienates such cover 
without the Bank's prior consent, or, 
notwithstanding its obligation set out in 
section 7.1.7 of these Business Rules, does not 
replace or supplement used security or 
collateral of a diminished value; 

 
 
 
(h) the Customer uses the insurance 

compensation made available to him by the 
Bank for the performance of the obligation to 
restore the collateral for a different purpose; 

 
 
(i) If the public prosecutor brings charges against 

any of the Customer’s executive officers or 
other employees authorized to sign for and on 
behalf of the Customer or to have access to 
the Customer’s bank account, reported to and 
registered by the Bank as such, for a criminal 
offence defined in Chapter XXVII (Corruption 
Crimes), Chapters XXXV-XLIII. (crimes against 
property, intellectual property rights; criminal 
offenses relating to counterfeiting currencies 
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költségvetést károsító, gazdálkodás rendjét 
sértő, a fogyasztók érdekeit és a gazdasági 
verseny tisztaságét sértő, tiltott 
adatszerzés és az információs rendszer 
elleni bűncselekmények és a 
pénzmosás)fejezeteiben meghatározott 
bűncselekmény miatt az ügyész vádat 
emelt, illetőleg külföldön olyan vagyon 
elleni vagy gazdasági bűncselekmény miatt, 
amely a magyar jog szerint büntetendő, az 
illetékes hatóság vádat emelt; 

 
 
j) a cég képviseletére, továbbá tulajdonosi 

jogokat gyakorolni jogosult személyek 
körében keletkezett vita, avagy az Ügyfél 
elérhetőségének elnehezülése vagy 
ellehetetlenülése miatt az Ügyfél 
érdekkörében működési zavarok 
keletkeznek;  

 
k) a Bankszámlák vezetéséről, a 

betétgyűjtésről és más pénzügyi 
szolgáltatások nyújtásáról szóló 
Üzletszabályzat ügyfél-megismerés című 3. 
pontja szerint az Ügyfél, illetve a Képviselő 
vagy Meghatalmazott a jogszabályban 
meghatározott személyi azonosító 
okmányokat nem mutatja be, vagy az 
okiratokat szerződéskötéskor nem bocsátja 
a Bank rendelkezésére, illetve az 
Azonosítást más módon megakadályozza 
vagy nem tesz a tényleges tulajdonosra 
vonatkozóan nyilatkozatot, vagy a Bank 
felhívására ismételt tulajdonosi 
nyilatkozatot, valamint az 
adatszolgáltatással indokolatlanul 
késlekedik, vagy bizonyíthatóan valótlan 
adatot szolgáltat; 

 
l) az Ügyfél a tulajdonosi szerkezet feltárását 

és/vagy az 5.1.2. i) pontban meghatározott 
közvetett  tulajdonos természetes 
személyek adatai megadását megtagadja, 
azt hiányosan vagy valótlan tartalommal 
teljesíti; 

 
m) az Ügyfél a szabad felhasználású kölcsönt 

bűncselekmény, illetve jogellenes- vagy a 
közgondolkodás szerint etikátlan célok 
megvalósítására használja fel. 

 

and philatelic forgeries; criminal offenses 
against public finances, economic and 
business related offenses, crimes against 
consumer rights and any violation of 
competition laws, illicit access to data and 
crimes against information systems and 
money-laundering) of Act C of 2012 on the 
Criminal Code, or if a competent authority 
brings charges against such person(s) abroad 
for a criminal offence against property or an 
economic crime that is prosecutable under 
Hungarian law; 

 
(j) operational disturbances occur in the 

Customer's sphere of interests due to a 
dispute among the persons entitled to 
represent the company and persons entitled 
to exercise owner's rights, or due to 
difficulties in or the impossibility of contacting 
the Customer. 

 
(k) if pursuant to Section 3(Customer due 

diligence) of the Business Rules on keeping 
bank accounts, collecting deposits and 
providing any other financial services the 
Customer, Representative or Authorized 
Person does not present the personal 
identification documents defined in the law or 
does not place the documents at the disposal 
of the Bank at contract conclusion or prevents 
identification in any other way or does not 
give a statement with regard to the beneficial 
owner or does not provide repeated 
ownership declaration at the request of the 
Bank or delays data service without reason or 
it can be proven that it provides false data. 

 
 
 
 
(l) the Customer refuses to reveal the 

ownership structure and/or to provide the 
data of the natural person indirect owners 
specified under clause 5.1.2 i), or performs it 
with deficient or false content. 

 
 
(m) the Customer uses the non-purpose loan for 

the purpose of committing a crime or for 
achieving goals that are illegal or are 
considered to be unethical in public thinking. 
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n)  az Ügyfél a Hitelbiztosítéki 
Nyilvántartásban nyilvántartott, őt terhelő 
zálogjog törlésére irányuló vagy egyéb 
valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, a 
zálogjoggal biztosított követelés fennállása 
alatt. 

 
o) a Hitelszerződés biztosítékát képező 

kezességi szerződést a kezes felmondja és 
az Ügyfél a felmondási idő leteltét 
megelőző 30. napig nem nyújt az eredeti 
kezességgel egyenértékű pótbiztosítékot. 

 
A 6.3.2. pont n) és o) pontjai a régi Ptk. 
hatálya alá tartozó jogviszonyokban nem 
alkalmazandók.   
 
6.3.3. Ha az Ügyfél akár a Hitelkérelem 
benyújtása, akár a Hitelszerződés teljesítése 
során a 6.3.2. c.) pontban írt megtévesztő 
magatartást tanúsít, a Bank a Hitelkérelem 
visszautasítása, illetve a Hitelszerződés 
azonnali hatályú felmondása mellett - 
amennyiben az Ügyfél eljárása jogszabályba is 
ütközik -  e tényről az illetékes hatóságot 
tájékoztatja; 
 
 
6.3.4. Amennyiben a Bank a felmondás jogával 
nem élt, vagy a felmondást visszavonja, az 
nem jelenti azt, hogy a Bank a felmondás 
jogáról a jövőre vonatkozóan lemondott 
volna. 
 
6.3.5 Elháríthatatlan külső ok (vis maior) 
 
A Bank fenntartja a jogot arra, hogy előre nem 
látható rendkívüli körülmények bekövetkezése 
(ilyenek különösen: természeti katasztrófa, 
háború, forradalom, politikai zavargás, katonai 
támadás, terrorcselekmény, államosítás, 
kormányzati vagy hatósági döntés, blokád, 
embargó, a nemzetközi, illetve hazai 
gazdasági- vagy pénzpiaci körülmények 
jelentős mértékű, általános negatív változása) 
esetén lehetetlenülés címén a hitelművelet 
végzését megtagadhassa, vagy a 
Hitelszerződést azonnali hatállyal 
felmondhassa, külön kártérítés, 
maradékszolgáltatás teljesítése, vagy 
megtérítés fizetése nélkül. E jogok 
gyakorlásának feltétele, hogy a gazdasági 

(n) the Customer makes a declaration for the 
cancellation of a lien charged to it, or other 
false statement, registered in the Collateral 
Register, during the effective period of the 
claim secured by the lien. 

 
(o) The surety terminates the surety agreement 

securing the Facility Agreement and the 
Customer does not provide additional 
collateral up to 30 days prior to the expiry 
date of the termination period. 

 
 
The above n) and o) points of section 6.3.2 shall 
not apply to legal relationships falling under the 
scope of the old Civil Code. 
 
6.3.3 If, upon submission of the Credit Application 
or during the performance of the Facility 
Agreement, the Customer behaves deceptively as 
defined in paragraph (c) of section 6.3.2, the Bank 
will reject the Credit Application, and/or, – if the 
Customer's act conflicts with the law – in addition 
to terminating the Facility Agreement with 
immediate effect, it shall inform the competent 
authority about such fact. 
 
 
6.3.4 In case the Bank did not exercise its right to 
termination, or it withdrew termination, this shall 
not be deemed as the Bank would have waived its 
right to termination for the future.  
 
 
6.3.5 Force majeure  
 
The Bank reserves the right to refuse any credit 
operation or to terminate the Facility Agreement 
without special indemnification or supply of 
outstanding services or payment of compensation 
in case of any unforeseen 
circumstances  (including but not limited to: 
natural disaster, war, revolution, political 
disturbance military attack, terrorist activities, 
adverse change of the political scene due to other 
reasons, nationalization, government or 
administrative decision, blockage, embargo, 
significant negative change in the conditions of 
the world and national economy and the money 
market). The Bank shall be entitled to exercise the 
above rights if the economic change is not caused 
by the actionable conduct of the Bank. Before 
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lehetetlenülés ne a Banknak felróható okból 
következzék be. A Bank az ebben a pontban írt 
jogai gyakorlását megelőzően - a 
Hitelszerződésnek a bekövetkezett nem várt 
körülmények mellett történő teljesítése 
érdekében – megkeresheti az Ügyfelet olyan 
megoldás közös kidolgozására, amely alkalmas 
a Hitelszerződés teljesítése esetén a 
bekövetkezett körülmények okozta pénzügyi 
veszteséget ésszerű mértékben csökkenteni. 
Ez esetben a Bank jelen pontban írt jogait csak 
az egyeztetések eredménytelensége esetén 
gyakorolja. 
 
6.4. Az Ügyfél felmondási joga 
 
6.4.1.  Ügyfél jogosult a Hitelszerződést (jelen 
pont vonatkozásában ide nem értve a bankári 
biztosítékok nyújtására kötött Hitelszerződést) 
és az annak alapján létrejött 
kölcsönszerződést/kölcsönjogviszonyt 
felmondani, kihasználtság esetén a teljes 
összegű előtörlesztésre irányadó feltételek 
mellett. 
 
6.4.2. Ügyfél jogosult a Hitelszerződés (jelen 
pont vonatkozásában ide nem értve a bankári 
biztosítékok nyújtására kötött Hitelszerződést) 
alapján rendelkezésre tartott hitelkeret 
igénybe nem vett (nem lehívott) részét a 
Bankhoz intézett írásbeli nyilatkozattal 
töröltetni. 
 
A 6.4.1. és 6.4.2. pont a régi Ptk. hatálya alá 
tartozó jogviszonyokban nem alkalmazandó.   
 
 
6.5. A felmondás jogkövetkezményei 
 
6.5.1 Az azonnali hatályú felmondás 
jogkövetkezményei a felmondás 
kézbesítésének napján állnak be. Ha egy banki 
szolgáltatást több Ügyfél (kötelezettek 
egyetemlegessége) vesz igénybe, a felmondás 
hatálya bármelyik Ügyfél részére történő 
kézbesítés esetén mindegyik Ügyféllel 
szemben beáll. A felmondás hatályát nem 
érintik a Bank által a felmondás gyakorlását 
követően az Ügyfélnek küldött, és az Ügyfél 
fizetési hátralékát jelző kimutatások és egyéb 
nyilatkozatok. 
 

exercising the rights specified in this section, the 
Bank may, in order to perform the Facility 
Agreement notwithstanding the unexpected 
circumstances, contact the Customer in order to 
find a mutual solution with which it may 
reasonably reduce the financial loss occurred in 
connection with the performance of the 
agreement under the existing circumstances. In 
such case the Bank shall exercise the above rights 
only if the negotiations have failed.  
 
 
 
 
 
6.4 Customer’s Right of Termination 
 
6.4.1 The Customer may terminate the Facility 
Agreement (for the purposes of this section it 
does not include any Facility Agreement granted 
for banker’s security) and any loan 
agreement/loan relationship, pursuant to the 
terms and conditions applicable to the full 
repayment if the facility is in use. 
 
 
6.4.2. The Customer may order the cancellation of 
any unused (not drawn) part of a facility, 
committed pursuant to a Facility Agreement (for 
the purposes of this section it does not include 
any facility granted for the supply of bankers’ 
security) with a written declaration addressed to 
the Bank. 
 
The above points 6.4.1 and 6.4.2 shall not apply 
to legal relationships falling under the scope of 
the old Civil Code. 
 
6.5 Legal consequences of termination 
 
6.5.1 The legal consequences of termination with 
immediate effect will become effective on the 
date of delivery of the termination notice. If a 
banking service is used by more Customers (joint 
obligors), the termination will be effective 
towards each Customer on the date of delivery to 
the Customers. Any statements and other 
declarations relating to the Customer's overdue 
debts, sent by the Bank after the termination will 
not affect the validity of the termination. 
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6.5.2 Felmondás esetén a teljes igénybevett, 
és még vissza nem fizetett Kölcsön, a még ki 
nem fizetett hiteldíj, valamint az Ügyfelet 
terhelő, a szerződés felmondásából eredő 
egyéb költségek azonnal esedékessé válnak. 
 
6.5.3 Az Ügyfél nemteljesítése esetén a Bank 
joga megnyílik a biztosítékok érvényesítésére. 
 
 
6.5.4 A Bank a biztosítékok érvényesítésén 
túlmenően az Ügyfél javára teljesítendő, 
folyamatban levő kifizetéseit az adott 
hitelműveletből származó követelései miatt 
visszatarthatja akkor is, ha azok nem 
ugyanezen jogviszonyból származnak. 
 
6.5.5. Amennyiben a Bank a Hitelszerződést az 
Ügyfél érdekkörébe tartozó okból felmondani 
kényszerül, vagy a felmondási jog gyakorlása 
nélkül kénytelen az Ügyféllel szembeni 
igényérvényesítésre, az Ügyfél köteles a Bank 
ebből eredő esetleges kárát - ideértve a 
követelés érvényesítésével kapcsolatos és 
igazolt költségeket (beleértve a végrehajtási 
eljárás megindításának, és lefolytatásának 
valamint a végrehajtási eljárásba történő 
becsatlakozás-, továbbá a végrehajtási eljárás 
megindítását megelőzően szükségszerűen 
közjegyzői okiratban tett jognyilatkozatok 
költségeit is), továbbá ezen költségek 
megtérítéséig felszámított, a 
Hitelszerződésben rögzített kamatokkal 
megegyező kamatait is - a Banknak 
megtéríteni.  
 
7. A Bank követeléseit biztosító 
mellékkötelezettségek 
 
7.1. A biztosítékok kezelése 
 
7.1.1. A Bank az Ügyfél teljesítésének 
biztosítékául elsősorban bankgaranciát, 
készfizető kezességet, óvadékot vagy 
zálogjogot fogad el. A Bank az Ügyféllel 
szembeni követelésének érvényesítését 
elősegítő, megerősítő és gyorsító eszközök (pl. 
elidegenítési- és terhelési tilalom kikötése, az 
Ügyfél kötelezettségének közokiratba 
foglalása, azonnali beszedési megbízás a Bank 
javára) alkalmazását is kikötheti. 
 

 
6.5.2 In case of termination, the whole amount of 
the Loan drawn down and not yet repaid, the 
unpaid credit fees and other costs arising from the 
termination shall immediately become due and 
payable by the Customer. 
 
6.5.3 If the Customer fails to perform the above 
payment obligation, the Bank will become entitled 
to enforce its claims from the collateral. 
 
6.5.4 In addition to claim enforcement from the 
collateral, the Bank may withhold its current 
payment due to the Customer owing to its claims 
arising from the given credit operation, even if 
they do not arise from the same legal relationship. 
 
 
6.5.5 If the Bank is forced to terminate the Facility 
Agreement for a reason within the Customer’s 
sphere of interest, or it is forced to enforce its 
claim against the Customer without exercising the 
right of termination, the Customer shall 
compensate the Bank for any losses (if any), 
including justified costs relating to the 
enforcement of the claim (the costs of 
commencing and conducting the execution 
procedure, joining the execution procedure and 
the legal declarations included in notarial deeds 
before the commencement of the execution 
procedure) and interest equivalent to that 
specified in the Facility Agreement, accrued until 
the reimbursement of these costs. 
 
 
 
 
7 Additional obligations securing the claims of 
the Bank 
 
7.1 Management of the collateral 
 
7.1.1 The Bank primarily accepts bank guarantees, 
joint and several surety, deposits and mortgage as 
collateral for the Customer's performance. The 
Bank may also require the application of means 
facilitating, reinforcing and accelerating the 
enforcement of its claim against the Customer 
(e.g. imposing a constraint of alienation and 
encumbrance, notarization of the Customer's 
obligations, placing prompt collection orders for 
the benefit of the Bank). 
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7.1.2. Ha a nem magyarországi székhelyű 
Ügyfél kötelezettségeiért az Ügyfél 
székhelyétől eltérő országban székhellyel, 
lakóhellyel (beleértve Magyarországot is) 
rendelkező személyes kötelezett nyújt 
biztosítékot, vagy a dologi biztosíték az Ügyfél 
székhelyétől eltérő országban van (beleértve 
Magyarországot is), a biztosíték valamennyi 
gazdasági és politikai kockázat fedezetéül is 
szolgál, függetlenül attól, hogy a biztosított 
követelések teljesítése az Ügyfél 
fizetésképtelensége, elháríthatatlan külső ok 
(vis maior), vagy az Ügyfél székhelye szerinti 
országban végrehajtott állami intézkedések 
illetve politikailag motivált 
erőszakcselekmények miatt marad el.  
 
7.1.3. A Banknak az Ügyféllel szemben 
fennálló, a részére nyújtott minden pénzügyi, 
illetve kiegészítő pénzügyi szolgáltatás 
körében keletkezett esedékes követelése 
erejéig zálogjoga áll fenn az Ügyfél minden, a 
Banknál vezetett bankszámláján az adott 
jogviszonyra vonatkozó szerződés 
megkötésétől a Bank követelésének 
megtérüléséig. 
 
A fenti 7.1.3. pont kizárólag a régi Ptk. 
hatálya alá tartozó jogviszonyokban 
alkalmazandó.  
 
7.1.4. A biztosítékok nyújtásával, 
fenntartásával, kezelésével, kiegészítésével, 
ellenőrzésével és értékesítésével kapcsolatos 
valamennyi költség az Ügyfelet terheli. 
 
7.1.5. Ha a Bank javára biztosítékul lekötött 
vagyontárgyak az Ügyfél birtokában 
maradnak, az Ügyfél köteles gondoskodni azok 
megfelelő őrzéséről, rendeltetésszerű 
kezeléséről és üzemeltetéséről. Az Ügyfél 
köteles eljárni továbbá annak érdekében, hogy 
a biztosítékul szolgáló vagyontárgy a 
biztosítéki szerződés megkötésének 
időpontjában meghatározott értékét 
megőrizze. Az Ügyfél a biztosítékul szolgáló 
ingatlanok állagát megőrzi, szükség esetén 
helyreállítja, vagy további ingatlanbiztosítékkal 
a jelzálog-fedezetet kiegészíti, ha a hitel 
biztosítékául szolgáló ingatlan állaga tartósan 
romlik, vagy egyéb okból a hitelbiztosítéki 
értéke csökken. 

 
7.1.2 If the collateral for the obligations of a 
Customer having a seat outside Hungary is 
provided by a personal obligor having a seat, or 
residence in a country other than the country in 
which the Customer's seat is situated (including 
Hungary), or the physical collateral is in a country 
other than the country in which the Customer's 
seat is situated (including Hungary), the collateral 
will serve as cover for all economic and political 
risks, irrespective of whether the performance of 
the secured claims has failed to occur as a result 
of the Customer's insolvency, unavoidable 
external reasons (force majeure), state measures 
taken in the country in which the Customer's seat 
is situated or politically motivated violent acts. 
 
 
7.1.3 The Bank has a lien on all of the Customer’s 
bank accounts kept by the Bank up to the amount 
of its due receivables arising from any financial or 
auxiliary financial services provided to the 
Customer from the time of conclusion of the 
agreement for the specific transaction until the 
recovery of the Bank’s claim. 
 
 
 
The above point 7.1.3 shall only apply to legal 
relationships falling under the scope of the old 
Civil Code. 
 
7.1.4 The Customer shall bear all costs related to 
lodging, maintaining, managing, supplementing, 
checking and selling collaterals. 
 
 
7.1.5 If the assets serving as collateral for the 
benefit of the Bank remain in the Customer's 
ownership, he shall ensure their proper 
safekeeping, managing and operation. The 
Customer shall also ensure that the assets serving 
as collateral retain the value determined at the 
time of concluding the collateral agreement. The 
Customer maintains the conditions of the real 
properties serving as collateral, restores them as 
required, or provides additional properties to be 
mortgaged if the condition of the real property 
serving as collateral deteriorates for a long time or 
the collateral value decreases for any reason. 
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7.1.6. Az Ügyfél a biztosítékul szolgáló 
vagyontárgy kezelése során köteles 
folyamatosan biztosítani annak lehetőségét, 
hogy a Bank - igényérvényesítési jogának 
megnyílta esetén - a vagyontárgy terhére 
követelését érvényesíthesse. 
 
7.1.7. Ha a biztosítékul szolgáló vagyontárgy 
állagromlása, vagy értékállóságának 
csökkenése vagy bizonytalansága vagy egyéb 
ok folytán a vagyontárgy értékének 
csökkenése a biztosítékból való kielégítést 
veszélyezteti, az Ügyfél köteles a Bank 
felhívására, a felhívásban megszabott határidő 
alatt a biztosítékot az eredeti, illetve a Bank 
által biztonságosnak tartott értékre 
kiegészíteni. Ha biztosítékul egyedileg meg 
nem határozott elhasználható vagy 
helyettesíthető dolog szolgál, akkor az Ügyfél 
köteles az elhasznált vagy értékesített 
vagyontárgyakat - a Bank külön felszólítása 
nélkül is - értékükön pótolni. 
 
7.1.8. A biztosítékul szolgáló vagyontárgy 
megsemmisülése, vagy értékcsökkenés esetén 
az érték pótlására szolgáló biztosítási összeg, 
kártérítés, illetve az ezekre vonatkozó 
követelés, vagy más érték a vagyontárgy 
helyébe lép, illetőleg a biztosíték 
kiegészítésére szolgál.  
 
7.1.9. Az Ügyfél köteles a Bankot 
haladéktalanul értesíteni a biztosíték 
értékében, értékesíthetőségében, 
behajthatóságában vagy más lényeges 
körülményben bekövetkezett változásokról, 
ideértve a biztosítékul lekötött vagyontárgyra 
vonatkozó tulajdonosváltozást, valamint 
minden olyan körülményt, amely a biztosíték 
forgalmi értékét, vagy forgalomképességét 
hátrányosan befolyásolhatja, vagy egyéb 
okból a kielégítést veszélyeztetheti. 
 
7.1.10. A Bank bármikor jogosult ellenőrizni - 
akár helyszínen is - a biztosítékok meglétét és 
azt, hogy az Ügyfél a biztosítékkal kapcsolatos 
kötelezettségeinek eleget tett. Az ellenőrzés 
során az Ügyfél köteles a Bankkal 
együttműködni, az ellenőrzéshez szükséges 
adatokat megadni és az ehhez szükséges 
feltételeket - ideértve különösen a 

 
 
7.1.6 During the management of the assets 
serving as collateral, the Customer shall 
continuously ensure the Bank can enforce its claim 
over the assets when its right of enforcement 
becomes enforceable. 
 
 
7.1.7 If satisfaction from the collateral is at risk 
due to the deterioration of the condition of the 
assets serving as collateral or any decline in or 
uncertainty of their stability of value, or the 
decrease of the value of such assets for any other 
reason, the Customer shall supplement the 
collateral up to its original value or to a value 
considered by the Bank to be safe, at the request 
of the Bank, by the deadline set in the request. If 
the assets serving as collateral are unspecified 
expendable or substitutable goods, the Customer 
shall make up for the used or sold assets at their 
value, without even the Bank requesting to do so. 
 
 
 
7.1.8 If the assets serving as collateral are 
destroyed or lose value, the insurance 
compensation, the indemnification, or a claim 
thereto, or any other value will replace such 
assets or will supplement the collateral. 
 
 
 
7.1.9 The Customer shall inform the Bank 
immediately, if there is any change in the value, 
marketability, enforceability of the collateral or in 
any other significant circumstances, including the 
change of ownership over the assets serving as 
collateral and all other circumstances having a 
detrimental impact upon the market value or 
marketability of the collateral or jeopardizing 
satisfaction in any other way. 
 
 
 
7.1.10 The Bank may verify the existence of the 
collateral at any time, even at the customer’s 
premises, and check if the Customer has fulfilled 
his obligations related to the collateral. During the 
examination procedure, the Customer shall 
cooperate with the Bank, supply data required for 
the verification and make sure that all conditions 
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biztosítékok helyszíni szemléjének lehetőségét 
- biztosítani. 
 
7.1.11. A Bank a Hitelszerződés alapján 
fennálló mindenkori követelésének 
megtérítését az Ügyféltől - a biztosíték 
érvényesítésétől függetlenül is - jogosult 
követelni, az Ügyfél pedig nem tagadhatja 
meg a teljesítést arra hivatkozással, hogy a 
Banknak lehetősége van követelését a 
biztosítékok terhére érvényesíteni. 
Amennyiben a Bank a biztosítékot érvényesíti 
és ennek során követelése nem térül meg, ez 
nem mentesíti az Ügyfelet a fennmaradt 
tartozásának megfizetése alól. 
 
A nem természetes személy Ügyfél kijelenti, 
hogy a Hitelszerződés futamideje alatt a 
szokásos üzleti tevékenységének keretén túl 
eszközeit - kivéve, ha a Bank ehhez előzetesen 
kifejezetten, írásban hozzájárul - nem adja el, 
nem adja bérbe, lízingbe, nem apportálja más 
társaságba vagy bármilyen egyéb módon nem 
bocsátja más rendelkezésére, valamint 
semmilyen módon nem terheli meg (negative 
pledge - negatív biztosítéki záradék).  
 
7.1.12. Amennyiben a Bank részére azonos 
ügylet fedezetéül több biztosíték szolgál, a 
biztosítékokat a Bank a saját belátása szerinti 
sorrendben és mértékben érvényesítheti.  
 
7.1.13. Az érvényesítés során befolyt 
összegeket a Bank jogosult követelése 
kielégítésére felhasználni, és köteles a 
követelését meghaladó összeget az Ügyfél 
rendelkezésére bocsátani.  
 
7.1.14. A biztosítéki szerződés mindaddig 
hatályban marad, ameddig a Banknak az 
Ügyféllel szemben a Hitelszerződésből 
származó követelése maradéktalanul meg 
nem térül. A Bank követeléseinek teljes 
megtérülését követően az Ügyfél által 
rendelkezésére bocsátott és igénybe nem vett 
biztosítékokat - az Ügyfél kérésére és 
költségére - felszabadítja.  
 
Ha a biztosíték fennállását hatósági 
nyilvántartás igazolja, a Bank a biztosíték 
felszabadításával egyidejűleg a biztosítéki 
jogának hatósági nyilvántartásból való 

needed for the examination, including the 
possibility of the on-site inspection of the 
collateral, have been satisfied. 
 
7.1.11 Irrespective of whether the collateral is 
enforced or not, the Bank may require the 
Customer to pay its claim outstanding under the 
Facility Agreement, and the Customer may not 
refuse to do so by referring to the fact that the 
Bank is entitled to enforce its claim to the debit of 
the collateral. If the Bank has enforced the 
collateral but its claim has not been repaid in full, 
the Customer may not be released from the 
payment obligation attaching to the remainder 
part of its debt with reference to this fact. 
 
 
Non natural person customers declare not to sell, 
lease, offer for leasing, or contribute to any other 
company or make available in any other way to 
any other company the assets that are not used 
within the framework of the ordinary business 
activities and not to encumber them in any way 
(negative pledge – negative collateral clause) 
during the effective term of the Facility 
Agreement unless the Bank gives a prior 
expressed written consent to it. 
 
7.1.12 If more pieces of collateral serve as cover 
for the same transaction, the Bank may enforce 
the collateral in the order and to the extent 
defined by it. 
 
7.1.13 The Bank is entitled to use the amount 
received as a result of the enforcement for the 
satisfaction of its claim and shall be obliged to 
make available to the Customer the amount 
exceeding its claim. 
 
7.1.14 The collateral agreement will remain in 
force until the claim of the Bank against the 
Customer arising from the Facility Agreement has 
been fully repaid. Following the full recovery of its 
claim, the Bank will release the collateral which 
was made available by the Customer but was not 
used, at the Customer's request and expense. 
 
 
 
If the existence of the collateral is certified by 
official registration, simultaneously with the 
release of the collateral the Bank shall provide the 
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törléséhez szükséges nyilatkozatot az 
Ügyfélnek kiadja. 
 
7.1.15. A Bankot a hitelműveletekből fakadó 
lejárt követelései tekintetében beszámítási jog 
illeti meg a Bankszámlák vezetéséről, a 
betétgyűjtésről és más pénzügyi 
szolgáltatások nyújtásáról szóló 
Üzletszabályzat 12.2.3. pontja alapján.  
 
 
7.1.16. A Bankot – erre irányuló külön 
szerződés esetén - óvadéki jog illeti meg az 
Ügyfélnek a Bank által vezetett fizetési 
számláin fennálló fizetésiszámla-követelésén 
oly módon, hogy a fizetési számlán 
nyilvántartott pénzkövetelés a szerződés 
eltérő rendelkezése hiányában nem kerül 
zárolásra vagy egyéb módon elkülönítésre 
(továbbiakban: Számlaóvadék). A 
Számlaóvadékkal terhelt fizetési számlák felett 
az Ügyfél csak a Bank hozzájárulásával 
rendelkezhet. A hozzájárulást mindaddig 
megadottnak kell tekinteni, amíg a Bank nem 
él a Számlaóvadék érvényesítése, vagy a 
szerződés szerint a Bankot megillető zárolás 
iránti jogával. A Számlaóvadék zárolás 
hiányában nem terjed ki az egyéb 
szerződéssel, a Számlaóvadékkal érintett 
fizetési számlák terhére alapított olyan fizetési 
számla-követelésen / betéten alapított 
óvadékra, amelynek során a fizetési számla-
követelés / betét a szerződés szerint zárolásra 
vagy egyéb módon elkülönítésre kerül a Bank 
vagy harmadik személy javára (Egyedi 
óvadék). 
 
 
7.1.17. A Bank a Számlaóvadék alapján, 
kielégítési jogának megnyílását követően 
követelését közvetlenül elégítheti ki a 
Számlaóvadékkal terhelt fizetési számla 
terhére. A Bank a Számlaóvadék 
érvényesítését követően késedelem nélkül 
köteles az Ügyféllel elszámolni. Amennyiben a 
Bank követelése és az érintett fizetési számla 
devizaneme egymástól eltér, a Bank a 
kielégítési jogának gyakorlása időpontjában a 
Bank által jegyzett kereskedelmi vételi, illetve 
eladási árfolyamot veszi figyelembe az 
elszámoláskor. Számlaóvadék alapítása nem 
zárja ki a Bank jogát arra, hogy amennyiben az 

Customer with the declaration required for the 
deletion of its right related to the collateral from 
the official registration. 
 
7.1.15 In order to secure its overdue receivables 
stemming from credit operations, the Bank shall 
be entitled to apply the set-off right to any 
overdue receivable pursuant to Section 12.2.3 of 
the Business Rules on keeping bank accounts, 
collecting deposits and providing any other 
financial services. 
 
7.1.16Pursuant to a separate agreement, the Bank 
has the right to establish a security deposit on the 
Customer’s payment account receivable on the 
payment accounts kept by the Bank, whereby the 
pecuniary claim registered on the payment 
account will not be blocked or segregated in any 
other way unless it is specifically provided 
otherwise in the agreement (hereinafter security 
deposit on account). The Customer may have 
access to the payment accounts encumbered with 
a security deposit on payments accounts only with 
the Bank’s consent. The consent is considered 
granted until the Bank exercises its right to 
enforce its claim from the security deposit on the 
account or the blockage, specified in the contract. 
Without the blockage, the security deposit on 
account does not apply to any other security 
deposit, established on a payment account 
receivable/deposit and charged to the payment 
accounts affected by the security deposit on 
account pursuant to any other agreement, in the 
course of which the payment account 
receivable/deposit is blocked pursuant to the 
agreement or segregated in any other way for the 
Bank or for a third party (individual security 
deposit). 
 
7.1.17The Bank may directly seek satisfaction of 
its claim from the security deposit on account 
once that right opens against the payment 
account, encumbered with the security deposit. 
Following the enforcement of the claim from the 
security deposit on account, the Bank shall make a 
settlement with the Customer immediately. If the 
currency of the Bank’s claim and the respective 
payment account is different, then the Bank shall 
apply the commercial purchase and sales rate 
quoted by it at the time of exercising the claim 
satisfaction right in the course of the settlement. 
The establishment of a security deposition 
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Ügyféllel szemben lejárt követelése áll fenn, az 
Ügyféllel szembeni fizetésiszámla-tartozását a 
Bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és 
más pénzügyi szolgáltatások nyújtásáról szóló 
Üzletszabályzat12.2.3. pontjában foglalt 
beszámítás útján teljesítse. 
 
7.2. A biztosítékul szolgáló vagyontárgyak 
biztosítása 
 
7.2.1. Az Ügyfél köteles a zálogbiztosítékul 
lekötött vagyontárgyakat valamely, a Bank 
által elfogadott biztosítótársaságnál 
valamennyi biztosítható kockázat esetére, 
teljes értéken biztosítani. A biztosítási 
esemény bekövetkezésére tekintettel kapott 
biztosítási összeg, illetve már az arra irányuló 
követelés a Ptk. értelmében zálogtárggyá 
válik. Az Ügyfél köteles a zálogjogról a 
biztosítót a megkívánt formában értesíteni, és 
- szükség szerint - a zálogjognak a 
Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba történő 
bejegyzésében a Bankkal együttműködni. Ha a 
biztosíték tárgya beépítetlen terület, vagy 
mezőgazdasági termőföld, a Bank az Ügyfelet 
a biztosítás-kötési kötelezettsége alól 
mentesíti azzal, hogy amennyiben az 
ingatlanon ténylegesen az ingatlan-
nyilvántartásba be nem jegyzett építmény-, 
vagy a mezőgazdasági termőföldön jelentős 
értékű ültetvény, erdőtelepítmény található, a 
Bank az Ügyfél biztosítás-kötési 
kötelezettségét fenntartja.  
 
A biztosítást a zálogjog fennállásának teljes 
tartama alatt az Ügyfél köteles saját költségén 
fenntartani. 
 
7.2.2. Az Ügyfél a biztosítási szerződést oly 
módon köteles megkötni, hogy a Bank a 
szerződés fennállását, illetve a biztosítási díj 
fizetésének teljesítését bármikor 
ellenőrizhesse.  
 
Az Ügyfél a szerződés szerinti hitelművelet 
elvégzését megelőzően köteles a biztosítási 
szerződés (kötvény) eredeti példányát 
bemutatni, egy másolati példányt pedig a 
Banknak átadni, és – szükség szerint - igazolni, 
hogy a biztosítóval szembeni követelésén 
fennálló zálogjog a Hitelbiztosítéki 
nyilvántartásba bejegyzésre került.  

account does not preclude the Bank’s right to 
settle any payment account debt to the Customer 
by offsetting it against any of the Customer’s 
overdue receivable pursuant to Section 12.2.3 of 
the Business Rules on keeping bank accounts, 
collecting deposits and providing any other 
financial services. 
 
7.2 Insurance of the assets serving as collateral 
 
 
7.2.1 The Customer shall take out an all risk 
insurance policy for the total value of assets 
serving as collateral at any insurance company 
accepted by the Bank within twenty (20) days of 
the date of the mortgage agreement in case of 
encumbered real property/properties. Any 
insurance compensation received for an insurance 
claim and any claim thereto shall become subject 
of a lien pursuant to the Ptk. The Customer shall 
inform the insurer of the lien in the required 
format and, if required, co-operate with the Bank 
to facilitate the registration of the lien in the 
Collateral Register. If the collateral real property 
consists of a plot of land with no building on it or 
an agricultural area, the Bank shall free the 
Customer from the obligation of taking out a 
relevant insurance policy on condition that if in 
fact there is any unregistered building on the real 
estate or plantation/forest plantation of 
significant value on the agricultural land, the 
insurance obligation of the Customer shall be 
maintained by the Bank. 
 
 
During the whole term of the mortgage the 
Customer shall maintain the insurance at its own 
costs. 
 
7.2.2 The Customer shall conclude the insurance 
agreement in such a way that the Bank can verify 
the existence of the agreement and the payment 
of the insurance fee at any time. 
 
 
Prior to the performance of the credit operation 
stated in the contract, The Customer shall present 
the original copy of the insurance agreement 
(policy) and provide the Bank with one (1) copy , 
as well as certify, if required that the lien on the 
receivable from the insurer has been entered into 
the Collateral Register. 
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7.2.3. Az Ügyfél köteles a biztosítási díjat a 
biztosítási szerződésben (kötvényben) foglalt 
feltételekkel megfizetni. A díjfizetés 
biztonsága érdekében az Ügyfél köteles a 
biztosítótársasággal oly módon megállapodni, 
hogy az esedékes biztosítási díjat az Ügyfél 
helyett a Bank is megfizethesse. Ilyen esetben 
a Bank jogosult az általa megfizetett biztosítási 
díj megtérítését az Ügyféltől követelni. 
 
 
7.2.4. Az Ügyfél a biztosítási szerződést 
(kötvényt) - amíg a vagyontárgyak biztosítékul 
szolgálnak - a Bank hozzájárulása nélkül nem 
módosíthatja, és nem szüntetheti meg. Nem 
szükséges a Bank hozzájárulása abban az 
esetben, ha a biztosítási szerződés kizárólag a 
biztosítási díj éves inflációkövetés miatti 
megemelése következtében kerül 
módosításra.  
 
7.2.5. A biztosítótársaság által fizetett 
kártérítés összegének – amennyiben az nem a 
zálogtárgy értékének 
helyreállítására/pótlására fordítódik,és a 
zálogjoggal biztosított követelés megszűnt, 
továbbá nem áll fenn olyan jogviszony, amely 
alapján a jövőben zálogjoggal biztosított 
követelés keletkezhet - a Bank követeléseit 
meghaladó része az Ügyfelet illeti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7.2.3 The Customer shall pay the insurance 
premium in accordance with the terms and 
conditions set out in the insurance agreement 
(policy). In order to ensure that the premium is 
paid at all times, the Customer shall agree with 
the insurance company enabling the Bank to also 
pay the due insurance premium on behalf of the 
Customer. In such a case, the Bank may require 
the Customer to reimburse the amount of the 
insurance premium paid by it. 
 
7.2.4 The Customer may not amend or terminate 
the insurance agreement (policy) without the 
consent of the Bank while the insured assets serve 
as collateral. The consent of the Bank is not 
required if the insurance agreement is amended 
because the insurance premium has increased 
following adjustments due to changes in the 
annual rate of inflation. 
 
7.2.5 The Customer is entitled to a part of the 
amount of the compensation paid by the 
insurance company that exceeds the claims of the 
Bank, providing that it is not used for the 
restoration/replacement of the value of the 
pledged asset and the receivable secured by the 
pledge has ceased to exist and there is no legal 
relationship, pursuant to which a pledged 
receivable may arise in the future. 
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III. Fogyasztó Ügyfeleknek nyújtott hitelekre 
vonatozó, az általánostól eltérő, speciális 
rendelkezések 
 
8. A Fogyasztó Ügyfélnek nyújtott hitelre a 
jelen Üzletszabályzat rendelkezéseit az ebben 
a fejezetben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni 
 
8.1. Az Üzletszabályzatnak a 
hitelműveletekre vonatkozó általános 
szabályaira vonatkozó 3. szakaszát Fogyasztó 
Ügyfél esetén az alábbi rendelkezések 
figyelembevételével kell alkalmazni: 
 
A Bank fogyasztói hitelt kizárólag az e célból 
kiválasztott vállalati Ügyfelei munkavállalói 
részére nyújt, az érintett vállalati Ügyfelek 
részére megküldött ajánlata alapján. 
 
A Bank fogyasztói hitelt a mindennapi élet 
szokásos használati tárgyainak 
megvásárlásához, javíttatásához, illetve 
szolgáltatások igénybevételéhez, lakás-, illetve 
nem lakáscélú ingatlanok megvásárlásához, 
továbbá felhasználási célhoz nem kötötten 
nyújt, az ajánlatában foglalt feltételek szerint.  
 
A Fogyasztó Ügyfélnek nyújtott hitelre 
vonatkozó részletes rendelkezéseket a 
fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi 
CLXII. törvény (Fhtv.), továbbá az e törvény 
végrehajtására kiadott jogszabályok, különös 
tekintettel a körültekintő lakossági hitelezés 
feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról 
szóló 361/2009. (XII.30.) Korm. rendelet, a 
teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, 
számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. 
(III.25.) Korm. rendelet, a jövedelemarányos 
törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok 
szabályozásáról szóló 32/2014 (IX.10.) MNB 
rendelet, a fogyasztóknak nyújtott hitellel 
kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról 
szóló 56/2014. (XII.31.) NGM rendelet, 
továbbá a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyeletének és a Magyar Nemzeti Bank 
ajánlásai tartalmazzák. 
 
A Fogyasztó Ügyfélnek nyújtott hitelre 
vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz továbbá 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
tv. (régi Ptk.), a 2014. március 15-e előtt 

 
III Special provisions pertaining to credits 
extended to Consumer Customers 
 
 
8. The provisions of this Business Rules shall be 
applied to loans provided to Consumer 
Customers  with regard to the differences set out 
in this Chapter. 
 
8.1 Section 3 of the Business Rules concerning the 
general rules for credit transactions shall be 
applied to Consumer Customers with regard to 
the following provisions: 
 
 
The Bank grants consumer loans only for the 
employees of its selected corporate Customers, 
based on its announcement sent to the concerned 
corporate Customers. 
 
The Bank provides consumer loans for the 
purchase and repair of articles for every-day 
personal use, the use of services, the purchasing of 
residential and non-residential properties, or 
without any limitation regarding the purpose, in 
accordance with the terms and conditions set out 
in its announcement.  
 
The detailed provisions concerning loans to 
Consumer Customers are included in Act CLXII of 
2009 on Consumer Loans (Fhtv.) as well as the 
related decrees, especially the Government 
Decree No 361/2009 (XII.30) on the terms of 
prudent retail lending and the assessment of 
creditworthiness, the Government Decree No. 
83/2010 (III. 25.) on the determination, calculation 
and disclosure of the annual percentage rate of 
charge, the Decree No. 32/2014 (IX.10.) of the 
National Bank of Hungary on the regulation of 
installments prorated to the income and collateral 
ratios, the Decree No. 56/2014 (XII.31) of the 
Minister of the National Economy on the special 
rules for providing information related to 
consumer loans, as well as relating 
recommendations of the Hungarian Financial 
Supervisory Authority and the National Bank of 
Hungary. 
 
In addition, provisions pertaining to consumer 
loans are contained in Act IV of 1959 on the Civil 
Code (old Civil Code), with regard to contracts 
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létrejött szerződések esetében, valamint a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 
(új Ptk.) a 2014. március 15-ét követően 
létrejött szerződések esetében. 
 
8.2. Fogyasztói hitelekhez kapcsolódó 
definíciók 
 
A jelen Üzletszabályzat III. fejezetének 
alkalmazásában: 
 
8.2.1. Fogyasztó Ügyfél: Az önálló foglalkozása 
és gazdasági tevékenysége körén kívül eljáró 
természetes személy. 
 
8.2.2. hitelszerződés vagy fogyasztói 
hitelszerződés: Fogyasztó Ügyféllel kötött (a 
Ptk. Meghatározása szerinti) hitel és 
kölcsönszerződés, ide nem értve az olyan 
szerződést, amely alapján folyamatos 
szolgáltatásnyújtás vagy azonos termék 
azonos mennyiségben történő értékesítése 
ellenében a Fogyasztó Ügyfél részletfizetést 
teljesít. 
 
8.2.3. jelzáloghitel: a Fogyasztó Ügyfél részére 
ingatlanon alapított jelzálogjog - ideértve az 
önálló zálogjogként alapított zálogjogot is - 
fedezete mellett nyújtott hitel vagy kölcsön; 
 
 
8.2.4. lakáscélú jelzáloghitel: 
olyan jelzáloghitel 
a) amelyben a felek által okiratban rögzített 
hitelcél lakóingatlan vásárlása, építése, 
bővítése, korszerűsítése, felújítása vagy 
 
b) amit igazoltan az a) pontban meghatározott 
célokra nyújtott jelzáloghitel kiváltására 
használtak fel és ennek összege kizárólag a 
hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt, 
valamint az eredeti hiteltartozás lezárásához 
és az új hitel folyósításához kapcsolódó igazolt 
díjakkal és költségekkel haladhatja meg az 
eredeti hiteltartozás kiváltásakor fennálló 
összeget, 
 
 
 
8.2.5. fizetési számlához kapcsolódó 
hitelkeret-szerződés: olyan hitelszerződés, 
amellyel a Bank a Fogyasztó Ügyfél fizetési 

concluded prior to March 15, 2014, and Act V of 
2013 on the Civil Code (new Civil Code) with 
regard to contracts concluded after March 15, 
2014. 
 
 
8.2 Definitions related to consumer loans 
 
 
For the purposes of this Chapter III: 
 
 
8.2.1 Consumer Customer: shall mean natural 
person proceeding for purposes falling outside his 
individual occupation and business activity. 
 
8.2.2 consumer loan: shall mean a loan agreement 
or a credit agreement (as such term is defined in 
the Act on the Civil Code) concluded with a 
Consumer Customer, not including an agreement, 
on the basis of which the Consumer Customers 
makes installment payments against the 
continuing provision of services or the sale of the 
same product in the same quantities, 
 
 
8.2.3 mortgage loan: shall mean a loan or credit 
granted to a Consumer Customer secured with 
mortgage established on a real property, including 
the case when  the mortgage is established in the 
form of an independent lien; 
 
8.2.4 housing mortgage loan:  
a mortgage loan  
a) where the credit purpose laid down by the 
parties in a deed is the purchase, construction, 
enlargement, modernization or refurbishment of a 
housing property, or 
b) which was used, based on documentary 
evidence, for the refinancing of an existing 
mortgage loan provided for the purpose 
determined in paragraph a) and the amount of 
which may only exceed the amount outstanding at 
the time of the replacement of the original credit 
debt on account of the relevant exchange rate 
differences between the creditors and by the 
verified fees and charges that are related to the 
closure of the original credit debt and the 
disbursement of the new loan,  
 
8.2.5 credit facility agreement attached to 
payment account (overdraft): a credit agreement, 
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számlájának egyenlegét meghaladó összeget 
bocsát a Fogyasztó Ügyfél rendelkezésére. 
 
8.2.6. teljes hiteldíj: a Fogyasztó Ügyfél által a 
fogyasztói hitelért fizetendő terhelés, amely 
tartalmazza a kamatokat, a folyósítási 
jutalékokat és minden egyéb, a hitel 
felhasználásával kapcsolatosan fizetendő 
költséget (hiteldíj). Az egyes hitel-fajtákhoz 
kapcsolódó hiteldíj tételek felsorolását a 
Kondíciós Lista tartalmazza.  
 
8.2.7. a teljes hiteldíj mutató (THM): a hitel 
teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez 
éves százalékában kifejezve.  
 
A teljes hiteldíj-mutatót a Kondíciós Lista és - 
ahol ezt a jogszabály kötelezővé teszi - a 
Hitelszerződés tartalmazza. 
 
8.2.8. a hitel teljes díja: a hitelező által ismert 
minden olyan - a teljes hiteldíj mutató 
számításánál a külön jogszabály szerint 
figyelembe veendő - ellenszolgáltatás, 
amelyet a Fogyasztó Ügyfél a hitelszerződés 
kapcsán megfizet.  
 
8.2.9. a hitel teljes összege: a hitelnek a 
hitelszerződésben meghatározott teljes 
összege vagy felső összeghatára. 
 
8.2.10. kamatváltoztatási mutató: a hitelezés 
refinanszírozási költségeihez és a hitel 
nyújtásához kapcsolódó, az üzleti kockázat 
körén kívül álló, a hitelezők által nem 
befolyásolható, tőlük független, valamint 
általuk el nem hárítható körülményekben 
bekövetkező változást objektív módon 
kifejező, a kamatmódosítás számításának 
alapjául szolgáló és a nyilvánosság számára 
hozzáférhető viszonyszám.  
 
8.2.11. kamatfelár: a referencia-kamatlábon 
felül - a hitelkamat részeként - fizetendő 
kamat, a hitelkamat és a referenciakamat 
különbségeként meghatározott kamatrész.  
 
 
8.2.12. kamatfelár-változtatási mutató: a 
kamatfelár módosításának alapjául szolgáló 
kamatváltoztatási mutató.  
 

by virtue of which the creditor places an amount 
at the consumer’s disposal that is in excess of the 
balance of the consumer’s payment account, 
 
8.2.6 full credit fee: the amount payable by the 
Consumer Customer for the consumer loan, 
including interests, disbursement fees and all 
other costs which may be payable in connection 
with the use of the loan (loan fee). List of the loan 
fee items relevant to various loan types is 
contained in the List of Conditions.  
 
 
8.2.7 annual percentage rate of charge (APRC): the 
annual amount of the full credit fee expressed in 
proportion to the total loan amount.  
 
The annual percentage rate of charge is contained 
in the List of Conditions and, if required by legal 
rules, in the credit contract as well. 
 
8.2.8 total amount of the credit fee: all items 
known to and to be taken into regard by the 
creditor pursuant to the legal rule relating to the 
calculation of the annual percentage rate of 
charge, which is  payable by the Consumer 
Customer in connection with the credit contract.  
 
8.2.9 total amount of the credit: the total amount 
or upper amount limit of the credit as may be 
determined in the credit contract. 
 
8.2.10 interest adjustment rate: a ratio expressing 
objectively the change to circumstances related to 
the costs of refinancing and lending and falling 
beyond the scope of business risks, which cannot 
be influenced or avoided by and are independent 
from creditors, underlying the calculation of 
interest modification and available to the public.  
 
 
 
 
8.2.11 interest surcharge (margin): the portion of 
the interest rate payable in excess of the reference 
rate, as part of the interest rate of the credit, i.e. 
the difference between the interest rate of the 
credit and the reference rate. 
 
8.2.12 Interest surcharge adjustment rate: the 
indicator of the change to the interest rate which 
underlies the modification of the interest 
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8.3. A hitelszerződés megkötését megelőző 
tájékoztatás 
 
8.3.1. A Bank a hitelszerződés megkötését 
megelőzően, a Fogyasztó Ügyfél részére 
felvilágosítást ad, amelynek alapján a 
Fogyasztó Ügyfél felméri, hogy az igénybe 
venni tervezett hitel megfelel-e az igényeinek 
és a pénzügyi teljesítőképességének.  
 
A felvilágosítás során a Bank a Fogyasztó 
Ügyfél rendelkezésére bocsátja a különböző 
ajánlatok összehasonlításához szükséges 
információkat annak érdekében, hogy a 
Fogyasztó Ügyfél megalapozott döntést 
hozhasson a hitelszerződés esetleges 
megkötése tekintetében. A felvilágosítás 
kiterjed a hiteltermékek legfontosabb 
jellemzőire, a Fogyasztó Ügyfél pénzügyi 
helyzetére gyakorolt hatására és a fizetés 
elmulasztásának következményeire, így 
különösen a késedelmi kamatra, a hitel 
felmondására és a biztosítékok 
érvényesítésére, továbbá bemutatja, hogy a 
hitelfelvétel törlesztése a Fogyasztó Ügyfél 
jövedelmi viszonyaihoz, illetve annak 
esetleges változásához képest milyen terhet 
jelent, és hogy a törlesztés során milyen 
további kockázatokkal kell számolnia, ideértve 
a kamat- és az árfolyamkockázatot is. 
 
A felvilágosítást a Bank a vonatkozó 
jogszabályokban (különös tekintettel a 
fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos 
egyes tájékoztatási szabályokról szóló 
56/2014.(XII.31.) NGM rendeletre) 
meghatározott módon és formában nyújtja. 
 
A jelen pontban foglalt rendelkezések nem 
alkalmazandóak a fizetési számlához 
kapcsolódó olyan hitelkeret tekintetében, 
amely alapján nyújtott kölcsönt három 
hónapon belül vagy a Bank felszólítására kell 
visszafizetni. 
 
8.3.2. A Bank az általa kötött hitelszerződések 
és jelzáloghitel-szerződések 
termékcsoportonként legjellemzőbb 
mintaszövegét a Fogyasztó Ügyfelek előzetes 
tájékozódása érdekében az internetes 
honlapján hozzáférhetővé teszi. 

surcharge. 
 
8.3 Providing information prior to the conclusion 
of the credit contract 
 
8.3.1 The Bank shall provide information to the 
Consumer Customer prior to the conclusion of the 
credit contract so that the Consumer Customer 
shall assess whether the planned credit is in line 
with his expectations and his payment capacity.  
 
 
In such scope, the Bank shall supply to the 
Consumer Customer all the information necessary 
for comparing the various offers so that the 
Consumer Customer may make an informed 
decision on whether or not to conclude the credit 
contract in question. The information provided 
shall include the major characteristics of the credit 
products, their impact on the financial standing of 
the Consumer Customer and the consequences of 
default on payment, with special regard to default 
interest, terminating the credit and enforcing 
collaterals, as well as a presentation of the burden 
of repaying the loan depending on the Consumer 
Customer’s income and in the event of any change 
thereto and additional risks related to the 
repayment, including interest rate and exchange 
rate risks. 
 
 
 
 
The Bank shall provide such information in the 
manner and form determined in the relevant legal 
rules (with special regard to Decree No. 56/2014 
(XII.31) of the Minister of the National Economy on 
the individual rules for information related to 
consumer loans). 
 
The provisions of this Section shall not be 
applicable to credit facilities related to payment 
accounts where the loan disbursed under such 
credit facility is to be repaid within three months 
or on the Bank’s notice. 
 
 
8.3.2 The Bank shall make accessible the most 
typical sample texts of the credit contracts and 
mortgage loan contracts concluded by the Bank by 
groups of products in the interest of providing 
advance information to Consumer Customers on 
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8.3.3. A Bank a fenti 8.3.1.-8.3.2. pont szerinti 
felvilágosítás mellett, a Fogyasztó Ügyfél által 
megadott információk alapján szóba jöhető 
hiteltermék tekintetében, azt megelőzően, 
hogy a Fogyasztó Ügyfelet bármilyen ajánlat 
vagy hitelszerződés kötné, különösen a 
következő adatokról tájékoztatja a Fogyasztó 
Ügyfelet: 
 

1. a hitel típusáról, 
2. a hitel teljes összegéről és lehívásának 

feltételeiről, 
3. a hitel futamidejéről, 
4. a hitelkamatról és a hitelkamat 

feltételeiről, alkalmazása esetén a 
vonatkozó referencia-kamatlábról, 
kamatfelárról, kamatváltoztatási vagy 
kamatfelár-változtatási mutatóról, 
valamint a hitelkamat módosításának 
gyakoriságáról, feltételeiről és eljárási 
szabályairól, 

5. a teljes hiteldíj mutatóról egy 
reprezentatív példával annak 
valamennyi feltételével, 

6. a Fogyasztó Ügyfél által a 
szerződéskötéskor ismert feltételek 
alapján fizetendő teljes összegről, 

7. a Fogyasztó Ügyfél által fizetendő 
törlesztőrészletek összegéről, a 
törlesztőrészletek számáról, és a 
törlesztés gyakoriságáról, esetlegesen a 
törlesztőrészleteknek a különböző 
hitelkamatú tartozásra történő 
elszámolásának sorrendjéről, 

8. a fizetési számlához kapcsolódó 
valamennyi jutalékról, díjról, költségről 
vagy egyéb fizetési kötelezettségről, 

9. a hitelhez kapcsolódó hitelkamaton 
kívüli minden egyéb ellenszolgáltatásról 
- ideértve díjat, jutalékot (a 
továbbiakban együtt: díj) és költséget -, 
és módosításuk feltételeiről, 

10. adott esetben a közjegyzői díjról, 
11. a hitelhez kapcsolódó olyan járulékos 

szolgáltatásokról (például biztosítás), 
amely a hitelszerződés megkötéséhez 
vagy a hitelező ajánlata szerinti 
megkötéséhez szükséges, 

12. a késedelmi kamatról vagy az egyéb 
olyan fizetési kötelezettségről, amely a 
szerződésben vállalt kötelezettség nem 

its web site. 
 
8.3.3 In addition to the information pursuant to 
Sections 8.3.1.-8.3.2 above, the Bank shall provide 
the Consumer Customer, prior to the acceptance 
of any offer or the conclusion of any credit 
contract by the Consumer Customer, inter alia the 
following data in respect of the credit products 
which seem to be relevant based on the 
information received from the Consumer 
Customer: 

1. the type of the credit, 
2. the total amount of the credit and the 

drawdown conditions, 
3. the term of the credit, 
4. the interest rate of the credit and the 

conditions relevant to it and, if relevant, the 
applicable reference rate, interest 
surcharge, interest adjustment rate or 
interest surcharge adjustment rate, as well 
as the frequency and terms of and rules of 
procedure governing the modification of the 
interest rate of the credit, 

5. the annual percentage rate of charge 
including all terms and representative 
example, 

6. the total amount payable by the Consumer 
Customer based on the conditions known 
upon the date of contracting, 

7. the amount of the installment payable by 
the Consumer Customer, the number of 
installments and the frequency of 
repayment, as well as the order of 
accounting the installments to a debt 
assumed at various interest rates. 
 

8. all commissions, fees, costs and other 
payment liabilities concerning the payment 
account, 

9. all other liabilities other than interest 
incurred in connection with the credit, 
including all fees, commissions (hereinafter 
collectively: the “Fee”) and costs and the 
terms of modifying the same, 

10. the fee of the notary public, if applicable, 
11. or supplementary services (e.g. insurance) 

which is deemed to be necessary for the 
credit contract or the acceptance of the 
creditor’s offer, 

12. the default interest and other liabilities 
arising in the event of a default on the 
failure to perform an obligation under the 
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teljesítéséből származik, 
13. a fizetés elmulasztásának 

következményeiről, 
14. a szükséges biztosítékok 

meghatározásáról, 
15. az elállási jogról, illetve annak hiányáról, 
16. az előtörlesztéshez való jogról, és annak 

esetleges költségeiről, 
17. a Bank 8.4.4. pont szerinti 

kötelezettségéről, 
18. a Bank 8.3.8. pont szerinti 

kötelezettségéről, valamint 
19. a megadott adatok érvényességének 

esetleges időbeli korlátozásáról. 
 
A Bank a fenti tájékoztatást az Fhtv. 1. 
melléklete szerinti formanyomtatvány 
felhasználásával, papíron vagy más tartós 
adathordozón, az alábbi szabályok figyelembe 
vételével nyújtja: 
 

a) Ha a fenti felsorolás 4. pontja szerinti 
egyes hitelkamatok alkalmazásának 
feltételei eltérnek egymástól, a 
hitelkamat módosításának 
gyakoriságára, feltételeire és eljárási 
szabályaira vonatkozó tájékoztatást 
valamennyi hitelkamat tekintetében 
megadja. 

 
b) Ha a Fogyasztó Ügyfél a rendelkezésére 

bocsátott adatok alapján megjelöli az 
általa előnyben részesített hitel 
jellemzőit, a Bank a teljes hiteldíj 
mutatóról és a Fogyasztó Ügyfél által 
fizetendő teljes összegről ezek 
alapulvételével nyújt tájékoztatást. 

 
c) Ha a hitelszerződés alapján a hitel 

lehívására többféle módon kerülhet sor, 
és ezek eltérő hitelkamatokat vagy 
eltérő hitelkamaton kívüli egyéb 
ellenszolgáltatást - ideértve díjat és 
költséget - jelentenek, és a Bank az 
adott hiteltípusnál leggyakoribb lehívási 
módot vette figyelembe, a Bank a 
tájékoztatás során jelzi, hogy más 
lehívási mód magasabb teljes hiteldíj 
mutatót eredményezhet. 

 
d) Ha a Fogyasztó Ügyfél által fizetett 

részletek nem eredményezik 

contract, 
 

13. the consequences of non-payment, 
 

14. the way of determining the necessary 
collaterals, 

15. the right of termination or the lack thereof, 
16. the right to make and the possible costs of 

prepayment, 
17. the Bank’s obligations pursuant to Section 

8.4.4, 
18. the Bank’s obligations pursuant to Section 

8.3.8 and 
19. if applicable, the limitation in time of the 

validity of the data provided. 
 
The Bank shall provide the above information by 
using the form provided in Annex 1 to the Fhtv, in 
writing or other durable medium, with regard to 
the provisions below: 
 
 

a) In the event the terms of application of the 
individual interest rates referenced in item 
4 of the above list are different, the Bank 
will provide information on the frequency 
and terms of and the rules of procedure 
governing the modification of the interest 
rate of the credit in respect of each interest 
rate. 

 
b) When the Consumer Customer has specified 

the characteristics of the preferred credit 
based on the data received from the Bank, 
the Bank provides information concerning 
the annual percentage rate of charge and 
the total amount payable by the Consumer 
Customer accordingly. 

 
c) If the credit contract offers several ways to 

draw down the credit in consideration for 
various interest rates or other additional 
charges, including fees and costs, and the 
Bank took into consideration the way of 
drawdown which is applied most frequently 
then the Bank informs the Consumer 
Customer that the selection of another way 
of drawdown may give rise to a higher 
annual percentage rate of charge. 

 
 

d) In the event the installments paid by the 



43 

haladéktalanul a hitelösszeg 
törlesztését, hanem a 
hitelszerződésben, vagy ahhoz 
kapcsolódó megállapodásban 
meghatározott időszakokban és 
feltételek szerint tőkeképzésre fordítják, 
a fenti tájékoztatás során a Bank 
tájékoztatja a Fogyasztó Ügyfelet, hogy 
a részletek megfizetése nem 
eredményezi automatikusan a hitel 
teljes összegének visszafizetését, 
kivéve, ha a felek kifejezetten erről 
állapodnak meg. 

 
8.3.4. A Bank a fenti 8.3.3. pontban 
meghatározott adatokon kívüli bármely 
tájékoztatást kizárólag az Fhtv. 1. melléklete 
szerinti formanyomtatványtól elkülönítetten 
ad. 
 
8.3.5. Fizetési számlához kapcsolódó 
hitelkeret esetén, a fenti 8.3.3. pontban 
foglaltaktól eltérően, a Bank különösen az 
alábbiakról tájékoztatja a Fogyasztó Ügyfelet, 
a Fhtv. 2. melléklete szerinti 
formanyomtatvány felhasználásával: 
 

a) a hitel típusáról, 
b) a hitel teljes összegéről és lehívásának 

feltételeiről, 
c) a hitel futamidejéről, 
d) a hitelkamatról és a hitelkamat 

feltételeiről, alkalmazása esetén a 
vonatkozó referencia-kamatlábról, 
kamatfelárról, kamatváltoztatási vagy 
kamatfelár-változtatási mutatóról, 
valamint a hitelkamat módosításának 
gyakoriságáról, feltételeiről és eljárási 
szabályairól, 

e) a teljes hiteldíj mutatóról egy 
reprezentatív példával annak 
valamennyi feltételével, 

f) a késedelmi kamatról vagy az egyéb 
olyan fizetési kötelezettségről, amely a 
szerződésben vállalt kötelezettség nem 
teljesítéséből származik, 

g) a fizetés elmulasztásának 
következményeiről, 

h) a Bank 8.4.4. pont szerinti 
kötelezettségéről, 

i) a megadott adatok érvényességének 
esetleges időbeli korlátozásáról,  

Consumer Customer do not result in the 
immediate repayment of the credit, but 
they are spent on capital generation in the 
periods and according to the terms 
determined in the credit contract or an 
agreement related thereto, the Bank shall 
inform the Consumer Customer of the fact 
as well that the payment of all installments 
does not automatically result in the 
repayment of the total amount of the credit, 
unless expressly so agreed upon by the 
parties. 

 
 
 
8.3.4 The Bank shall provide any information other 
than the data determined in Section 8.3.3 above 
exclusively separately from the form provided in 
Annex 1 to the Fhtv. 
 
 
8.3.5 In case of credit facilities related to payment 
accounts, the Bank shall provide the Consumer 
Customer, notwithstanding the provisions of 
Section 8.3.3 above, by using the form provided in 
Annex 2 to the Fhtv, in particular the following 
data: 
 

a) the type of the credit, 
b) the total amount of the credit and the 

drawdown conditions, 
c) the term of the credit, 
d) the interest rate of the credit and the 

conditions relevant to it and, if relevant, the 
applicable reference rate, interest 
surcharge, interest adjustment rate or 
interest surcharge adjustment rate, as well 
as the frequency and terms of and rules of 
procedure governing the modification of the 
interest rate of the credit, 

e) the annual percentage rate of charge 
including all terms and representative 
example, 

f) the default interest and other liabilities 
arising in the event of a default on the 
failure to perform an obligation under the 
contract, 

g) the consequences of non-payment, 
 

h) the Bank’s obligations pursuant to Section 
8.4.4, 

i) if applicable, the limitation in time of the 
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j) a hitel felmondásának feltételeiről és 
módjáról, 

k) olyan fizetési számlához kapcsolódó 
hitelkeret esetén, amely alapján 
nyújtott kölcsönt a Bank felszólítására 
kell visszafizetni arról, hogy a Bank 
bármikor jogosult a hitel teljes 
összegének visszafizetését követelni, 
valamint 

l) olyan fizetési számlához kapcsolódó 
hitelkeret esetén, amely alapján 
nyújtott kölcsönt három hónapon belül 
vagy a Bank felszólítására kell 
visszafizetni a szerződés megkötését 
követően felmerülő hitelkamaton kívüli 
minden egyéb ellenszolgáltatásról - 
ideértve díjat és költséget -, és ezek 
módosításának feltételeiről. 

 
8.3.6. A Bank a hitelszerződés megkötését 
megelőzően tájékoztatja a Fogyasztó Ügyfelet 
a Bank részére fizetendő díj-, költség- és egyéb 
fizetési kötelezettségről, és az erről való 
megegyezést papíron vagy más tartós 
adathordozón rögzíti. 
 
8.3.7. A Fogyasztó Ügyfél a hitelszerződés 
megkötését megelőző tájékoztatást 
tartalmazó formanyomtatvány másolatán 
aláírásával igazolja annak átvételét és azt, 
hogy a fenti 8.3.1.-8.3.6. pontokban 
szabályozott tájékoztatást megkapta. 
 
8.3.8. Ha a Bank a tájékoztatást tartalmazó 
formanyomtatványban foglaltaknak 
megfelelően a Fogyasztó Ügyféllel szerződést 
kíván kötni, úgy a Fogyasztó Ügyfél kérésére a 
hitelszerződés tervezetét díj-, költség- és 
egyéb fizetési kötelezettségmentesen a 
Fogyasztó Ügyfél rendelkezésére bocsátja. 
 
 
8.3.9. A fentiektől eltérően, jelzáloghitel 
igénylése esetén a Bank, a Fogyasztó Ügyfél 
által megadott információk alapján, azt 
megelőzően, hogy a Fogyasztó Ügyfelet 
bármilyen hitelszerződés vagy ajánlat kötné, 
az alábbi tájékoztatást nyújtja a Fogyasztó 
Ügyfélnek, papíron vagy más tartós 
adathordozón: 

1. általános tájékoztatás a Bank által kínált 
jelzáloghitelről az Fhtv. 3. melléklete I. 

validity of the data provided,  
j) the terms and possible way of terminating 

the credit, 
k) in case of a credit facility related to a 

payment account where the loan extended 
based on the credit facility must be repaid 
on the Bank’s notice, of the fact that the 
Bank may demand the repayment of the 
total amount of the credit any time and 
 

l) in case of a credit facility related to a 
payment account where the loan extended 
based on the credit facility must be repaid 
within three months or on the Bank’s notice, 
all charges arising following the conclusion 
of the contract in excess of the interest on 
the credit, including all fees and costs, and 
the terms for modifying the same. 

 
 
8.3.6 The Bank shall inform the Consumer 
Customer prior to the conclusion of the credit 
contract of the fees, costs and other liabilities to 
be paid to the Bank and record the agreement 
made with the Consumer Customer on such terms 
in writing or other durable medium. 
 
8.3.7 The Consumer Customer shall confirm 
receipt of the form containing the information to 
be provided prior to the conclusion of the credit 
contract and the information regulated in Sections 
8.3.1-8.3.6 above by signing the copy of such form. 
 
 
8.3.8 In the event the Bank wishes to sign a 
contract with the Consumer Customer in 
accordance with the terms indicated on the form 
provided by the Bank to the Consumer Customer, 
the Bank shall supply the draft of the credit 
contract to the Consumer Customer, at the 
request thereof, free from any fees, costs or other 
charges. 
 
8.3.9 Notwithstanding the foregoing, the Bank 
shall provide the Consumer Customer applying for 
a mortgage loan, prior to the acceptance of any 
offer or the conclusion of any credit contract by 
the Consumer Customer, the following data based 
on the information received from the Consumer 
Customer in writing or other durable medium: 
 

1. general information on the mortgage loan 
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pontjában meghatározott tartalommal, 
 

2. személyre szóló tájékoztatást a Fhtv. 3. 
melléklete II. pontjában meghatározott 
formanyomtatvány kitöltésével. A Bank 
a személyre szóló tájékoztatást a 
Fogyasztó Ügyfél által meghatározott 
hitelcélhoz igazodva (konkrét 
hitelösszegre és futamidőre) a 
hitelbírálat elvégzését megelőzően adja 
át. 

 
A Fogyasztó Ügyfél a jelzáloghitel szerződés 
megkötését megelőző tájékoztatást 
tartalmazó formanyomtatvány másolatán 
aláírásával igazolja annak átvételét és azt, 
hogy a fenti tájékoztatást megkapta. 
 
Ha a Bank a tájékoztatást tartalmazó 
formanyomtatványban foglaltaknak 
megfelelően a Fogyasztó Ügyféllel szerződést 
kíván kötni, úgy a jelzáloghitel szerződés 
tervezetét díj-, költség- és egyéb fizetési 
kötelezettségmentesen - a Fogyasztó Ügyfél 
kérése nélkül is - legalább hét (7) nappal a 
szerződéskötést megelőzően a Fogyasztó 
Ügyfél rendelkezésére bocsátja. 

 
8.3.10. Fogyasztói kezességi vagy fogyasztói 
zálogszerződés esetén a Bank a Fogyasztó 
Ügyfél hitelkérelméhez kapcsolódó 
hitelbiztosíték nyújtóját, még azt megelőzően, 
hogy azt bármilyen kötelezettség terhelné, 
írásban vagy más tartós adathordozón 
tájékoztatja a Fogyasztó Ügyfél által igényelt 
hitelszerződéshez kapcsolódóan 

a) a hitel típusáról, 
b) a hitel teljes összegéről és lehívásának 

feltételeiről, 
c) a hitel futamidejéről, 
d) a késedelmi kamatról vagy az egyéb 

olyan fizetési kötelezettségről, amely a 
hitelszerződésben vállalt kötelezettség 
nem teljesítéséből származik, 

e) az előtörlesztéshez való jogról, és 
annak esetleges költségeiről, 

f) a fizetés elmulasztásának lehetséges 
következményeiről. 

 
A jelen pontban foglalt rendelkezés nem 
alkalmazandó a fizetési számlához kapcsolódó 
hitelkeret tekintetében. 

offered by the Bank with the content 
determined in Section I of Annex 3 to the 
Fhtv, 

2. customized information by completing the 
form determined in Section II of Annex 3 to 
the Fhtv. The Bank shall provide the 
customized information prior to the credit 
assessment in accordance with the loan 
purpose determined by the Consumer 
Customer (specific amount and term of the 
credit). 

 
 
The Consumer Customer shall confirm receipt of 
the form containing the information to be 
provided prior to the conclusion of the mortgage 
loan contract and the information specified above 
by signing the copy of such form. 
 
In the event the Bank wishes to sign a contract 
with the Consumer Customer in accordance with 
the terms indicated on the form provided by the 
Bank to the Consumer Customer, the Bank shall 
supply the draft of the mortgage loan contract to 
the Consumer Customer free from any fees, costs 
or other charges not less than seven (7) days prior 
to the conclusion of the contract, even if the 
Consumer Customer shall not request it. 

 
8.3.10 In case of a collateral agreement or a 
consumer mortgage loan contract, the Bank shall 
provide the person granting the collateral for the 
credit application of the Consumer Customer, 
before such person would assume any obligation, 
in writing or on other durable medium the 
following information concerning the credit 
contract applied for by the Consumer Customer: 

a) the type of the credit, 
b) the total amount of the credit and the 

drawdown conditions, 
c) the term of the credit, 
d) the default interest or other liabilities 

arising in the event of a default on the 
failure to perform an obligation under the 
contract, 

e) the right to make and the possible costs of 
prepayment, 

f) the possible consequences of non-
payment. 

 
The provisions of this Section shall not apply to 
credit facilities related to payment accounts. 
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8.4. A hitelképesség vizsgálata 
 
8.4.1. A Bank a Fogyasztó Ügyfél 
hitelképességét a rendelkezésére álló 
információk alapján értékeli. A hitelképesség, 
illetve a hitelezhetőség vizsgálatát a Bank a 
vonatkozó jogszabályok, valamint a vonatkozó 
belső szabályzatai rendelkezései szerint végzi. 
A hitelképesség, illetve a hitelezhetőség 
vizsgálat a Fogyasztó Ügyfél illetve háztartása 
jövedelmi helyzetén és az ez alapján a 
vonatkozó jogszabályok (különösen a 
jövedelemarányos törlesztőrészlet és a 
hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 
32/2014. (IX.10.) MNB rendelet) 
figyelembevételével meghatározott 
hitelezhetőségi limiten alapul. 
8.4.2. Ha a felek a hitelszerződés megkötését 
követően a hitel teljes összegének 
növelésében állapodnak meg, a hitelszerződés 
módosítását megelőzően a Bank a Fogyasztó 
Ügyfél hitelképességét - díj-, költség- és egyéb 
fizetési kötelezettségmentesen - ismételten 
értékeli. 
 
8.4.3. A Fogyasztó Ügyfél hitelképességének 
vizsgálata során a Bank által felhasznált 
információk a Fogyasztó Ügyfél által nyújtott 
tájékoztatáson és a hitelreferencia-
szolgáltatás igénybevételén alapulnak, kivéve, 
ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik. 
 
8.4.4. Ha a Bank a hitelreferencia-szolgáltatás 
igénybevétele alapján a Fogyasztó Ügyféllel 
nem kíván szerződést kötni, a Fogyasztó 
Ügyfelet a hitelreferencia-szolgáltatás 
igénybevétele során történő adatátadás 
eredményéről és a hitelreferencia-szolgáltatás 
jellemzőiről haladéktalanul és díjmentesen 
tájékoztatja, kivéve, ha a tájékoztatási 
kötelezettség teljesítését törvény vagy az 
Európai Unió általános hatályú, közvetlenül 
alkalmazandó jogi aktusa kizárja. 
 
8.5. Tájékoztatás a hitelszerződés fennállása 
alatt 
 
8.5.1. A Bank a hitelszerződés egy példányát 
átadja a Fogyasztó Ügyfélnek.  
 
8.5.2. A hitelszerződés fennállása alatt a Bank 

 
 
8.4 Verification of the creditworthiness 
 
8.4.1 The Bank shall evaluate the creditworthiness 
of the Consumer Customer based on the 
information available. The Bank shall examine the 
credit standing and credit limit in compliance with 
the applicable legal rules and the internal 
procedures of the Bank. Credit rating shall be 
based on the credit limit to be determined with 
regard to the income of the Consumer Customer 
and his household and the relevant legal rules 
(with special regard to Decree No. 32/2014 (IX.10.) 
of the National Bank of Hungary on the regulation 
of installments prorated to the income and 
collateral ratios). 
 
 
8.4.2 In the event the parties shall agree to 
increase the total amount of the credit following 
the conclusion of the credit contract the Bank shall 
evaluate the credit standing of the Consumer 
Customer repeatedly prior to the amendment of 
the credit contract free from any fees, costs or 
other charges. 
 
8.4.3 Unless otherwise provided by the law, the 
Bank shall examine the credit standing of the 
Consumer Customer in reliance upon the 
information obtained from the Consumer 
Customer and by using the credit reference 
services. 
 
8.4.4 In the event the Bank decides not to 
conclude a contract with the Consumer Customer 
based on using credit reference services, the Bank 
shall inform the Consumer Customer of the data 
transmitted in the framework of the credit 
reference service, as well as the features of such 
service without delay and free of charge, unless 
the provision of such information shall be excluded 
by any Act or any directly applicable EU legislation 
of a general scope. 
 
 
8.5 Providing information during the term of the 
credit contract 
 
8.5.1 The Bank shall hand over one copy of the 
credit contract to the Consumer Customer.  
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a Fogyasztó Ügyfél kérésére a tartozásról 
törlesztési táblázat formájában kivonatot 
bocsát a Fogyasztó Ügyfél rendelkezésére díj-, 
költség- és egyéb fizetésikötelezettség-
mentesen.  
 
A jelen pontban foglalt rendelkezés nem 
alkalmazandó a fizetési számlához kapcsolódó 
olyan hitelkeret esetén, amely alapján nyújtott 
kölcsönt három (3) hónapon belül vagy a Bank 
felszólítására kell visszafizetni. 
 
8.5.3. Jelzáloghitel esetén a Bank évente 
egyszer, illetve a kamatperiódus 
fordulónapján (kérés nélkül is) tájékoztatást 
ad a Fogyasztó Ügyfélnek a tartozásról 
törlesztési táblázat formájában díj-, költség- és 
egyéb fizetésikötelezettség-mentesen. 
 
8.5.4. A törlesztési táblázat a 
törlesztőrészletek összegét, a törlesztés 
gyakoriságát és feltételeit, valamint az egyes 
törlesztések tőke- és hitelkamat és 
hitelkamaton kívüli minden egyéb 
ellenszolgáltatás elemét - ideértve díjat, 
jutalékot, költséget - elkülönítetten 
tartalmazza. Ha a hitelkamat mértéke nem 
rögzített, vagy a hitelkamaton kívüli minden 
egyéb ellenszolgáltatás - ideértve díjat, 
jutalékot, költséget - a hitelszerződésben 
meghatározottak szerint változhat, a 
rendelkezésre bocsátott adatok a változás 
törlesztési táblázatban meghatározott 
időpontjáig érvényesek. 
 
8.5.5. A Bank fizetési számlához kapcsolódó 
hitelre vonatkozó tájékoztatási 
kötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket a 
8.9.1. pont tartalmazza. 
 
8.6. Az Üzletszabályzatnak a Hiteldíj, a 
késedelmi Kamat című 4. szakaszát az alábbi 
rendelkezések figyelembevételével kell 
alkalmazni: 
 
8.6.1. Teljes hiteldíj mutató maximális 
mértéke 
 
8.6.1.1. A Bank - a 8.6.1.2.-8.6.1.3. pontban 
meghatározott kivétellel – Fogyasztó 
Ügyfélnek nem nyújthat olyan hitelt, amelynek 
teljes hiteldíj mutatója meghaladja a jegybanki 

8.5.2 The Bank shall issue an extract of the 
Consumer Customer’s debt in the form of a 
repayment chart to the Consumer Customer, at 
the request thereof, during the term of the credit 
contract free from any fees, costs or other 
charges.  
 
The provision of this Section shall not apply to 
credit facilities related to payment accounts where 
the loan disbursed under such credit facility is to 
be repaid within three (3) months or on the Bank’s 
notice; 
 
8.5.3 In case of mortgage loans, the Bank shall 
inform (without need for request) the Consumer 
Customer once a year or on the closing date of the 
interest period concerning his debt in the form of 
a repayment chart free from any fees, costs or 
other charges. 
 
8.5.4 Such repayment chart shall show the amount 
of the installments, the frequency and terms of 
repayment and the capital, interest and other 
contributions (including fees, commissions and 
costs) contained in the individual installments 
separately. If the interest rate of the credit is not 
fixed or if any of the contributions in excess of the 
interest, including fees, commissions and costs, 
may vary as determined in the credit contract, the 
data supplied shall be deemed to be valid up to 
the date of change specified in the repayment 
chart. 
 
 
 
 
8.5.5 The Bank’s information obligation concerning 
credits related to payment accounts shall be 
governed by the provisions of Section 8.9.1 hereof. 
 
 
8.6 Section 4 hereof titled “Credit Fee and Default 
Interest” shall be applied with regard to the 
following differences: 
 
 
8.6.1 The maximum level of the annual 
percentage rate of charge 
 
8.6.1.1 But for the exception provided in Sections 
8.6.1.2.-8.6.1.3, the Bank may not extend any 
credit to any Consumer Customer the annual 
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alapkamat 24 százalékponttal növelt 
mértékét. 
 
8.6.1.2. A fizetési számlához kapcsolódó, 
továbbá kézizálog fedezete mellett nyújtott 
hitelek esetében a teljes hiteldíj mutató nem 
haladhatja meg a jegybanki alapkamat 39 
százalékponttal növelt mértékét. 
 
8.6.1.3. A fenti 8.6.1.1.-8.6.1.2. pontok 
alkalmazásában az érintett naptári félévet 
megelőző hónap első napján érvényes 
jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári 
félév teljes időtartamára. 
 
8.6.2. Kamatozás 
 
8.6.2.1. Legfeljebb három éves futamidejű 
hitelt a Bank annak teljes futamidejére a 
hitelszerződésben meghatározott 

a) fix kamatozással, vagy 
b) a Magyar Nemzeti Bank honlapján 

közzétett referencia-kamatlábhoz 
kötött változó kamatozással és fix 
kamatfelárral 

nyújt. Az ilyen hitel kamatfeltételei a 
Fogyasztó Ügyfél számára hátrányosan 
egyoldalúan nem módosíthatók. 
 
 
8.6.2.2. Három évet meghaladó futamidejű 
hitelt a Bank a szerződésben meghatározott, 

a) a Magyar Nemzeti Bank honlapján 
közzétett referencia-kamatlábhoz 
kötött változó kamatozással és annak 
teljes futamidejére vagy legalább 3 éves 
kamatperiódusokban rögzített 
kamatfelárral, 

b) legalább 3 éves kamatperiódusokban 
rögzített hitelkamattal, vagy 

c) fix kamatozással 
nyújt, azzal, hogy a hitel utolsó 
kamatperiódusának időtartama 3 évnél 
rövidebb is lehet. 
 
8.6.2.3. Referencia-kamatlábhoz kötött 
kamatozású hitelszerződés esetén a Bank a 
referencia-kamatláb mértékét a 
hitelszerződésben meghatározott 
referenciakamat futamidejének megfelelő 
időközönként a fordulónapot megelőző hónap 
utolsó munkanapja előtt két (2) banki 

percentage rate of of charge which exceeds the 
base rate of the Central Bank increased by 24 
percentage points. 
 
8.6.1.2 In case of credits related to a payment 
account or secured by lien, the annual percentage 
rate of charge may not exceed the base rate of the 
Central Bank increased by 39 percentage points. 
 
 
8.6.1.3 For the purposes of Sections 8.6.1.1 – 
8.6.1.2 above, the base rate of the Central Bank as 
of the first day of the month preceding a given 
calendar semester shall apply to the whole 
semester. 
 
8.6.2 Interests 
 
8.6.2.1 The Bank shall grant credits of a term of no 
more than three years with 

a) a fixed interest rate or 
b) a variable interest rate linked to the 

reference rate published at the website of 
the Central Bank of Hungary and a fixed 
interest surcharge, 

as may be determined in the credit contract for 
the whole term. The terms of the credit 
concerning interest may not be modified 
unilaterally in a manner disadvantageous to the 
Consumer Customer.  
 
8.6.2.2 The Bank shall grant credits of a term 
longer than three years with 

a) a variable interest rate linked to the 
reference rate published at the website of 
the National Bank of Hungary and an 
interest surcharge fixed for the whole term 
of the credit or an interest period of no less 
than 3 years, 

b) a credit interest rate fixed for an interest 
period of no less than 3 years, or 

c) a fixed interest rate, 
as may be determined in the credit contract, 
provided that the last interest period may be 
shorter than 3 years. 
 
8.6.2.3 In case of credit contracts with an interest 
rate linked to the reference rate, the Bank shall 
adjust the reference rate to the reference rate on 
the second (2nd) banking day before the last 
working day of the month preceding the given 
interest fixing date at the frequency according to 
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munkanappal érvényes referencia-
kamatlábhoz igazítja. 
 
8.6.2.4. A Bank a hitel futamideje alatt 
legfeljebb öt (5) alkalommal, az egyes 
kamatperiódusok lejárta után, 

a) a hitelkamatot legfeljebb a 
szerződésben meghatározott, a Magyar 
Nemzeti Bank honlapján közzétett 
kamatváltoztatási mutató, 
 

b) a kamatfelárat legfeljebb a 
szerződésben meghatározott, a Magyar 
Nemzeti Bank honlapján közzétett 
kamatfelár-változtatási mutató 

alkalmazásával számított mértékig 
módosíthatja. 
 
 
 
8.6.2.5. Ha a Bank a kamatmódosítás során a 
kamatváltoztatási, illetve a kamatfelár-
változtatási mutató által lehetővé tett 
mértéknél kedvezőbb hitelkamatot, illetve 
kamatfelárat alkalmazott, a későbbi 
kamatperiódusokban a kamat, illetve a 
kamatfelár mértéke tekintetében adott 
kedvezményt - annak erejéig - a csökkentendő 
kamat, illetve kamatfelár mértékébe 
betudhatja. 
 
8.6.2.6. Az alkalmazandó kamatváltoztatási 
mutató, illetve az alkalmazandó kamatfelár-
változtatási mutató és referencia-kamatláb a 
hitelszerződésben kerül meghatározásra és 
nem módosítható egyoldalúan. Abban az 
esetben, ha a kamatváltoztatási, kamatfelár-
változtatási mutatót vagy referencia-
kamatlábat a Magyar Nemzeti Bank a 
honlapjáról törli, a Magyar Nemzeti Bank által 
egyidejűleg megjelölt helyettesítő 
kamatváltoztatási, kamatfelár-változtatási 
mutató vagy referencia-kamatláb kerül a felek 
által alkalmazásra. 
 
8.6.2.7. A fenti 8.6.2.1.-8.6.2.6. pontban 
foglalt rendelkezések nem alkalmazandóak a 
fizetési számlához kapcsolódó olyan hitelkeret 
tekintetében, amely alapján nyújtott kölcsönt 
három hónapon belül vagy a Bank 
felszólítására kell visszafizetni. 
 

the term of the reference rate determined in the 
credit contract. 
 
 
8.6.2.4 The Bank may adjust 
 
 

a) the credit interest rate to the maximum 
extent to be calculated by the application 
of the interest adjustment rate determined 
in the contract and published on the 
website of the National Bank of Hungary, 

b) the interest surcharge to the maximum 
extent to be calculated by the application of 
the interest surcharge adjustment rate 
determined in the contract and published 
on the website of the National Bank of 
Hungary  

on no more than five (5) occasions following the 
expiry of the individual interest periods. 
 
8.6.2.5 If the Bank applied following the 
adjustment a credit interest and/or interest 
surcharge more favorable than permitted by the 
interest adjustment rate or interest surcharge 
adjustment rate, the Bank may set off the discount 
granted in respect of the interest rate and/or the 
interest surcharge against the interest rate and/or 
interest surcharge to be reduced in subsequent 
interest periods. 
 
 
8.6.2.6 The interest adjustment rate, or the 
interest surcharge adjustment rate and the 
reference rate shall be determined in the credit 
contract and may not be modified unilaterally. 
Should the National Bank of Hungary delete the 
interest adjustment rate, the interest surcharge 
adjustment rate or the reference rate on its 
website, the parties shall apply the substitute 
interest adjustment rate, interest surcharge 
adjustment rate or reference rate 
contemporaneously determined by the National 
Bank of Hungary. 
 
 
8.6.2.7 The provisions of Sections 8.6.2.1.-
8.6.2.6.above shall not be applicable to credit 
facilities related to payment accounts where the 
loan disbursed under such credit facility is to be 
repaid within three months or on the Bank’s 
notice. 
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8.6.2.8. Az aktuálisan elérhető referencia-
kamatlábakat, illetve a hozzá kötötten 
meghatározott kamatokat, illetve 
kamatfelárakat (kamat és a referenciakamat 
különbségét) a Bank a Kondíciós Listában 
hirdeti meg, az alkalmazott referencia-
kamatlábat a Fogyasztó Ügyfél hitelszerződése 
tartalmazza. 
 
8.6.3. Költségek, díjak, késedelmi kamat 
 
8.6.3.1. A Bank a kamaton kívül a Fogyasztó 
Ügyfél terhére csak olyan költséget állapíthat 
meg és módosíthat - annak növekedésével 
arányosan - a Fogyasztó Ügyfél számára 
hátrányosan, amelyet a szerződésben 
tételesen meghatározott, és amely költség a 
szerződés megkötése, módosítása és a 
Fogyasztó Ügyféllel való kapcsolattartás során 
közvetlenül a Fogyasztó Ügyfél érdekében, 
harmadik személy szolgáltatásával 
összefüggésben a fogyasztóra áthárítható 
módon merült fel. 
 
8.6.3.2. A Bank a költséget annak 
felmerülésekor, a díjat pedig évente egy 
alkalommal, április 1. napjával hatályos 
időponttal módosítja. 
 
8.6.3.3. A Bank a kamaton kívül díj fizetését - 
ide nem értve a hitel folyósításához, a 
hitelkeret rendelkezésre tartásához, valamint 
a Fogyasztó Ügyfél általi előtörlesztéshez 
közvetlenül kapcsolódó költségei fejében 
megállapítható díjat - a szerződéskötéssel, a 
szerződés módosításával és megszüntetésével, 
valamint ügyviteli költségeivel összefüggésben 
köthet ki, és e díjat legfeljebb a Központi 
Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi 
éves fogyasztói árindex mértékével emelheti. 
 
 
8.6.3.4. A Bank a szerződés szerint százalékos 
arányban meghatározott díjakat a hitel 
pénznemében, a tételesen meghatározott 
díjakat és költségeket pedig forintban állapítja 
meg. 
 
8.6.3.5. A fenti 8.6.3.1-8.6.3.4. pontokban 
foglalt rendelkezések nem alkalmazandóak a 
fizetési számlához kapcsolódó három 
hónapnál hosszabb futamidejű hitelkeret 

 
8.6.2.8 The currently available reference rates and 
the interests and surcharges (difference between 
the interest and the reference rate) based thereon 
shall be announced by the Bank in the List of 
Conditions; the reference rate applied shall be 
determined in the relevant credit contract 
concluded with the given Consumer Customer.  
 
 
8.6.3 Costs, fees, default interest 
 
8.6.3.1 The Bank may establish and modify, in a 
manner disadvantageous to the Consumer 
Customer,  in proportion to the increasing of such 
costs, other than the interest which is specified in 
the contract, only such costs to be paid by the 
Consumer Customer which is incurred in the 
connection with the conclusion or amendment of 
the contract or keeping contacts with the 
Consumer Customer, or in connection with any 
service provided by any third party directly in the 
interest of the Consumer Customer, and which 
may be passed on to the Consumer Customer. 
 
8.6.3.2 The Bank shall adjust the cost upon the 
arising thereof and the fees once a year, at the 
effective date of April 1. 
 
 
8.6.3.3 The Bank may require the payment of a fee 
in addition to the interest, not including the fees 
charged in consideration for the costs directly 
related to the disbursement of the credit, the 
commitment of the credit facility or the 
prepayment by the Consumer Customer, in 
connection with the conclusion, amendment or 
termination of the contract and administrative 
costs, and may increase such fee to an extent not 
exceeding the annual consumer price index 
published by the Hungarian Central Statistical 
Office in the previous year. 
 
8.6.3.4 The Bank shall establish the fees 
determined in the contract as a percentage rate in 
the currency of the credit and the fees and costs 
itemized in the contract in HUF. 
 
 
8.6.3.5 The provisions of Sections 8.6.3.1-8.6.3.4 
above shall not be applied to credit facilities of 
terms longer than three months and related to 
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tekintetében. 
 
8.6.3.6. A Bank jogosult a hitel folyósításával 
közvetlenül összefüggő, szerződésben 
meghatározott költségeinek folyósítási díjként 
történő megtérítésére, ennek mértéke 
azonban nem lehet magasabb a folyósított 
összeg egy százalékánál (1%), és nem 
haladhatja meg a 200 000 forintot. 
 
8.6.3.7. A Bank jogosult a hitelkeret 
rendelkezésre tartásával összefüggésben, 
rendelkezésre tartási díjat megállapítani - a 
hitelkeret összegét alapul véve -, ennek 
mértéke azonban nem lehet magasabb a 
százalékban meghatározott ügyleti kamat 
ötven százalékánál (50%). 
 
A rendelkezésre tartási jutalék a Kölcsön 
folyósításával egyidejűleg, vagy - amennyiben 
a rendelkezésre tartási időszak lejáratának 
napjáig a Fogyasztó Ügyfél a Kölcsönt részben 
vagy egészben nem veszi igénybe - az igénybe 
nem vett összeg tekintetében a rendelkezésre 
tartási időszak lejárata napján, illetve 
amennyiben ez nem Üzleti nap, az ezt követő 
első Üzleti napon esedékes. 
 
8.6.3.8. A Bank a 8.13.3.-8.13.6. pontban 
foglalt szabályok szerint jogosult a Fogyasztó 
Ügyfélnek nyújtott hitel előtörlesztéséhez 
kapcsolódó illetve az amiatt keletkező 
költségei megtérítésére.  
 
8.6.3.9. Jelzáloghitel esetén a futamidő 
meghosszabbításáért a Bank semmilyen díjat, 
jutalékot vagy költséget nem számít fel a 
Fogyasztó Ügyféllel szemben, amennyiben  

a) a futamidő meghosszabbítására öt (5) 
éven belül nem került sor; 

b) a 8.6.4.3.pontban meghatározott 
esetben. 

 
8.6.3.10. A Fogyasztó Ügyfél késedelmes 
teljesítése esetén a késedelem időtartamára a 
Bank legfeljebb olyan mértékű késedelmi 
kamatot számíthat fel a Fogyasztó Ügyféllel 
szemben, amely nem haladja meg a 
hitelszerződésben kikötött ügyleti kamat 
másfélszeresének legfeljebb három (3) 
százalékponttal növelt mértékét, és nem lehet 
magasabb, mint a jogszabályban 

payment accounts. 
 
 
8.6.3.6 The Bank shall be entitled to the 
reimbursement of its costs determined in the 
contract and incurred directly in connection with 
the disbursement of the credit, however, such 
amount may exceed neither one per cent (1%) of 
the amount disbursed or HUF 200,000. 
 
 
8.6.3.7 The Bank may determine a commitment 
fee in connection with the commitment of the 
credit facility, depending on the amount thereof, 
however, the amount of the commitment fee may 
not exceed fifty per cent (50%) of the interest rate 
determined as a percentage rate. 
 
 
The commitment fee shall be due simultaneously 
with the disbursement of the Loan or, should the 
Consumer Customer fail to draw down the loan in 
part or as a whole on or before the expiry date of 
the commitment period then, in respect of the 
amount not drawn down, on the expiry date of the 
commitment period or, if it is not a business day, 
then on the first subsequent Business Day. 
 
 
8.6.3.8 The Bank shall be entitled to the 
reimbursement of the costs arising from or in 
connection with the prepayment of the credit 
granted to the Consumer Customer pursuant to 
the rules in Section 8.13.3.-8.13.6.  
 
8.6.3.9 In case of mortgage loans, the Bank may 
not charge any fee, commission or cost to the 
Consumer Customer for the extension of the term, 
provided that  

a) the term has not been extended for five (5) 
years; 

b) in the case determined in Section 8.6.4.3. 
 
 
8.6.3.10 In the event of a default by the Consumer 
Customer, the default interest charged by the 
Bank to the Consumer Customer for the period in 
default may not exceed 1.5 times the interest rate 
determined in the credit contract plus three (3) 
percentage points or the maximum annual 
percentage rate of charge determined in the legal 
rule (see the provisions of Section 8.6.1 above).  
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meghatározott teljes hiteldíj mutató 
maximális mértéke (lásd a fenti 8.6.1. pontban 
foglaltakat). 
 
8.6.4. Fogyasztói hitelszerződés módosítására 
vonatkozó speciális szabályok 
 
8.6.4.1. Fogyasztói hitelszerződés az alábbi 
szabályok betartásával módosítható: 

a) A Bank a Fogyasztó Ügyfél számára 
hátrányosan kizárólag a 
hitelszerződésben megállapított 
hitelkamatot, kamatfelárat, költséget és 
díjat módosíthatja egyoldalúan, a 
bankszámlák vezetéséről, a 
betétgyűjtésről és más pénzügyi 
szolgáltatások nyújtásáról szóló 
Üzletszabályzat 2. Mellékletében 
tételesen meghatározott okok 
bekövetkezése esetén. Egyéb feltétel, 
ideértve az egyoldalú módosításra 
vonatkozó kikötést is, egyoldalúan, a 
Fogyasztó Ügyfél számára hátrányosan 
nem módosítható. 

b) A fentiek a) pontban foglataktól 
eltérően eltérően, lakáscélú fogyasztói 
szerződések esetén a 8.6.4.4. pontban 
meghatározott okok bekövetkezése 
esetén módosíthatja egyoldalúan a 
Bank a Fogyasztó Ügyfél hátrányára a 
hitelszerződésben megállapított 
hitelkamatot, kamatfelárat, költséget és 
díjat.  

 
c) Ha a hitelszerződés egyoldalú 

módosításának alapjául szolgáló 
feltételek a hitelkamat, a kamatfelár, a 
költség vagy a díj csökkentését teszik 
lehetővé, a Banknak ezt a szerződéses 
kötelezettsége részeként a Fogyasztó 
Ügyfél javára érvényesíteni kell. 

 
d)  A jelen Üzletszabályzat illetve 

jogszabály eltérő rendelkezése 
hiányában, a Bank a szerződés 
Fogyasztó Ügyfél számára hátrányos 
egyoldalú módosításáról annak 
hatálybalépését megelőzően legalább 
hatvan (60) nappal értesíti a Fogyasztó 
Ügyfelet, papíron vagy tartós 
adathordozón. 

 

 
 
 
 
 
8.6.4 Special rules of modification of consumer 
credit contracts 
 
8.6.4.1 Consumer credit contracts may be 
modified by observing the rules below: 

a) The Bank may modify unilaterally and in a 
manner disadvantageous to the Consumer 
Customer exclusively the credit interest 
rate, interest surcharge, cost and fee 
determined in the credit contract in the 
event of the occurrence of the events listed 
in Annex 2 to the Business Rules on account 
keeping, deposit collection and providing 
any other financial services. No other terms 
and conditions, including the conditions of 
unilateral modifications, may be modified 
unilaterally, in a manner disadvantageous 
to the Consumer Customers. 

 
 
b) Notwithstanding those written in 

paragraph a) above, the Bank may modify 
unilaterally and in a manner 
disadvantageous to the Consumer 
Customer the credit interest rate, interest 
surcharge, cost and fee in case of consumer 
loans for housing purposes, of the events 
determined in Section 8.6.4.4.  

 
 

c) In the event the conditions underlying the 
unilateral modification of the credit contract 
allow the reduction of the credit interest 
rate, the interest surcharge, the cost or the 
fee, the Bank shall make such reduction to 
the benefit of the Consumer Customer as 
part of its contractual obligations. 

 
d)  Unless otherwise provided in these Rules or 

by the law, the Bank shall inform the 
Consumer Customer in no less than sixty 
(60) days prior to the effective date of any 
unilateral modification of the contract by 
the Bank which is disadvantageous to the 
Consumer Customer in hard copy or other 
durable medium. 
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e) A fizetési számlához kapcsolódó 
hitelszerződés feltételeinek egyoldalú 
módosítása esetén a Fogyasztó Ügyfél a 
szerződést harminc (30) napos 
határidővel költség- és díjmentesen 
akkor is felmondhatja, ha a szerződést a 
felek határozott időre kötötték. A 
felmondás akkor érvényes, ha a 
Fogyasztó Ügyfél a felvett hitelösszeget 
és annak a visszafizetés időpontjáig 
felszámítható szerződés szerinti 
hitelkamatait a felmondási határidő 
leteltéig a Banknak visszafizeti. 

 
 
8.6.4.3. Jelzáloghitel esetén, amennyiben a 
szerződése alapján fennálló kötelezettsége 
teljesítésével a Fogyasztó Ügyfél legalább 
kilencven (90) napos késedelemben van, a 
Fogyasztó Ügyfél a futamidő alatt egy 
alkalommal írásban kezdeményezheti a 
futamidő meghosszabbítását legfeljebb öt (5) 
évvel. Az ilyen kérelem teljesítését a Bank 
alapos ok nélkül nem tagadhatja meg.  
 
8.6.4.4. A Lakáscélú fogyasztói 
szerződésekben a 8.6.4.1. pont rendelkezéseit 
az alábbi eltéréssel kell alkalmazni. 
 
A Bank a lakáscélú fogyasztói szerződés 
kamatát egyoldalúan, a Fogyasztó Ügyfél 
számára kedvezőtlenül kizárólag a kamat 
mértékére ténylegesen hatást gyakorló, alábbi 
feltételek bekövetkezése esetén módosítja: 
 
a) a Bank forrásköltségeinek, 
forrásszerzési lehetőségeinek kedvezőtlen 
változása 

 jegybanki alapkamat illetve repo és betéti 
kamatainak emelkedése,  

 bankközi pénzpiaci kamatlábak 
emelkedése,  

 a Bank lekötött ügyfélbetétei kamatának 
emelkedése,  

 a refinanszírozást biztosító, nyilvánosan 
kibocsátott értékpapír kamatának 
emelkedése, 

 a Bank hitelezési tevékenysége 
refinanszírozásául szolgáló hitel-, 
kölcsönszerződések költségének 
bizonyítható növekedése következtében; 

 
e) In the event of the unilateral modification of 

the terms of any credit contracts related to 
payment accounts, the Consumer Customer 
may terminate the contract with thirty (30) 
days’ notice free of charge even if the 
contract was concluded for a definite term. 
The validity of the termination shall be 
subject to the repayment by the Consumer 
Customer of the amount of credit drawn 
down, as well as all interests incurred 
thereon at the rate determined in the 
contract up to the date of repayment on or 
before the date of expiry of the notice 
period to the Bank. 

 
8.6.4.3 In case of mortgages, should the Consumer 
Customer default on any of his contractual 
obligations for no less than ninety (90) days, the 
Consumer Customer may request the extension of 
the term by no more than five (5) years on no 
more than one occasion during the term in writing. 
Such request may not be declined unreasonably by 
the Bank.  
 
 
8.6.4.4 In consumer credit contracts for housing 
purposes, the provisions of Section 8.6.4.1 shall be 
applied with the following difference. 
 
The Bank may unilaterally amend the interests of 
consumer credit contracts for housing purposes in 
a manner disadvantageous to Consumer 
Customers exclusively if any of the following event 
with an actual impact on the interest shall occur:  
 
a) adverse change in the costs of funding or 
fund raising opportunities of the Bank 

 an increase of central bank base rate, repo or 
deposit interest rates, 

 an increase of interbank money market rates, 

 an increase in the term deposit rates of the 
Bank's customers, 

 an increase in the interest rate of publicly 
issued securities ensuring refinancing, 

 as a result of a provable increase in the costs 
of credit and loan agreements refinancing the 
Bank's lending activity; 
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b) a hitelkockázat változása esetén, ha  

 a Bank eszközminősítési vagy belső 
adósminősítési szabályzata alapján az 
adott ügyfél, illetve a hitelügylet 
magasabb kockázati kategóriába történő 
átsorolása szükséges és az átsorolásra a 
kölcsön összegében vagy a fedezetül 
szolgáló ingatlan értékében 
bekövetkezett legalább 10%-os változás 
miatt került sor, feltéve, hogy ez a 
változás a kölcsön visszafizetését jelentős 
mértékben veszélyezteti, vagy 

 a Bank eszközminősítési vagy belső 
adósminősítési szabályzata alapján 
azonos kockázati kategóriába tartozó 
hitelügyletek, illetve ügyfelek 
kockázatának növekedése esetén, ha a 
kockázat növekedése az adott kockázati 
kategóriában az értékvesztés, és ezáltal 
az alkalmazott kockázati felár 
mértékének emelését teszi indokolttá, 
vagy 
 

c) a Bank adott tevékenységének költségeit 
növelő, a hitel- és kölcsönszerződés 
szerinti jogviszonyokat szorosan és 
közvetlenül érintő jogszabály változik. 

 
Ha e bekezdésben meghatározott feltételek 
változása a kamat csökkentését teszi 
indokolttá, a Bank azt is érvényesíti. 
 
 
8.7. A jelen Üzletszabályzatnak a 
Hitelszerződés teljesítése című 5. pontját az 
alábbi kiegészítésekkel, eltérésekkel kell 
alkalmazni: 
 
A jelzálog hitelszerződések esetén a 
tájékoztatási, ellenőrzési, együttműködési 
kötelezettség (5.1. pont) kiegészül a 
következőkkel: 
 
a) a Fogyasztó Ügyfél haladéktalanul 

tájékoztatja a Bankot, ha neve, lakáscíme, 
telefonszáma, vagy munkahelye 
megváltozik, illetve munkahelye 
megszűnik, továbbá ha vagyonával 
szemben bárki végrehajtási eljárást 
kezdeményez, illetve ilyen eljárás 
megindítását kilátásba helyezi; 
 

 
b) in the case of credit risk change, in the event 

 the Bank's internal regulation on asset 
classification or client rating requires the 
reclassification of the particular customer or 
loan transaction into a higher risk category 
due to a change of min 10% in the amount of 
the loan or the value of the real estate serving 
as collateral, provided that the repayment of 
the loan is significantly endangered by such 
particular change, or 

 of an increase of the risks of loan transactions 
or customers listed to the same risk category 
based on the Bank's internal regulation on 
asset classification or client rating, provided 
that such increase of risks in the given risk 
category justifies an increase of loss of value 
and thus of the risk surcharge applied or 

 
 
 
 
 
 
c) of a change in the legislation having close and 

direct impact on legal relationships created by 
the credit or loan contract which increases 
the costs of the Bank’s particular activity. 

 
Should the changes in the conditions set out in the 
present paragraph justify the reduction of the 
interest rate, the Bank shall enforce such 
reduction as well. 
 
8.7 Section 5. hereof titled The Performance of 
the Credit Contract shall be applied with regard 
to the following additions and differences: 
 
 
In relation to consumer mortgage contracts, the 
Information, control and co-operation obligation 
(Section 5.1.) shall be supplemented as follows: 
 
 
a) the Consumer Customer shall immediately 

notify the Bank, if his name, address, 
telephone number or workplace has changed 
or his workplace has ceased to exist, or, if a 
foreclosure process has been initiated or is 
planned to be initiated with respect to his 
assets; 
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b) a Bank felszólítására a jövedelmi és vagyoni 
helyzetével kapcsolatos, Bank által kért 
dokumentumok, illetve nyilatkozatok egy 
eredeti példányát a felhívás 
kézhezvételétől számított tizenöt (15) 
napon belül a Banknak bemutatja. 

 
 
8.8. A hitel költségeinek módosítására 
vonatkozó tájékoztatási kötelezettség 
 
8.8.1. A hitel kamatfeltételeinek módosítása 
esetén a Bank a kamatperiódus lejártát 
megelőző legalább kilencven (90) nappal 
tájékoztatja a Fogyasztó Ügyfelet 
 

a) az új kamatperiódusban alkalmazott 
kamat vagy kamatfelár mértékéről, 

b) a módosítást követően fizetendő 
törlesztőrészletek várható összegéről, 
és ha ennek kapcsán a 
törlesztőrészletek száma vagy a 
törlesztés gyakorisága változik, ennek 
tényéről. 

 
Ha a kamat, illetve a kamatfelár mértéke az 
újabb kamatperiódusban a Fogyasztó Ügyfélre 
hátrányosan változik, a Fogyasztó Ügyfél a 
8.11.1. pontban foglaltak szerint jogosult a 
hitelszerződés felmondására. 
 
8.8.2. A Bank a kamaton kívüli díj vagy költség 
módosítása esetén a módosítás 
hatálybalépését megelőző legalább harminc 
(30) nappal közli Fogyasztó Ügyféllel a 
módosítás tényét, a díj vagy költség új 
mértékét és megadja a fenti 8.8.1. b) pont 
szerinti tájékoztatást. 
 
8.8.3. A referencia-kamatlábhoz kötött 
hitelkamat esetén a Bank a Fogyasztó Ügyfelet 
rendszeresen a honlapján és az ügyfelek 
számára nyitva álló helyiségében kifüggesztve 
tájékoztatja a referencia-kamatláb 
változásáról. A fenti 8.8.1. pontban 
foglaltaktól eltérően, amennyiben a 
kamatváltozást kizárólag a referencia 
kamatlábban bekövetkező változás okozta, 
semmilyen további tájékoztatás adása nem 
szükséges az Ügyfél részére.  
 
8.8.4. A 8.8.1.-8.8.2. pontban foglalt 

 
b) the Customer shall present the Bank one 

original copy of each of the documents and 
declarations concerning his financial standing 
as may be required by the Bank within fifteen 
(15) days of the date of receipt of the relevant 
notice from the Bank. 

 
 
8.8 Obligation to provide information on changes 
to the costs of the loan 
 
8.8.1 In the event of any change to the interest-
related conditions of the credit, the Bank shall 
inform the Consumer Customer no less than 
ninety (90) days prior to the date of expiry of the 
interest period of 

a) the interest rate or interest surcharge to be 
applied in the coming interest period, 

b) the expected amount of the installments 
following the modification and, should the 
number of the installments or the frequency 
of installment payment change, of such fact 
as well. 

 
 
Should the interest rate or the interest surcharge 
change in the new interest period in a manner 
disadvantageous to the Consumer Customer, the 
Consumer Customer shall be entitled to terminate 
the credit contract pursuant to Section 8.11.1. 
 
8.8.2 In the event of modifying the fee or cost 
other than the interest rate, the Bank shall inform 
the Consumer Customer of the fact of the 
modification and the new amount of the fee or 
cost and provide the information required in 
paragraph b) of Section 8.8.1, no less than thirty 
(30) days prior to the effective date thereof. 
 
8.8.3 In case of credit interests linked to the 
reference rate, the Bank shall inform the 
Consumer Customer of changes to the reference 
rate regularly at its website and post the relevant 
announcements in its premises open to customers 
as well. 
Notwithstanding the provisions of Sections 8.8.1, if 
the change of interest is due merely to the change 
of the reference rate, no further notification to the 
Borrower is required. 
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rendelkezésektől eltérően, a fizetési 
számlához kapcsolódó hitelkeret esetén a 
Bank a 8.9.2. pontban foglaltak szerinti 
tájékoztatást nyújtja a Fogyasztó Ügyfél 
számára. 
 
8.8.5. A 8.8.1.-8.8.2. pontban foglalt 
rendelkezésektől eltérően, állami 
kamattámogatással nyújtott hitel esetén a 
hitelkamatot, díjat vagy költséget érintő 
módosítást a módosítás hatálybalépését 
megelőzően legalább 15 nappal 
hirdetményben kell közzétenni. 
 
8.8.6. A módosítással kapcsolatos 
tájékoztatást a Bank az elektronikus banki 
szolgáltatást igénybe vevő Fogyasztó Ügyfelek 
számára elektronikusan is elérhetővé teszi. 
 
8.9. Fizetési számlához kapcsolódó hitelre 
vonatkozó tájékoztatási kötelezettség 
 
8.9.1. A Bank a Fogyasztó Ügyfelet a fizetési 
számlához kapcsolódó hitelkeret esetén a 
hitelszerződésben meghatározott, de legalább 
havi rendszerességgel, a bankszámlakivonat 
megküldésével - a pénzforgalmi szolgáltatás 
nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 24. 
§-ának (2) bekezdése szerinti utólagos 
tájékoztatás formájában - tájékoztatja az 
alábbiakról: 

a) arról az időtartamról, amelyre a 
tájékoztatás vonatkozik, 

b) a hitel lehívásának összegéről és a 
lehívás időpontjáról, 

c) a tájékoztatást megelőző legutóbbi 
tájékoztatás időpontjáról és ezen 
időpontban fennálló, a fizetési 
számlához kapcsolódó hitelegyenlegről, 

d) a tájékoztatás időpontjában fennálló, a 
fizetési számlához kapcsolódó 
hitelegyenlegről, 

e) a teljesített törlesztés összegéről és a 
teljesítés időpontjáról, 

f) a hitelkamatról, 
g) a felmerült hitelkamaton kívüli minden 

egyéb ellenszolgáltatásról - ideértve 
díjat, jutalékot, költséget -, valamint 

h) a törlesztés minimális összegéről, ilyen 
kikötés esetén. 

 
8.9.2. A fizetési számlához kapcsolódó 

8.8.4 In case of credit facilities related to payment 
accounts, notwithstanding the provisions of 
Sections 8.8.1-8.8.2, the Bank inform the 
Consumer Customer in accordance with Section 
8.9.2. 
 
 
8.8.5 Notwithstanding the provisions in Sections 
8.8.1.-8.8.2, in case of credits granted with 
governmental interest subsidy, any modifications 
affecting the credit interest, fee or cost shall be 
announced no less than 15 days prior to the 
effective date thereof. 
 
 
8.8.6 The Bank shall make the information 
concerning the modification available 
electronically as well for Consumer Customers 
using e-banking services. 
 
8.9 Obligation to provide information concerning 
credits related to payment accounts 
 
8.9.1 In case of credit facilities related to payment 
accounts, the Bank shall inform the Consumer 
Customer, at the frequency determined in the 
credit contract but at least on a monthly basis, by 
sending the Consumer Customer the account 
statement, in the form of subsequent information 
as defined in Article 24, Section (2) of Act LXXXV of 
2009 on the Pursuit of the Business of Payment 
Services, of 

a) the period to which the information 
applies, 

b) the amount of the credit drawn down and 
the drawdown date, 

c) the most recent date that the Bank provided 
information and the credit balance related 
to the payment account as of such date, 

d) the credit balance related to the payment 
account on the date of informing the 
Consumer Customer, 

e) the amount repaid and the date of the 
repayment, 

f) the credit interest rate, 
g) all charges incurred in addition to the 

interest rate, including fees, commissions 
and costs, and 

h) the minimum amount to be repaid, if 
applicable. 
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hitelkeret esetén a Bank a hitelkamat és a 
hitelkamaton kívüli minden egyéb 
ellenszolgáltatás - ideértve díjat, jutalékot és 
költséget - Fogyasztó Ügyfél számára 
kedvezőtlen módosítása esetén a Bank a 
módosítás hatálybalépését megelőzően 
tájékoztatja a Fogyasztót papíron vagy más 
tartós adathordozón a módosítás tényéről, a 
fizetési kötelezettség új mértékéről, a 
módosítást követően fizetendő 
törlesztőrészletek összegéről, és ha ennek 
kapcsán a törlesztőrészletek száma vagy a 
törlesztés gyakorisága változik, ennek 
tényéről. 
 
8.9.3. A referencia-kamatlábhoz kötött 
hitelkamat alkalmazása esetén a 8.8.3. 
pontban foglaltak az irányadók.  
 
8.10. Határozatlan idejű hitelszerződésre 
vonatkozó szabályok 
 
8.10.1. A határozatlan idejű hitelszerződést a 
Fogyasztó Ügyfél egy (1) hónapos felmondási 
idő tartásával bármikor felmondhatja.  A 
szerződés egy hónapnál rövidebb felmondási 
időt is megállapíthat.  
8.10.2. Ha a határozatlan idejű hitelszerződés 
a Bank rendes felmondási jogát lehetővé teszi, 
a Bank a határozatlan idejű hitelszerződést 
rendes felmondással a szerződésben 
meghatározott, de legalább két (2) hónapos 
felmondási idővel mondhatja fel, papíron vagy 
más tartós adathordozón. 

 
8.10.3. A határozatlan idejű hitelszerződés 
esetén a Bank jogosult a Fogyasztó Ügyfél 
lehívási jogát a3.2.2. pontban meghatározott 
esetekben letiltani. 
 
Letiltás esetén a Bank a letiltást megelőzően, 
de legkésőbb a letiltást követően papíron vagy 
más tartós adathordozón haladéktalanul 
tájékoztatja a Fogyasztó Ügyfelet a letiltás 
tényéről és annak okairól. A Bankot nem 
terheli e tájékoztatási kötelezettség akkor, ha 
a tájékoztatási kötelezettség teljesítését 
jogszabály vagy az Európai Unió általános 
hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa 
kizárja. 
 
8.11. A hitelszerződés felmondására 

8.9.2 In the event of any modification of the credit 
interest rate or any other charges, including fees, 
commissions and costs, in a manner unfavorable 
to the Consumer Customer, the Bank shall inform 
the Consumer Customer in hard copy or other 
durable medium of the fact of the modification, 
the modified extent of the obligation, the amount 
of the installments to be paid following the 
modification and, should this give rise to any 
change in the number of the installments or the 
frequency of the payments, such fact as well. 
 
 
 
 
 
8.9.3 In case of credit interests linked to the 
reference rate, provisions of Section 8.8.3. shall 
apply.  
 
8.10 Rules pertaining to credit contracts for an 
indefinite period of time 
 
8.10.1 The Consumer Customer may terminate a 
credit contract concluded for an indefinite period 
of time any time with one (1) month’s notice. The 
parties may agree on a shorter notice period as 
well in the contract.  
8.10.2 In the event the credit contract of an 
indefinite term permits the Bank to terminate the 
contract without cause, the Bank shall be entitled 
to do so with no less than two (2) months' notice, 
as may be determined in the contract, in hard copy 
or other durable medium. 

 
 

8.10.3 In case of credit contracts concluded for an 
indefinite period of time, the Bank may suspend 
the Consumer Customer’s right to draw down the 
credit in the cases determined in Section 3.2.2. 
 
In the event of such suspension, the Bank shall 
inform the Consumer Customer of the fact and the 
causes of the suspension in advance but no later 
than immediately following the suspension in hard 
copy or other durable medium. However, the Bank 
shall be released from the obligation to provide 
information in the event the performance of such 
obligation is excluded by any legal rule or any 
directly applicable EU legislation of a general 
scope. 
 



58 

vonatkozó egyéb rendelkezések 
 
8.11.1. Ha a hitelszerződésben meghatározott 
kamatperiódus lejárta után a kamat, illetve a 
kamatfelár mértéke az újabb 
kamatperiódusban a Fogyasztó Ügyfélre 
hátrányosan változik, a Fogyasztó Ügyfél a 
hitelszerződés költség- és díjmentes 
felmondására jogosult. A felmondást a 
Fogyasztó Ügyfélnek a kamatperiódus lejártát 
megelőző hatvan (60) nappal kell közölnie a 
Bankkal, és annak érvényességéhez az is 
szükséges, hogy a Fogyasztó Ügyfél a fennálló 
tartozását legkésőbb a kamatperiódus utolsó 
napján a Bank részére teljesítse. 
 
8.11.2. A hitelszerződés felmondását 
megelőzően a Bank a Fogyasztó Ügyfélnek, a 
kezesnek és a személyes adósnak nem 
minősülő zálogkötelezettnek küldött írásbeli 
fizetési felszólításban felhívja a Fogyasztó 
Ügyfél, a kezes, illetve a zálogkötelezett 
figyelmét a teljes fennálló és a lejárt tartozás 
összegére, a fizetendő kamat és késedelmi 
kamat mértékére, valamint a nemfizetés 
esetén teljesítendő további kamatteherre és a 
tartozás rendezésének elmaradása esetén a 
várható jogkövetkezményekre. 
 
8.11.3. A Bank a hitelszerződés felmondását a 
Fogyasztó Ügyfélnek, a kezesnek és a 
személyes adósnak nem minősülő 
zálogkötelezettnek megküldi, ennek igazolása 
a Bankot terheli. 
 
8.11.4. Jelzáloghitel-szerződés felmondását 
megelőzően a Bank az írásbeli fizetési 
felszólítással és tájékoztatással egyidejűleg a 
Fogyasztó Ügyfélnek bemutatja a Fogyasztó 
Ügyfél által a szerződés megkötésétől 
kezdődően - egyes évekre összesítve, de a 
Fogyasztó Ügyfél külön kérésére havi 
bontásban is - teljesített törlesztő részletek, a 
visszafizetett tőkeösszeg, az elszámolt kamat, 
késedelmi kamat és egyéb költségek, továbbá 
a tőkésített kamat és a fennálló tartozás 
alakulását. 
 
8.11.5. A lakáscélú hitelszerződés esetében a 
szerződés felmondását követő kilencvenedik 
(90.) nap eltelte után a Bank a Fogyasztó 
Ügyfél nem teljesítése miatt a felmondás 

8.11 Other provisions pertaining to the 
termination of the credit contract 
 
8.11.1 In the event the interest rate or the interest 
surcharge shall change in a manner 
disadvantageous to the Consumer Customer 
following the expiry of the interest period 
determined in the credit contract, the Consumer 
Customer may terminate the credit contract free 
of charge. The Consumer Customer shall service its 
notice on the Bank no less than sixty (60) days 
prior to the expiry of the interest period and repay 
the outstanding amount of his debt as a whole to 
the Bank on or before the last day of the interest 
period for such notice to be valid. 
 
 
8.11.2 Prior to terminating the credit contract, the 
Bank shall warn the Consumer Customer, the 
surety and the pledgee / mortgagee not qualifying 
as personal debtor of the total outstanding, as well 
as the past-due amount of the debt, the applicable 
rate of the interest and of the default interest, the 
additional interest to be charged in the event of 
non-payment and the legal consequences to be 
enforced, should the debt not be settled in written 
notice sent to the Consumer Customer, the surety 
and the pledgee / mortgagee not qualifying as 
personal debtor. 
 
8.11.3 The Bank shall send the notice of 
termination to the Consumer Customer, the surety 
and the pledgee / mortgagee not qualifying as 
personal debtor; the burden of proof of having 
sent such notice shall rest with the Bank. 
 
8.11.4 The Bank shall present the Consumer 
Customer prior to the termination of the mortgage 
loan contract, contemporaneously with informing 
and calling upon the Consumer Customer to make 
payment in writing, a statement of the 
installments paid, the amount of capital repaid, 
the amount of interest, default interest and other 
costs accounted, as well as the capitalized interest 
and the outstanding debt, from the date of 
conclusion of the contract cumulated for the 
individual years and in monthly breakdown as 
well, if so requested by the Consumer Customer. 
 
8.11.5 In case of credit contracts for housing 
purposes, after the ninetieth (90th) day following 
the termination of the contract, the Bank shall 
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napját megelőző napon érvényes ügyleti 
kamatot, költséget és díjat meghaladó 
mértékű késedelmi kamatot, költséget és díjat 
nem számít fel. 
 
8.12. Elállási jog 
 
8.12.1. A Fogyasztó Ügyfél a hitelszerződéstől 
a szerződéskötés napjától számított tizennégy 
(14) napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a 
hitel folyósítására még nem került sor. A 
Fogyasztó Ügyfél a szerződéskötés napjától 
számított tizennégy (14) napon belül 
díjmentesen felmondhatja a hitelszerződést, 
ha a hitelt már folyósították.  
 
8.12.2. Ha a Fogyasztó Ügyfél a fenti 8.3.3.-
8.3.6. pont szerinti tájékoztatást a 8.3.7. 
pontban foglaltak alapján a szerződéskötést 
követően kapja kézhez, elállási (felmondási) 
jogát - a fentiektől eltérően a tájékoztatás 
kézhezvételétől számított tizennégy (14) napig 
gyakorolhatja. 
 
 
8.12.3. Az elállási (felmondási) jogot 
határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, 
ha a Fogyasztó Ügyfél az erre vonatkozó 
nyilatkozatát a 8.12.1.-8.12.2. pont szerint 
meghatározott határidő lejártáig a 
hitelszerződésben meghatározott módon azt a 
Banknak elküldi, illetve a hitelszerződés 
vonatkozó rendelkezése hiányában 
tértivevényes postai küldeményben, a Bank 
címére postára adja.  
 
8.12.4. A Fogyasztó Ügyfél az elállásról 
(felmondásról) szóló nyilatkozatának 
elküldését követően haladéktalanul, de 
legkésőbb harminc (30) napon belül köteles a 
felvett hitelösszeget és a hitel lehívásának 
időpontjától a visszafizetés időpontjáig 
felszámítható, a szerződés szerint 
megállapított hitelkamatot a Banknak 
visszafizetni. A Fogyasztó Ügyfél elállása 
esetén a Bank ezen összegen kívül kizárólag 
arra az összegre jogosult, amelyet az államnak 
vagy önkormányzatnak a hitellel 
kapcsolatosan megfizetett, ha annak 
visszatérítésére nincs mód. 
 
 

charge no default interest, cost or fee due to the 
non-performance of the Consumer Customer in 
excess of the interest rate, cost and fee as of the 
day preceding the date of termination. 
 
 
8.12. Right of cancellation 
 
8.12.1 The Consumer Customer may cancel the 
credit contract in fourteen (14) days of the date of 
conclusion thereof without cause, provided that 
the credit has not yet been disbursed. If the credit 
has already been disbursed, the Consumer 
Customer may terminate the credit contract in 
fourteen (14) days of the date of conclusion 
thereof free of charge.  
 
8.12.2 Notwithstanding the foregoing, in the event 
the Consumer Customer shall receive the 
information pursuant to Section 8.3.3.-8.3.6 based 
on Section 8.3.7 following the date of signing of 
the contract, the Consumer Customer may 
exercise his right of cancellation (termination) for 
a period of fourteen (14) days following the date 
of receipt of the information. 
 
8.12.3 The right of cancellation (termination) shall 
be deemed to be enforced in due time provided 
that the Consumer Customer shall send his 
relevant notice to the Bank no later than the 
expiry of the deadline determined in Section 
8.12.1-8.12.2 in the manner specified in the credit 
contract or, should the credit contract contain no 
provision to this end, send the same to the 
address of the Bank in postal mail, return receipt 
requested.  
 
8.12.4 The Consumer Customer shall repay the 
Bank the amount of the credit drawn down, as 
well as the credit interest due under the contract 
from the drawdown date to the repayment date, 
without delay following, but no later than in thirty 
(30) days of, the sending of his notice of 
cancellation (termination). In the event of 
cancellation by the Consumer Customer, the Bank 
shall be entitled in addition to such amount 
exclusively the amount which has already been 
paid by the Bank to the government or the local 
government and which cannot be refunded. 
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8.13. Előtörlesztésre vonatkozó szabályok 
 
8.13.1. A Fogyasztó Ügyfél minden esetben 
élhet a hitel részleges vagy teljes 
előtörlesztésével. 
8.13.2. Előtörlesztés esetén a Bank csökkenti a 
hitel teljes díját az előtörlesztett részlet 
vonatkozásában a hitelszerződés eredeti 
lejárata szerint fennmaradó időtartamára 
vonatkozó hitelkamattal, és hitelkamaton 
kívüli minden egyéb ellenszolgáltatással. 
 
8.13.3. A Bank jogosult az előtörlesztéshez 
közvetlenül kapcsolódó, esetleges, méltányos 
és objektíve indokolt költségeinek 
megtérítésére, ha az előtörlesztés olyan 
időszakra esik, amikor a hitelkamat rögzített.  
 
E költségek mértéke nem haladhatja meg  

a) az előtörlesztett összeg egy százalékát 
(1%), ha az előtörlesztés időpontja és a 
hitel hitelszerződés szerinti lejáratának 
időpontja közötti időtartam meghaladja 
az egy évet. 

b) az előtörlesztett összeg fél százalékát 
(0,5%), ha az előtörlesztés időpontja és 
a hitel hitelszerződés szerinti 
lejáratának időpontja közötti időtartam 
nem haladja meg az egy évet. 

c) az előtörlesztés időpontja és a hitel 
hitelszerződés szerinti lejáratának 
időpontja közötti időtartamra fizetendő 
hitelkamat összegét az előtörlesztés 
időpontjában érvényes feltételek 
figyelembevételével. 

 
8.13.4. Nem illeti meg a Bankot a 8.13.3. pont 
szerinti költségtérítés  

a) a fizetési számlához kapcsolódó 
hitelkeret-szerződés esetén; 

b) ha az előtörlesztés visszafizetési 
biztosítékként kötött biztosítási 
szerződés alapján történt; 

c) ha tizenkét (12) hónap alatt egy 
alkalommal a fogyasztó által teljesített 
előtörlesztés összege nem haladja meg 
a kétszázezer forintot. 

 
8.13.5. Jelzáloghitel előtörlesztése esetén a 
Bank a fenti 8.13.3. pontban foglaltaktól 
eltérően az előtörlesztés miatt keletkező 
költségeinek megtérítésére jogosult. Az 

 
8.13 Rules pertaining to prepayment 
 
8.13.1 Consumer Customers may prepay the credit 
as a whole or in part in all cases. 
8.13.2 In the event of prepayment, the Bank shall 
reduce the total credit fee with regard to the 
portion prepaid by the credit interest and all other 
charges applicable to the remaining term of the 
credit contract pursuant to the original date of 
expiry. 
8.13.3 The Bank shall be entitled to the 
reimbursement of any incidental, reasonable and 
objectively justified costs directly related to the 
prepayment, provided that the credit interest rate 
is fixed in the period of the prepayment.  
 
The amount of such costs may not exceed  

a) one per cent (1%) of the amount prepaid, if 
the period between the date of the 
prepayment and the date of expiry of the 
credit pursuant to the credit contract is 
longer than one year. 

b) zero point five per cent (0,5%) of the 
amount prepaid, if the period between the 
date of the prepayment and the date of 
expiry of the credit pursuant to the credit 
contract is no longer than one year. 

c) the amount of the credit interest rate 
payable for the period between the 
prepayment date and the date of expiry of 
the credit pursuant to the credit contract 
with regard to the terms and conditions as 
of the date of prepayment. 

 
 
 
8.13.4 The Bank shall not be entitled to the 
reimbursement of costs pursuant to Section 8.13.3 

a) in case of a credit facility contract related 
to payment account; 

b) if prepayment was made based on an 
insurance policy concluded as a collateral 
for the repayment; 

c) if the amount of the prepayment made by 
the consumer does not exceed two hundred 
thousand HUF once in a period of twelve 
(12) months. 

 
8.13.5 Notwithstanding the provisions of Section 
8.13.3, the Bank shall be entitled to the 
reimbursement of the costs incurred due to the 
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érvényesített költségek mértéke nem 
haladhatja meg az előtörlesztett összeg két 
százalékát (2%). Ettől eltérően, lakáscélú 
jelzáloghitel esetén az érvényesített költségek 
mértéke nem haladhatja meg az előtörlesztett 
összeg egy százalékát (1%), kivéve, ha a 
részleges vagy teljes előtörlesztés - részben 
vagy egészben - más pénzügyi intézmény által 
folyósított kölcsönből történik. 
E költségen felül a Bank az előtörlesztés során 
semmilyen további fizetési kötelezettséget 
nem írhat elő.  
 
8.13.6. Nem illeti meg a Bankot a 8.13.5. pont 
szerinti költségtérítés,  

a) ha az előtörlesztés visszafizetési 
biztosítékként kötött biztosítási 
szerződés alapján történt, 

b) a Fogyasztó Ügyfél részleges vagy teljes 
előtörlesztése (végtörlesztése) esetén, 
ha a Fogyasztó Ügyfél fennálló tartozása 
nem haladja meg az egymillió forintot 
(1.000.000,- Ft) és a megelőző tizenkét 
(12) hónap alatt előtörlesztést nem 
teljesített, 

c) lakáscélú jelzáloghitel esetében a 
szerződés hatálybalépésétől számított 
huszonnégy (24) hónapot követően 
teljesített első részleges, vagy teljes 
előtörlesztés (végtörlesztés) alkalmával, 
kivéve, ha a részleges vagy teljes 
előtörlesztés (végtörlesztés) - részben 
vagy egészben - más pénzügyi 
intézmény által folyósított kölcsönből 
történik, vagy ha az előtörlesztett 
összeg meghaladja a 
kölcsönszerződésben meghatározott 
kölcsönösszeg felét. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prepayment in the case of the prepayment of 
mortgages. The amount of the claims for costs 
enforced may not exceed two per cent (2%) of the 
amount prepaid. However, in case of mortgages 
for housing purposes, the amount of the claims for 
costs enforced may not exceed one per cent (1%) 
of the amount prepaid, unless the loan is prepaid, 
whether in part or as a whole, from a loan 
disbursed by another financial institution. 
The Bank may not claim any other payment during 
the process of prepayment other than such cost.  
 
 
 
8.13.6 The Bank shall not be entitled to the 
reimbursement of costs pursuant to Section 8.13.5 

a) if prepayment was made based on an 
insurance policy concluded as a collateral 
for the repayment; 

b) in the event of a partial or complete 
prepayment (final payment) by the 
Consumer Customer, if the outstanding debt 
of the Consumer Customer does not exceed 
one million Forint (1.000.000 HUF) and 
made no prepayment during the preceding 
period of twelve (12) months, 

c) in case of mortgages for housing purposes, 
upon the first partial or complete 
prepayment (final payment) made no earlier 
than twenty-four (24) months following the 
effective date of the contract, unless such 
partial or complete prepayment (final 
payment) is financed, whether in part or as 
a whole, from a loan disbursed by another 
financial institution, or if the amount 
prepaid exceeds 50% of the loan amount 
determined in the loan contract. 
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IV. KERESKEDELEM FINANSZÍROZÁSI 
ÜGYLETEK 
 
9. Váltóleszámítolás és váltókezesség 
 
A váltóleszámítolásra és a váltókezesség 
vállalására a jelen Üzletszabályzat 
rendelkezéseit az ebben a fejezetben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni. 
 
9.1. A Bank kereskedelmi hitelügylet 
finanszírozására olyan váltót számítolhat le, 
illetve olyan váltó fizetéséért vállalhat 
kezességet (váltóval), amely megfelel a 
következő feltételeknek: 
 
a) rendelkezik a jogszabályban meghatározott 
kellékekkel, sértetlen, és jól olvasható; 
 
b) leszámítolási üzlet esetén a benyújtástól az 
esedékességig hátralevő idő az egy évet nem 
haladja meg és a benyújtástól számítva az 
esedékességig nincs kevesebb hátra, mint 
tizenöt nap; 
 
c) idegen váltó esetén a váltót a címzett 
elfogadta;   
 
d) fizetési helyként a Bank vagy valamely más, 
a Bank által elfogadhatónak minősített 
hitelintézet van megjelölve; 
 
e) a váltót legalább három (kiállító, kibocsátó, 
elfogadó, forgató, vagy kezes) a Bankhoz 
bejelentett, a Bank által fizetőképesnek 
minősített személy, az előzetesen megadott 
aláírás mintával azonosítható módon, 
cégszerűen aláírta;  
 
 
f) leszámítolási üzlet esetén a váltót a Bankra 
forgatták, vagy azt üres forgatmánnyal látták 
el. 
 
9.2. A Leszámítolás, illetve kezességvállalás 
előfeltétele, hogy az Ügyfél a banki 
visszkereseti jog érvényesíthetősége 
érdekében számlavezető hitelintézeteihez - 
felhatalmazó levél keretében - a Bank azonnali 
beszedési megbízásra való jogosultságát 
bejelentse oly módon, hogy ezen jog 
visszavonását csak a Bank hozzájárulásával 

 
IV. TRADE FINANCE TRANSACTIONS 
 
 
9 Discounting of and Surety for Bills of Exchange 
 
In the case of discounting and undertaking surety 
for bills of exchange, the provisions of these 
Business Rules shall be applied together with the 
amendments set out in this Chapter. 
 
9.1 For the purpose of financing commercial credit 
operations, the Bank may discount bills of 
exchange and/or may undertake surety for the 
payment of bills of exchange which meet the 
following criteria: 
 
(a) the presented documents contain the 
items specified in laws, and are intact and legible; 
 
(b) in the event of a discounting transaction, 
the period left between the date of submission 
and the due date cannot exceed one (1) year and 
cannot be less than 15 (fifteen) days; 
 
 
(c) the bills of exchange have been accepted 
by the addressee; 
 
(d) the Bank or another financial institution 
acceptable to the Bank is indicated as the place of 
payment; 
 
(e) the bills of exchange/promissory notes 
have been duly signed by at least three (3) 
authorized persons reported to the Bank and 
qualified by the Bank as solvent (issuer/maker, 
acceptor, endorser or surety), in a way that can be 
identified with the specimen signatures previously 
submitted to the Bank;  
 
(f) in case of a discounting transaction, the 
bills of exchange have been endorsed in blank or 
in favour of the Bank. 
 
9.2 As a precondition for discounting or surety, in 
order to ensure that the Bank's right of recourse 
can be enforced against the Customer, the 
Customer shall report the Bank's entitlement to 
prompt collection to its account keeping financial 
institution in the form of a letter of authorization 
so that the Customer may revoke such right only 
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gyakorolja. 
 
9.3. A Bank a váltót akkor köteles a 
váltókötelezettnek - kérésére - kiadni, ha a 
váltóösszeget, a váltókamatot, a váltódíjat és a 
felmerült költségeket, továbbá késedelmes 
teljesítés esetén a késedelmi kamatokat, a 
váltókötelezett teljes egészében megfizette. 
 
9.4. A váltóleszámítolásról, valamint a 
váltókezesség vállalásáról a Bank minden 
esetben külön szerződést is köt. 
 
10. Faktoring 
 
Faktoring esetén a jelen Üzletszabályzat 
rendelkezéseit az ebben a fejezetben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni. 
 
10.1. A Hitelkérelemben az Ügyfél - a 3.1.2. 
pontban írtakon túlmenően, és a Bank ezzel 
ellentétes rendelkezéséig - a megvásárolandó, 
megelőlegezendő pénzkövetelés (a 
továbbiakban: Követelés) alapjául szolgáló 
szerződést (a továbbiakban: Alapszerződés), 
az Alapszerződés valamennyi lényeges 
kikötését (ideértve különösen a szállítási-, és 
fizetési határidőket, továbbá az Alapszerződés 
kötelezettjének (a továbbiakban: Kötelezett) 
fizetési kötelezettségének beálltára, az Ügyfél 
szállítási kötelezettségeinek teljesítésére, a 
szerződésszegés jogkövetkezményeire, 
valamint az Alapszerződés bármelyik fél által 
gyakorolható felmondására vonatkozó 
adatokat), a Követelés biztosítékait, továbbá a 
Kötelezett fizetőképességére és 
fizetőkészségére vonatkozó valamennyi 
lényeges adatot is köteles a Bank 
rendelkezésére bocsátani. A Bank a 
hitelbírálathoz további dokumentumok és 
adatok bekérését is meghatározhatja.  
 
10.2. A Bank a hitelbírálat során - a 3.1.4. 
pontban írt elemzésen túlmenően - az Ügyfél 
által a 10.1. pont alapján rendelkezésére 
bocsátott adatokat is mérlegeli. 
 
10.3. A Bank a Követelést azzal a feltétellel 
vásárolja-, illetve előlegezi meg, miszerint a 
Kötelezett nem fizetése esetén az Ügyfél 
köteles a kapott összeg Bank részére történő 
visszafizetésére. A visszafizetési kötelezettség 

subject to the Bank's consent. 
 
 
9.3 The Bank shall release – upon request - the 
bills of exchange to the obligor stated on the bills 
provided that the value, the exchange rate, the 
exchange fee and the incurred costs and, in case 
of late-performance, the default interests have 
been paid in full. 
 
9.4 The Bank will also in all cases conclude a 
separate agreement on the discounting of bills of 
exchange and surety. 
 
10 Factoring 
 
In case of factoring, the provisions of these 
Business Rules shall be applied together with the 
amendments set out in this Chapter. 
 
10.1 In addition to the data and documents 
specified in section 3.1.2, and until the Bank 
provides otherwise, in the Credit Application the 
Customer shall provide the Bank with the 
agreement (hereinafter: “Underlying Agreement”) 
on the purchase or discounting of the given claim 
(hereinafter: “Claim”), all the main obligations set 
out in the Underlying Agreement (including, 
especially, the deadlines for supply and payment 
and data concerning the due date of the payment 
obligation of the obligor in the Underlying 
Agreement (hereinafter: “Obligor”), the 
performance of the Customer's supply obligation, 
the legal consequences of the breach of the 
Underlying Agreement, and the details of 
termination exercisable by either party), the 
collateral for the Claim and all the important data 
concerning the solvency and the willingness of the 
Obligor to pay. The Bank may also define further 
documents and data to be submitted for the 
credit assessment. 
 
 
10.2 In addition to the analysis defined in section 
3.1.4, during credit assessment the Bank will also 
consider the data provided by the Customer 
pursuant to Section 10.1. 
 
10.3 The Bank purchases or advances any 
receivable under the condition that the Customer 
shall repay the total amount received to the Bank 
if the obligor fails to make the payment. The 
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az Ügyfél javára korlátozható. 
 
10.4. A Követelés megvásárlásáról, illetve 
megelőlegezéséről a Kötelezettet az Ügyfél 
köteles értesíteni. A Bank a Követelés 
ellenértékének megfizetését ahhoz a 
feltételhez kötheti, hogy az engedményezés 
Kötelezett által történő tudomásulvételét 
igazoló dokumentum a Bank részére átadásra 
kerüljön. A Bank a Követelés ellenértékének 
megfizetéséül további feltételeket is 
meghatározhat.  
 
10.5. A Bank azonnali hatályú felmondási 
jogának gyakorlásával egyidejűleg a Követelés 
megvásárlására vonatkozó szerződés alapján 
további Követelés megvásárlását 
megtagadhatja. Ha a keretszerződés több 
Kötelezettel szembeni Követelés 
megvásárlására, megelőlegezésére 
vonatkozik, a Bank - a felmondási jog 
gyakorlása helyett - az adott Kötelezettel 
szembeni Követelések megvásárlását, illetve 
megelőlegezését megtagadhatja.  
 
10.6. Ha a Követelésnek olyan biztosítéka is 
van, amely a Követelés átruházásával a 
törvény erejénél fogva nem szállnak át a 
Bankra, a Követelés megvásárlását, illetve 
megelőlegezését a Bank ahhoz a feltételhez 
kötheti, hogy ezen biztosítékok átruházásáról 
a Bank, az Ügyfél és a Követelés kötelezettje 
megállapodjanak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

repayment obligation towards the Customer may 
be limited. 
 
10.4 The Customer must inform the Obligor about 
the purchase or discounting of the Claim. The 
Bank may make the payment of the consideration 
for the Claim conditional on receiving the 
document confirming that the Obligor has 
acknowledged the assignment. The Bank may set 
other conditions for the payment of the 
consideration for the Claim. 
 
 
 
10.5 Simultaneously with exercising its right of 
termination with immediate effect, the Bank shall 
refuse to purchase further Claims on the basis of 
the agreement on the purchase of the Claim. If the 
framework agreement applies to the purchase or 
discounting of a Claim against more Obligors, the 
Bank may refuse to purchase or discount the 
Claims against the given Obligor instead of 
exercising the right of termination. 
 
 
 
10.6 If the Claim has collateral that will, by virtue 
of the law, not be transferred to the Bank upon 
the transfer of the Claim, the Bank may set a 
condition to purchasing or discounting the Claim 
only if the Bank, the Customer and the obligor of 
the Claim agree on the transfer of such collateral. 
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V. OKMÁNYOS BANKMŰVELETEK 
 
11. Okmányos bankműveletek általános 
szabályai 
 
11.1 Fogalom meghatározások 
 
11.1.1 Okmányos bankműveletek: bankári 
biztosíték vállalása keretében a Bank az Ügyfél 
megbízásából bankgaranciát bocsát ki, 
bankkezességet nyújt, okmányos 
meghitelezést vállal (akkreditívek), igazol, 
okmányos beszedést teljesít, illetve az Ügyfél 
javára kibocsátott bankári biztosítékokat 
kezeli. 
 
11.1.2. Ügyfél: Jelen Üzletszabályzat 
tekintetében Ügyfél a devizabelföldi 
gazdálkodó szervezet, illetve devizakülföldi 
jogi és természetes személy.  
 
11.2 Bankgarancia kibocsátását, okmányos 
meghitelezés nyitását csak az a devizabelföldi 
gazdálkodó szervezet Ügyfél kérheti, amely 
(aki) a Banknál bankszámlával rendelkezik (a 
továbbiakban: Számlatulajdonos Ügyfél). Az 
Ügyfél bankgarancia, okmányos meghitelezés 
kedvezményezettje, illetve okmányos 
beszedés megbízója, illetve címzettje lehet. 
 
11.3. A Bank okmányos bankműveletek 
végzésére vonatkozó kötelezettségvállalásai 
önálló, független jogviszonyok keretében 
jönnek létre, tehát a Bankot az Ügyfelek 
külkereskedelmi vagy egyéb szerződései (a 
továbbiakban: alapjogviszonyok) nem kötik, 
így a Bankkal szemben ezekre alapított 
kifogást, vagy egyéb igényt érvényesíteni nem 
lehet. 
 
11.4. Az okmányos bankműveletek végzésére 
adott megbízás. 
 
11.4.1. A Bank a Számlatulajdonos Ügyfél, 
illetve más hitelintézet írásbeli megbízása 
alapján vállalja okmányos bankműveletek 
végzését. 
 
11.4.2. A Bank a Számlatulajdonos Ügyfél 
megbízásából bankgaranciát akkor bocsát 
ki,okmányos meghitelezést akkor nyit és az 
Ügyfél terhére érkezett okmányos beszedés 

 
V DOCUMENTARY OPERATIONS 
 
11 General provision for documentary operations 
 
 
11.1 Definitions 
 
11.1.1 Documentary Operations: within the 
concept of bank collateral, upon the Customer's 
instructions the Bank issues a bank guarantee, 
undertakes surety, issues and/or verifies a letter 
of credit (banker’s credit), performances 
documentary collection, and manages the bank 
collateral granted to the Customer. 
 
 
11.1.2 Customer: For the purposes of these 
Business Rules Customers mean resident economic 
associations and/or non-resident legal entities and 
natural persons.  
 
11.2 Only resident economic association 
Customers holding accounts with the Bank 
(hereinafter: "Account Holder Customers") may 
request the Bank to issue bank guarantees or open 
documentary credits. Customers can also be 
beneficiaries of bank guarantees and documentary 
credits, and principals or drawees of documentary 
collections.  
 
11.3 The Bank's undertakings to perform 
documentary transactions arise within the 
framework of independent and separate legal 
relationships, therefore, the Bank shall not be 
bound by any foreign trade or other contracts of 
the Customers (hereinafter: "the underlying legal 
relationships"), and no objections or other claims 
whatsoever can be enforced against the Bank with 
regard thereto. 
 
11.4 Instructions to perform documentary 
transactions 
 
11.4.1 The Bank agrees to perform documentary 
transactions on the basis of a written instruction of 
the Account Holder Customer or another credit 
institution.  
 
11.4.2 The Bank agrees to issue bank guarantees 
and/or to open documentary credits upon the 
instruction of an Account Holder Customer, and to 
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keretében 
fizetési megbízást akkor teljesít, ha az erre 
irányuló megbízást a Bankhoz bejelentett 
személyek, az előzetesen megadott aláírás-
mintával azonosítható módon, cégszerűen 
írták alá. 
 
11.4.3. A Bank az Ügyfél javára végzett 
okmányos bankművelet esetén az Ügyfél 
aláírását csak akkor vizsgálja, ha a befolyó 
összegről az Ügyfél úgy rendelkezett, hogy az 
részben vagy egészben ne a Banknál vezetett 
saját fizetési számláján kerüljön jóváírásra, 
vagy ha az Ügyfélhozzájárult az okmányos 
bankművelet alapján számára fizetendő 
összeg csökkentéséhez. 
 
 
11.4.4. A Bank nem fogad el hiányos, továbbá 
egymásnak ellentmondó, vagy félreérthető 
feltételeket tartalmazó megbízást, illetve 
olyan megbízást sem, amelyet szakmai 
tapasztalata alapján ilyennek ítél meg. 
 
11.4.5. A már kibocsátott bankgarancia, illetve 
megnyitott visszavonhatatlan okmányos 
meghitelezés, továbbá a nyilvántartásba vett 
okmányos beszedési megbízás feltételeinek 
módosítását a Bank csak valamennyi érdekelt 
hozzájárulása alapján fogadja el illetve vezeti 
át a banki nyilvántartáson. 
 
11.4.6. A Bank jogosult a téves jóváírásokat, 
illetve terheléseket felfedezésükkor - az Ügyfél 
egyidejű értesítése mellett - azonnal 
helyesbíteni. A Bankot ez a jog időkorlátozás 
nélkül megilleti. 
 
11.5. Az okmányos bankműveletek 
teljesítéséhez szükséges biztosítékok 
 
11.5.1. A bankgarancia kibocsátására, és az 
okmányos meghitelezés nyitására szóló 
megbízás elfogadásának előfeltétele hogy az 
Ügyfél a Bank által előírt fedezetet előzetesen 
a Bankrendelkezésére bocsátja. 
 
11.5.2. Fedezetként a Bank elsősorban 
pénzbiztosítékot fogad el egyedi óvadéki 
szerződés,illetve a jelen üzletszabályzatnak a 
Számlaóvadékra vonatkozórendelkezései 
szerint. 

effect payments under documentary collection 
orders received to the Customer's debit only if 
such instructions given have been duly signed by 
authorized signatories and the signatures on them 
can be identified with the specimen signatures 
previously submitted to the Bank. 
 
 
11.4.3 In case of documentary transactions 
performed in favor of a Customer, the Bank shall 
only inspect the Customer's signature if the 
Customer has given instructions to the effect that 
part of or the full amount of the collected funds 
should be credited to an account other than 
his/her/its payment account kept with the Bank, 
or if the Customer has agreed to the reduction of 
the amount payable to him/her/it under the 
documentary transaction. 
 
11.4.4 The Bank shall not accept instructions which 
are incomplete or contradictory or can be 
misunderstood or are considered such based on 
the Bank's professional experience.  
 
 
11.4.5 Amendments to the terms of bank 
guarantees already issued or irrevocable 
documentary credits already opened and 
registered documentary collection orders shall 
only be accepted and input in the Bank’s records 
by the Bank based on the consent of all parties 
concerned.  
 
11.4.6 The Bank shall have the right to correct 
wrong credit and debit entries as soon as they are 
discovered, and the Customer shall be 
immediately notified thereof. This right of the 
Bank shall not be limited in time.  
 
11.5 Security needed for documentary 
transactions 
 
11.5.1 A pre-condition of accepting instructions to 
issue bank guarantees and to open documentary 
credits is that the Customer provides to the Bank 
the collateral specified by the Bank in advance.  
 
 
11.5.2 The Bank will accept primarily cash as 
collateral in accordance with the individual 
security deposit agreement or the provisions of 
present Business Rules  
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Amennyiben a bankgarancia kibocsátására, 
illetve okmányos meghitelezés nyitására 
devizában kerül sor és az ehhez szükséges 
pénzbiztosítékot eltérő pénznemben zárolja a 
Bank, az esetleges árfolyamváltozásokra az 
Ügyfélnek a Bank által meghatározott mértékű 
kiegészítő fedezetet előre biztosítania kell. Ha 
erre bármely okból nem kerül sor, a Bank 
jogosult a megbízást visszautasítani. 
 
 
11.5.3. A Bank - a jelen Fejezetben foglalt 
feltételekkel - egyéb szerződéses biztosítékot 
is elfogad. A Bank fenntartja a jogát, hogy az 
Ügyfél által felajánlott biztosítékot jellege és 
értéke szerint, szakmai tapasztalata alapján 
mérlegelje és ennek alapján belátása szerint 
döntsön annak elfogadásáról. 
 
 
11.5.4. Ha az okmányos bankművelet alapján 
történő fizetés időpontjában nem áll 
megfelelő 
fedezet rendelkezésre, a Bank jogosult az 
Ügyfél bármely fizetési számláját közvetlen 
módon megterhelni és az Ügyféllel szemben 
keletkezett követelését ily módon kielégíteni. 
 
11.6. Az okmányos bankműveletek teljesítése 
 
11.6.1. A Bank a hozzá megküldött 
okmányokat a banki gyakorlatban általában 
elvárható gondossággal köteles vizsgálni. A 
vizsgálat nem terjed ki azokra az árukra és 
szolgáltatásokra, amelyekre az okmányok 
esetlegesen vonatkoznak. A Bank az 
okmányok valódiságát az általában elvárható 
gondosságon felüli mértékben nem köteles 
vizsgálni és azok hamisított voltáért nem felel. 
 
A Bank nem köteles semmilyen tevékenységet 
sem végezni azokkal az árukkal 
kapcsolatban,amelyekre az okmányos 
bankművelet vonatkozik. 
 
11.6.2. Az Ügyfél a megbízása teljesítéséhez 
előírhatja a Bank számára külföldi vagy 
magyar hitelintézet(ek) közreműködésének  
igénybe-vételét. A Bank akkor is jogosult 
közreműködő hitelintézet(ek)et igénybe venni, 
ha erről az Ügyfél külön ugyan nem 

 
 
Should the currency in which a bank guarantee is 
issued and/or a documentary credit is opened be 
other than HUF, and should the Bank block the 
necessary cash collateral in a different currency, 
the Customer shall provide supplementary funds 
for potential exchange rate changes in advance, in 
the amount specified by the Bank. If, for any 
reason, the Customer fails to provide such 
supplementary funds, the Bank shall be entitled to 
reject his/her/its instruction.  
 
11.5.3 Pursuant to the provisions set out in 
present Chapter, the Bank shall also accept other 
types of contractual security. The Bank reserves 
the right to assess the security items offered by 
the Customer according to their type, value and 
based on the Bank's professional experience, and 
to decide at its own discretion whether to accept 
them as collateral. 
 
11.5.4 If on the date of payment under a 
documentary transaction no sufficient collateral is 
available, the Bank shall be entitled to directly 
debit any of the Customer's payment accounts and 
to satisfy its claim against the Customer. 
 
 
 
11.6 Performance of documentary transactions 
 
11.6.1 The Bank shall examine the documents it 
receives with care generally expected in the 
banking practice. The goods and services to which 
the documents may relate are not subject to such 
examination. The Bank is not obliged to verify the 
genuineness of the documents to an extent in 
excess of the generally expected care and shall not 
be liable if they are forged. 
 
 
The Bank is under no obligation to take any action 
concerning the goods to which the documentary 
transaction relates.  
 
 
11.6.2 The Customer may require the Bank to 
involve foreign or Hungarian credit institution(s) in 
order to perform his/her/its instruction. The Bank 
shall be entitled to involve other credit 
institution(s) even if no instructions to that effect 
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rendelkezett, de a Bankmegítélése szerint a 
megbízás egyébként nem teljesíthető. 
 
A közreműködő hitelintézet(ek) igénybe-
vételéről a Bank értesíti az Ügyfelet. A 
közreműködő hitelintézet(ek) igénybe-
vételének többletköltségét az Ügyfél viseli. 
 
 
11.6.3. Az okmányos bankművelet 
teljesítéséről a Bank az Ügyfelet - az 
érintettekkel egyidejűleg - írásban értesíti. 
 
 
11.6.4. Az okmányos bankművelet keretében 
a Bankhoz befolyt összeg elszámolását, illetve 
a fizetési megbízást a Bank a hatályos 
jogszabályokban meghatározott határidőn 
belül teljesíti. 
 
11.7. Az okmányos bankműveletekkel 
kapcsolatos díjak 
 
11.7.1. Az okmányos bankműveletek 
teljesítéséért a Bank díjat és/vagy jutalékot (a 
továbbiakban együtt: díjakat) számít fel, 
amelyek mértékét a Bank hatályos kondíciós 
listája tartalmazza. 
 
Az Ügyfelet terhelik a Bank által a kondíciós 
listában meghirdetett díjakon túl felmerült 
egyébigazolt kiadások (költségek) is. Ha a Bank 
a megbízás teljesítése céljából egy vagy több 
hitelintézet szolgáltatását veszi igénybe, ezen 
hitelintézet(ek) által felszámított költségeket 
az Ügyfél viseli. 
 
11.7.2. Az okmányos bankműveletekért járó 
díjak a kondíciós listában meghatározott egyes 
műveletek teljesítésével egyidejűleg 
esedékesek. A díjak megfizetéséhez szükséges 
fedezethiányában a Bank a megbízás 
teljesítését megtagadhatja. 
 
 
11.8. Devizaárfolyamok alkalmazása 
 
11.8.1. A Bank az okmányos bankművelet 
alapján befolyt devizát az Ügyfél rendelkezése 
szerint 
 
a) a Bank által nyilvánosan közzétett 

have been received from the Customer but, in the 
Bank's opinion, the instruction cannot be 
performed otherwise.  
 
The Bank shall notify the Customer of the 
participation of other credit institution(s).The 
extra expenses incurred due to the participation of 
other credit institution(s) shall be borne by the 
Customer. 
 
11.6.3 The Bank shall give written notice of 
performance of the documentary transaction to 
the Customer simultaneously with the notification 
of the parties involved. 
 
11.6.4 Settlement of the sums received under 
documentary transactions and/or payment orders 
shall be performed by the Bank within the 
deadlines specified in the rules of law in force. 
 
 
11.7 Fees related to documentary transactions  
 
 
11.7.1 The Bank shall charge fees and/or 
commissions (hereinafter: jointly: "fees") for the 
performance of documentary transactions, the 
rate of which is set out in the Bank's List of 
Conditions as effective from time to time.  
 
In addition to the fees specified by the Bank in the 
Bank’s List of Conditions, the Customer shall cover 
all justified expenses (costs) incurred. If the Bank 
uses the services of one or more credit institutions 
to perform the instruction, any expenses charged 
by such credit institution(s) shall be borne by the 
Customer.  
 
11.7.2 Fees related to documentary transactions 
shall be due simultaneously with the performance 
of the individual transactions specified in the 
Bank’s List of Conditions. The Bank shall be 
entitled to refuse to perform an instruction for 
lack of funds sufficient for the payment of the 
fees. 
 
11.8 Application of exchange rates 
 
11.8.1 The foreign currency received under 
documentary transactions shall be, in line with the 
Customer's instructions:  
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mindenkori pénztári devizavételi 
árfolyamon átszámítva az Ügyfél forintban 
vezetett fizetési számlájára írja jóvá, illetve 
utalja át, vagy 

 
b) az Ügyfél devizaszámlájára írja jóvá, illetve 

utalja át. Amennyiben a befolyt 
összegpénzneme eltér az Ügyfél 
devizaszámlájának pénznemétől, az 
átváltásra a Bank által nyilvánosan 
közzétett mindenkori pénztári devizavételi 
és eladási, vagy - az EURO, illetve az 
Európai Monetáris Unió tagállamainak 
nemzeti devizái közötti átváltás esetén – 
deviza középárfolyamon kerül sor. 

 
11.8.2. A Bank az okmányos bankművelet 
keretében kifizetett devizaösszeggel 
kapcsolatos követelését - a fenti 12.5. pontban 
foglaltak alapján - az Ügyféllel szemben úgy 
számolja el,hogy 
 
a) annak forint ellenértékével az Ügyfél 

Banknál vezetett forintszámláját, a Bank 
általnyilvántartott mindenkori 
kereskedelmi deviza eladási árfolyam 
alkalmazásával terheli meg, 
 
 

b) az Ügyfél devizaszámláját terheli meg. 
Amennyiben a kifizetett összeg pénzneme, 
eltér az Ügyfél devizaszámlájának 
pénznemétől, az átváltásra a Bank által 
nyilvánosan közzétett mindenkori 
kereskedelmi deviza eladási és vételi, vagy 
- az EURO, illetve az Európai Monetáris 
Unió tagállamainak nemzeti devizái közötti 
átváltás esetén - devizaközép árfolyamon 
kerül sor. 

 
 
12. Bankgaranciák 
 
12.1 Bankgaranciához kapcsolódó 
kötelezettségvállalások 
 
12.1.1. A bankgarancia a Banknak az Ügyfél 
alapjogviszonyból fakadó pénzügyi 
teljesítéséért való kötelezettségvállalása, 
amely alapján a Bank, mint garantáló 
hitelintézet kötelezettséget vállal, hogy a 
bankgaranciában írt feltételek megvalósulása 

a) credited and/or transferred to the Customer's 
HUF payment account upon conversion 
applying the Bank's foreign exchange cash 
buying rate as published by the Bank from time 
to time, or 

 
b) credited and/or transferred to the Customer's 

foreign currency account. If the currency of the 
collected funds is other than the currency of 
the Customer's account, the exchange rates 
applicable shall be the Bank's foreign exchange 
cash buying and selling rates as published from 
time to time. If the conversion is between the 
EURO and any of the EMU-member states' 
national currencies, the Bank's foreign 
exchange middle rate shall be applied.  

 
11.8.2 Any of the Bank's claims arising from 
payment in foreign currency under documentary 
transactions shall, pursuant to the provisions in 
Clause 12.5 hereof, be settled with the Customer 
by:  
 
a) debiting the Customer's HUF account kept with 

the Bank with the HUF equivalent of the 
payment made in foreign currency, applying 
the Bank's foreign exchange selling rate for 
commercial transactions as published by the 
Bank from time to time, or 

 
b) debiting the Customer's foreign currency 

account. If the currency of the funds paid is 
other than the currency of the Customer's 
foreign currency account, the exchange rates 
applicable shall be the Bank's foreign exchange 
buying and selling rates for commercial 
transactions as published from time to time. If 
the conversion is between the EURO and any 
of the EMU-member states' national 
currencies, the Bank's foreign exchange middle 
rate shall be applied.  

 
12 Bank Guarantees 
 
12.1 Undertakings related to bank guarantees 
 
 
12.1.1 A bank guarantee is the Bank's undertaking 
that the Customer will meet his/her/its financial 
liability in relation to the underlying legal 
relationship, and on that basis the Bank, as 
guaranteeing credit institution undertakes to 
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esetén, az abban foglalt fizetési 
kötelezettségének az Ügyfél megbízásából és 
költségére, de a saját nevében tesz eleget a 
kedvezményezett javára. 
 
 
12.1.2. Más hitelintézet által kibocsátott 
bankgarancia kezelése esetén a Bank az 
Ügyfél, mint kedvezményezett javára megnyílt 
bankgaranciában rögzített jogok érvényesítése 
érdekében az Ügyfél megbízásából és javára 
jár el. 
 
12.2. Bankgarancia kibocsátása 
 
12.2.1. A bankgarancia nyújtására vonatkozó 
megbízást a Bank abban az esetben fogadja el, 
ha az pontosan meghatározza a Bank által 
vállalandó kötelezettség tartalmát és a 
bankgarancia igénybevételének feltételeit. 
 
A Bank kérheti, hogy az Ügyfél a kibocsátáshoz 
szükséges eredeti okiraton vagy azok 
hitelesített másolatain kívül, - szükség esetén - 
ezek hiteles fordítását is nyújtsa be. 
 
 
12.2.2. A Bank meghatározott összeg erejéig 
és határozott időre ad ki bankgaranciát. 
Amennyiben a nemzetközi szokások azt 
megkívánják, a Bank bankgaranciát a 
fentiektől eltérő feltételekkel is kibocsáthat. A 
Bank garanciája visszavonhatatlan. 
 
12.2.3. A bankgarancia kibocsátásáról a Bank 
az Ügyfelet a bankgarancia nyilatkozat 
másolatának megküldésével értesíti. 
 
12.2.4. A Bank a kibocsátott bankgaranciára 
más hitelintézet viszont-garanciavállalását 
általában nem kéri, de az Ügyfél 
kezdeményezésére és költségére ad ilyen 
megbízást. A Bank nem felel abban az 
esetben, ha a viszontgarancia kibocsátása - a 
Bank önhibáján kívül - bármely okból 
meghiúsul. 
 
12.2.5. A bankgaranciában írt feltételek szerint 
igénybe vett garancia alapján a Bank a fizetést 
– a biztosíték érvényesítésével - az Ügyfél 
hozzájárulása nélkül teljesíti és arról az 
Ügyfelet egyidejűleg értesíti. A bankgarancia 

perform the payment obligation set out in the 
bank guarantee to the benefit of the beneficiary 
upon the instruction and at the expense of the 
Customer but in its own name if the conditions 
specified in the bank guarantee are met. 
 
 
12.1.2 In cases involving the management of a 
bank guarantee issued by another credit 
institution, the Bank shall proceed upon the 
instruction and to the benefit of the Customer to 
enforce the rights set out in the bank guarantee 
issued in favor of the Customer as beneficiary.  
 
12.2 Issuance of bank guarantees 
 
12.2.1 An instruction to provide a bank guarantee 
shall be acceptable by the Bank if such instruction 
exactly specifies the contents of the liability to be 
assumed by the Bank and the conditions of 
utilizing the bank guarantee.  
 
The Bank may request – if necessary – that the 
Customer should make available in addition to the 
original or authenticated copies of the documents 
necessary for the issuance, their authenticated 
translation as well. 
 
12.2.2 The Bank shall issue bank guarantees up to 
a specified sum and for a specified term. Should 
international customs require, the Bank can issue 
bank guarantees with conditions different from 
those mentioned above. The Bank's guarantee 
shall be irrevocable.  
 
12.2.3The Bank advises the Customer on the 
issuance of a bank guarantee by sending a copy of 
the bank guarantee letter to the Customer.  
 
12.2.4 The Bank generally does not request a 
counter-guarantee of another credit institution 
concerning the bank guarantee issued, but on the 
initiative and at the expense of the Customer it will 
give such an instruction. The Bank shall not be 
liable if the issuance of a counter-guarantee fails 
for any reason beyond the Bank's control.  
 
 
12.2.5 The Bank will make the payment- by 
enforcing the security- on the basis of the 
guarantee drawn in accordance with the 
conditions stated in the bank guarantee, without 
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alapján a Bank fizetést akkor teljesít, ha a 
kedvezményezett a garancia feltételeinek 
megfelelő igénybejelentése legkésőbb a 
bankgaranciában megjelölt időpontig a 
Bankhoz beérkezik. 
 
 
12.2.6. Amennyiben az Ügyfél a megbízást a 
bankgarancia kibocsátása előtt visszavonja, az 
erre vonatkozó szerződés megszűnik, és az 
Ügyfél mentesül a garanciadíj megfizetése 
alól, a Bankfelmerült költségeit azonban az 
Ügyfél köteles megtéríteni. 
 
Megszűnik a szerződés akkor is, ha a 
bankgarancia igénybevételét követően az 
Ügyfél és a Bank kölcsönös követeléseiket 
egymással szemben maradéktalanul 
elszámolták.  
 
Ha a bankgarancia igénybevételére nem kerül 
sor, a szerződés a bankgarancia lejáratának 
napját követőötödik (5.) napon szűnik meg. 
 
12.2.7. A bankgarancia igénybevétele esetén a 
Bank által teljesített fizetést az Ügyfél köteles 
a Banknak megtéríteni. Az Ügyfélnek ez a 
kötelezettsége - eltérő megállapodás 
hiányában – a Bank által teljesített fizetéssel 
egyidejűleg esedékes. 
 
A bankgarancia vállalásának elbírálása 
egyebekben - az 11.5.3. pontban említett II. 
Fejezet feltételei szerint - a hitelnyújtással 
azonos módon történik. 
 
A garancia a lejárat előtt csak akkor törölhető 
a nyilvántartásból, ha a Kedvezményezett 
cégszerűen aláírt nyilatkozattal 
visszavonhatatlanul mentesíti a Bankot a 
kötelezettségvállalás alól. 
 
 
12.3. Bankgaranciák kezelése 
 
12.3.1. A Bank más hitelintézet által kiállított 
bankgarancia kezelését elvállalhatja. A Bank a 
garanciavállalást tartalmazó okirat eredeti 
példányát nyilvántartásba veszi, azt - az Ügyfél 
eltérő rendelkezésének hiányában - magánál 
tartja és erről a bankgarancia 
kedvezményezettjét haladéktalanul értesíti. 

the Customer's approval, but concurrently advising 
the Customer of the same. On the basis of the 
bank guarantee, the Bank shall make payment if 
the claim of the beneficiary for the payment that 
complies with the terms and conditions of the 
guarantee arrives at the Bank by the time stated in 
the bank guarantee. 
 
12.2.6 Should the Customer withdraw the 
instruction before the bank guarantee is issued, 
the relevant agreement is terminated and the 
Customer shall be released from the obligation to 
pay the guarantee fee, however, the Customer 
shall reimburse the Bank for any costs arisen. 
 
The agreement shall also terminate if after the 
draw-down of the bank guarantee, the Customer 
and the Bank have fully settled their mutual claims 
against each other. 
 
 
If the bank guarantee is not drawn, the agreement 
shall terminate on the fifth (5th) day after the date 
of expiry of the bank guarantee. 
 
12.2.7 If the bank guarantee is drawn, the 
Customer shall refund the sum paid by the Bank. 
This obligation of the Customer shall be due upon 
payment by the Bank, unless the parties agree 
otherwise.  
 
 
Otherwise, the evaluation of whether to 
undertake a bank guarantee shall be identical to 
the procedure on the extension of credit, in 
conformity with the Chapter II referred to in 
Clause 11.5.3 hereof.  
 
The guarantee may only be deleted from the 
records before the expiry date if the Beneficiary 
irrevocably relieves the Bank of the undertaking 
with a statement that includes his/her/its 
authorized signature. 
 
12.3 Handling of bank guarantees 
 
12.3.1 The Bank can undertake the handling of 
bank guarantees issued by another credit 
institution. The Bank shall register the original of 
the document containing the guarantee 
undertaking and - unless otherwise instructed by 
the Customer – it shall retain such original and 
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12.3.2. A Bank a bankgaranciában szereplő 
aláírásokat ellenőrzi. Ha a bankgarancia 
kibocsátójával a Banknak nincs levelezői 
kapcsolata, az Ügyfél kérésére és költségére 
megteszi a szükséges intézkedéseket a 
rendelkezésre álló aláírások valamely 
harmadik hitelintézettel történő 
igazoltatására. A Bank az aláírások 
valódiságáért felelősséget nem vállal. 
 
12.3.3. A Bank az Ügyfél kérésére a 
bankgaranciáról szakmai tapasztalatai alapján, 
legjobb tudása szerint írásos szakvéleményt 
ad, illetve a bankgarancia feltételeiről 
tájékoztatást nyújt. 
 
 
12.3.4. A bankgarancia igénybevételére 
vonatkozó megbízását az Ügyfél köteles az 
előírt feltételek szerint, a lejáratot 
megelőzően megadni. A megbízást úgy kell az 
Ügyfélnek benyújtania, hogy a lehívás 
továbbítására a Banknak elegendő idő álljon 
rendelkezésére a 
bankgarancia alapján fizetésre kötelezett 
hitelintézet értesítéséhez. 
 
A késedelmes vagy hiányos igénybejelentésből 
származó károkat az Ügyfél viseli. 
 
12.3.5. Ha a bankgarancia igénybevétele nem 
történt meg, vagy az lejárt, a Bank azt törli a 
nyilvántartásából és a bankgarancia eredeti 
okmányát - a kibocsátó kérésére - az 
Ügyfélkifejezett felhatalmazása alapján küldi 
vissza. A vissza nem kért garanciákat a Bank az 
irattárában helyezi el. 
 
13. Okmányos meghitelezések 
 
13.1. Az okmányos meghitelezésekhez 
kapcsolódó banki kötelezettségvállalások 
 
13.1.1. A Bank a Számlatulajdonos Ügyfélnek - 
a vonatkozó banki nyomtatványon adott - 
írásbeli megbízása alapján, az Ügyfél fizetési 
kötelezettségei teljesítése céljából okmányos 
meghitelezés nyitását, illetve az Ügyfél javára 
megnyílt okmányos meghitelezések kezelését 
vállalja. 

shall forthwith advise thereof the beneficiary of 
the bank guarantee. 
 
12.2.2 The Bank shall verify the signatures on the 
bank guarantee. If the Bank is not in a 
corresponding relationship with the issuer of the 
bank guarantee, the Bank shall - upon the request 
and at the expense of Customer – take the 
necessary measures to have the signatures 
available verified by a third credit institution. The 
Bank shall not assume liability for the genuineness 
of the signatures. 
 
12.3.3 Upon the request of the Customer and on 
the basis of its own professional experience, the 
Bank shall issue a written expert opinion on the 
bank guarantee to the best of its knowledge and 
shall provide information on the conditions 
thereof. 
 
12.3.4 The Customer shall give instructions on the 
draw-down of the bank guarantee in accordance 
with the conditions required, before expiry. The 
Customer shall give the instruction so that the 
Bank has sufficient time for the transfer of the 
draw-down by notifying the credit institution 
obliged to make payment under the bank 
guarantee.  
 
 
The Customer shall be liable for damages arising 
from late or incomplete notification of a claim. 
 
12.3.5 If the bank guarantee is not drawn or 
expires, the Bank shall delete it from its records 
and shall return the original of the bank guarantee 
- at the request of the issuer – on the basis of the 
specific authorization of the Customer. The bank 
guarantees not requested to be returned shall be 
placed in the Archives of the Bank. 
 
13 Documentary Credits 
 
13.1 Undertakings of the Bank related to the 
provision of documentary credits 
 
13.1.1 On the basis of the written instruction of 
the Account Holder Customer presented on the 
relevant form of the Bank, the Bank undertakes to 
open documentary credits for the purpose of 
meeting the Customer's payment obligations, or to 
handle documentary credits opened in favour of 
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13.1.2. Okmányos meghitelezés nyitása esetén 
a Bank mint nyitó Bank az okmányos 
meghitelezésben előírt okmányok benyújtása 
ellenében és/vagy egyéb feltételek 
megvalósulása esetén vállalja, hogy az 
okmányos meghitelezésben írt fizetési 
kötelezettségének a Számlatulajdonos Ügyfél 
megbízásából és költségére, de a saját 
nevében, a kedvezményezett javára eleget 
tesz (a továbbiakban: meghitelezés nyitása). 
 
13.1.3. Okmányos meghitelezés kezelése 
esetén a Bank az Ügyfél, mint 
kedvezményezett javára megnyílt okmányos 
meghitelezésben rögzített okmánybenyújtási 
és/vagy egyéb feltételek teljesítése érdekében 
az Ügyfél megbízásából és javára jár el (a 
továbbiakban: meghitelezés 
kezelése). 
 
 
13.2. Okmányos meghitelezés nyitása 
 
13.2.1. Az okmányos meghitelezés nyitására 
vonatkozó megbízásban fel kell tüntetni, hogy 
milyen fajtájú és fizetésű meghitelezés 
nyitását kéri a Számlatulajdonos Ügyfél, 
valamint mindazon feltételeket, amelyek 
okmányos ellenőrzése esetén a Bank a fizetést 
teljesítheti. A Számlatulajdonos Ügyfél a 
meghitelezés előírásait köteles úgy megjelölni, 
hogy azok az előírt okmányokból is kétség 
nélkül megállapíthatóak legyenek. 
 
Az okmányos meghitelezés nyitásának 
elbírálása - 12.5.3. pontban említett II. Fejezet 
feltételei szerint - a hitelnyújtással azonos 
módon történik. 
 
13.2.2. A Bank az okmányos meghitelezés 
igazolására más hitelintézetet általában nem 
kér fel,de az Ügyfél kezdeményezésére és 
költségére ad ilyen megbízást. A Bank nem 
felel abban az esetben, ha az igazolás 
kibocsátása - a Bank önhibáján kívül - bármely 
okból meghiúsul. 
 
13.2.3. A Bank akkor teljesíti a fizetést, ha az 
okmányok a meghitelezés előírásaival 
egyezőek. A fizetéssel egyidejűleg a Bank az 
Ügyfél által nyújtott fedezetet igénybe veszi. 

the Customer. 
 
13.1.2. If a letter of credit is opened, the Bank as 
the opening bank undertakes to comply with its 
payment obligation under the documentary credit 
upon the instruction and at the expense of the 
Account Holder Customer, but in its own name in 
favor of the beneficiary (hereinafter: “opening of 
documentary credits”) against the submission of 
the documents required according to the 
documentary credit and/or provided that other 
conditions are met. 
 
13.1.3 In the case of handling a documentary 
credit the Bank shall proceed upon the instruction 
and in favor of the Customer in order to fulfill the 
obligation of presenting the documents specified 
in the documentary credit opened in favor of the 
Customer as beneficiary and/or to fulfill other 
conditions (hereinafter: “handling of documentary 
credits”). 
 
 
13.2 Opening of documentary credits 
 
13.2.1 The instruction to open a documentary 
credit shall state the type and the method of 
payment of the letter of credit the Account Holder 
Customer requires to be opened and all the 
conditions under which the Bank can make the 
payment after the examination of the documents. 
The Account Holder Customer shall specify the 
requirements of the documentary credit in such a 
way that they can also be unambiguously 
identified from the prescribed documents. 
 
The evaluation of whether to open documentary 
credits shall be identical to the procedure on the 
extension of credit, in conformity with the Chapter 
II referred to in Clause 12.5.3 hereof.  
 
13.2.2 The Bank does generally not request any 
other credit institution to confirm the 
documentary credit but on the initiative and at the 
expense of the Customer it may give such 
instruction. The Bank shall not be liable if the 
issuance of confirmation fails for any reason 
beyond the Bank's control. 
 
13.2.3 The Bank shall make the payment if the 
documents are in conformity with the specification 
of the documentary credit. Simultaneously with 
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Az okmányok egyezősége esetén a fizetés 
ellen az Ügyfél kifogással nem élhet. 
 
 
13.2.4. Ha az okmányok nem felelnek meg a 
meghitelezésben előírt feltételeknek - mivel a 
Bankot az okmányok elfogadása tárgyában 
mérlegelési jog nem illeti meg - a Bank erről a 
Számlatulajdonos Ügyfelet haladéktalanul 
értesíti, lehetővé téve számára az 
okmányokba 
történő betekintést is. 
 
A meghitelezés előírásaitól eltérő okmányokat 
a Számlatulajdonos Ügyfél - kifejezett és 
feltétel 
nélküli írásbeli nyilatkozatával - elfogadhatja. 
 
 
13.3. Okmányos meghitelezés kezelése 
 
13.3.1. Az Ügyfél javára más hitelintézet által 
megnyitott okmányos meghitelezés 
hitelességét a Bank ellenőrzi és a meghitelezés 
érkezéséről az Ügyfelet értesíti. 
 
 
13.3.2. A Bank az Ügyfél által hozzá 
megküldött okmányokat a tőle elvárható 
gondossággal vizsgálja meg és - amennyiben 
azok a meghitelezés előírásaival egyezőek - 
továbbítja meghitelezést nyújtó 
hitelintézetnek. A Bank az Ügyfelet értesíti, ha 
az okmányok a meghitelezés feltételeitől 
eltérnek és ezt követően a Bank az Ügyfél 
rendelkezésének megfelelően jár el. 
 
 
13.3.3. A Bank nem vállal felelősséget az 
igazolatlan okmányos meghitelezést nyújtó 
hitelintézet teljesítéséért. 
 
13.3.4. A Bank - az Ügyféllel kötött külön 
megállapodása alapján, díjazás ellenében – 
igazolóbankként is eljárhat és az okmányos 
meghitelezést nyitó bank felkérésére, annak 
fizetési kötelezettségéért felelősséget 
vállalhat arra az esetre, ha a meghitelezés 
feltételei teljesülnek. 
 
 
 

the payment the Bank shall use the security 
provided by the Customer. If the documents are in 
conformity, the Customer cannot object to 
payment. 
 
13.2.4 If the documents are not in conformity with 
the conditions specified in the documentary credit 
- as the Bank has no discretion concerning the 
acceptance of the documents - the Bank shall 
notify the Account Holder Customer promptly, 
allowing the Customer to inspect the documents. 
 
 
 
Documents different from the requirements 
specified in the documentary credit can be 
accepted by the Account Holder Customer in 
his/her/its express and unconditional written 
statement. 
 
13.3 Handling of documentary credits 
 
13.3.1 The Bank shall verify authenticity of 
documentary credits issued in favor of the 
Customer by another credit institution and shall 
notify the Customer of the receipt of the letter of 
credit. 
 
13.3.2 The Bank shall examine the documents 
received from the Customer with reasonable care, 
and - if they are in conformity with the 
requirements of the documentary credit - it shall 
forward such documents to the credit institution 
providing the documentary credit. The Bank shall 
notify the Customer if the documents are not in 
conformity with the letter of credit conditions and 
thereafter the Bank shall proceed as instructed by 
the Customer. 
 
13.3.3 The Bank shall not assume any liability for 
the performance of the credit institution providing 
an unconfirmed documentary letter of credit. 
 
13.3.4 On the basis of a separate agreement 
concluded with the Customer and for a separate 
fee the Bank can also act as confirming bank and 
on the request of the bank opening the 
documentary letter of credit it may assume 
liability for the payment obligation of such bank if 
the conditions of the letter of credit are satisfied. 
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14. Okmányos beszedési megbízások 
 
14.1. Az okmányos beszedésekhez 
kapcsolódó banki kötelezettségvállalások 
 
14.1.1. Az Ügyfél írásbeli megbízása alapján a 
Bank vállalja az átadott okmányok beszedésre 
történő továbbítását. Az Ügyfelei terhére 
érkezett okmányos beszedés keretében - az 
erre vonatkozó megbízásban meghatározott 
okmány kiszolgáltatási feltételek teljesítése 
ellenében – a Bank vállalja az okmányok 
kiadását az Ügyfél részére. 
 
14.1.2. A Bank a megbízásban feltüntetett 
okmányokat nyilvántartásba veszi, tételesen 
ellenőrzi,hogy a kapott okmányok külső 
megjelenésükben megegyeznek-e a beszedési 
megbízásban felsoroltakkal. A Banknak e 
tekintetben további kötelezettsége nincs. 
 
14.2. Az okmányos beszedések teljesítése 
 
14.2.1. Az Ügyfél terhére teljesített okmányos 
beszedés esetén a Bank a beszedésre 
megküldött okmányokat nyilvántartásba veszi, 
azok beérkezéséről a fizetésre kötelezett 
Ügyfelet levélben értesíti, feltüntetve benne a 
beszedés adatait, mellékelve a fizetési 
kötelezettséget igazoló okmányok 
fénymásolatait. 
 
14.2.2. Az Ügyfél terhére teljesített okmányos 
beszedés esetén a Bank az okmányos 
beszedéshez csatolt eredeti okmányokat csak 
a megbízásban meghatározott okmány-
kiszolgáltatási feltételek teljesítését követően 
bocsátja az Ügyfél rendelkezésére. 
 
 
14.2.3. Az Ügyfél terhére teljesített okmányos 
beszedés esetén a Bank az okmányos 
beszedési 
megbízás szerinti átutalást abban az esetben 
teljesíti, ha az Ügyfél - a fedezet biztosítását 
követően - arra vonatkozóan hiánytalan 
írásbeli megbízást ad. 
 
14.2.4. A Bank a rendeletére beérkezett áruk 
esetén - a fizetésre kötelezett Ügyfél kérésére 
– az áruk azonosítására szolgáló okmányok 
bemutatása alapján, fizetés teljesítése 

 
14 Documentary Collection Instructions 
 
14.1 Undertakings of the Bank related to 
documentary collections 
 
14.1.1 On the basis of a written instruction given 
by the Customer, the Bank undertakes to forward 
the documents received for collection. Within the 
framework of the documentary collection received 
against the Customer - if the conditions of the 
delivery of documents stated in the relevant 
instruction are satisfied - the Bank undertakes to 
deliver the documents to the Customer. 
 
14.1.2 The Bank shall register the documents listed 
in the instruction, and it shall check item by item 
whether the documents received are - concerning 
their external appearance - in conformity with the 
ones listed in the collection instruction. In this 
respect, the Bank shall have no further obligation. 
 
14.2 Performance of documentary collections 
 
14.2.1 In the case of documentary collection 
against the Customer, the Bank registers the 
documents received for collection and notifies by 
mail the Customer - obliged to pay - of their 
receipt, specifying the data of collection and 
attaching the photocopies of the documents 
certifying the payment obligation. 
 
 
14.2.2 In the case of documentary collection 
performed to the debit of the Customer the Bank 
shall make the original documents attached to the 
documentary collection available to the Customer 
only after the conditions for the supply of 
documents specified in the instruction are 
satisfied. 
 
14.2.3 In the case of documentary collection 
performed to the debit of the Customer the Bank 
shall make the transfer in conformity with the 
documentary collection instruction only if the 
Customer has given a complete written instruction 
in this respect, and after the provision of sufficient 
funds for the transfer. 
 
14.2.4 In case of goods that have arrived to the 
Bank's order, on the basis of the documents 
certifying the identity of the goods - on the 
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ellenében hozzájárul az áruknak az Ügyfél 
rendelkezésére bocsátásához. 
 
 
VI. Záró rendelkezések 
 
15. Tevékenységi engedély 
 
A Bank a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete (jogutódja a Magyar Nemzeti 
Bank) által 2003. január 10-én kiadott I-
37/2003. számú tevékenységi engedély 
alapján működik. 
 
16. Az Üzletszabályzat és a szerződések 
viszonya 
 
 
Jelen Üzletszabályzatban foglaltak, mint 
általános szerződési feltételek –a 
Bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és 
más pénzügyi szolgáltatások nyújtásáról szóló 
Üzletszabályzat Általános Részében, továbbá 
a Záró rendelkezések című XIII. fejezetében 
írtakkal együtt - a hitelművelet és okmányos 
művelet végzésére vonatkozó szerződés 
részét képezik.  
 
17. Hatálybalépés 
 
A jelen Üzletszabályzat  
 
- az új Ügyfelek tekintetében 2015. február 1-
jén,  
- a meglévő Ügyfelek tekintetében 2015. 
április 1-jén lép hatályba. 
 
 
BANK OF CHINA (HUNGÁRIA) ZRT. 

 
 

request of the Customer obliged to pay - the Bank 
shall agree to make the goods available to the 
Customer against payment. 
 
 
VI Final provisions 
 
15 Operational license 
 
The Bank operates pursuant to the license issued 
on 10 January2003under number I-37/2003. by 
the State Financial and Capital Market Supervisory 
Authority (its legal successor: National Bank of 
Hungary). 
 
16 Connection between the Business Rules and 
the agreements 
 
 
The provisions of these Business Rules as general 
contractual conditions shall constitute part of the 
agreement on the execution of credit or 
documentary operations together with General 
Part and Chapter XIII on Closing Provisions of the 
Business Rules on keeping bank accounts, 
collecting deposits and providing any other 
financial services. 
 
 
17 Entry into force 
 
These General Business Rules shall enter into force 
 
- on 1st February 2015 in respect of new 
Customers, and 
- on 1st April 2015 in respect of existing Customers. 
 
 
 
BANK OF CHINA (HUNGARY) CLOSE LTD. 

 
 


