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I. Üzletszabályzat

1. Bevezetés

A Magyar Hitel PénzÜgyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a ,,Magyar Hite!
Zrt.") adatai:
Tevékenységi engedély száma: H-N-I-B01/2016,
Tevékenységi engedély dátuma: 2016' szeptember 23.
Tevékenységi bővítési engedély száma: H-EN-I-66/2019.
Tevékenységi bővítési engedély dátuma: 2019' január 28'
Cégjegyzékszáma : Cg.01-10-049001
Tevékenységi köre (TEAOR): 6492'o8 Egyéb hitelnyújtás / főtevékenység

6491 '08 PénzÜgyi lízing
6499 '0B M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés

Adószáma : 257 66305-2-43
Statisztikai számjele: 25766305-6492-174-0I
Székhelye: 1095 Budapest, Mester u. 87.
Fióktelepe: 6000 Kecsemét, Izsáki út B. 1000/30 hrsz.
Működési területe: Magyarország egész terÜlete, azaz országos.

2. Fogalom meghatáľozások

,,Adásvételi Szerződés" azEladó és a Magyar Hitel Zrt. között írásban létrejött, a Lízingtárgyak
tulajdonjogának átruházására vonatkozó szerződés.

,,BUBoR' minden Kamatperiódusra nézve azt az éves százalékban kifejezett bankkozi
hitelkamatlábat (fölfelé kerekítve a legközelebbi 1/B százalékra) jelenti (Budapest Interbank
offered Rate), amelyet az adott Kamatperiódust megelőző második magyar banki napon a
Magyar Nemzeti Bank az aktív kamatjegyző bankok ajánlataiból számít és tesz közzé budapesti
idő szerint 11 órakor a Reuters terminál "BUBoR='' oldalán'

,,Eladő" az a személy, amelytől a Lízingtárgy megvásárlásra kerÜl

,,EURIBoR" minden Kamatperiódusra nézve azt az éves százalékban kifejezett bankközi
hitelkamatlábat (fölfelé kerekítve a legközelebbi 7lB százalékra) jelenti (EURo Interbank offered
Rate), amelyet az adott Kamatperiódus időtartamával megegyező futamidőre jegyeznek a
Reuters terminál ''EURIBoR='' oldalán két TARGET Nappal az adott Kamatperiódust megelőzően
budapesti idő szerint az adott periódusra vonatkozó kamatláb meghatározásának napján de'
11.00 órakor.

',Garancia" a Ptk. 6:43L $-a szerinti garanciavállalási szerződés vagy nyilatkozat, amely
megfelel a Hpt' 3. 5 (1) bekezdés g.) alpontja szerinti garancia vállalásnak. A Magyar Hitel Zrt.
harmadik személy javára vállalt önálló fizetési kötelezettsége, amelyet a Magyar Hitel Zrt. a
garancia nyilatkozatban vállalt kötelezettségének megfelelően és feltételek szerint teljesít,
tekintet nélkül az Ügyfél és a harmadik személy közötti jogviszony tartalmára'

,,Hirdetmény" jelenti a Magyar Hitel Zrt. által az Ügyfelek részére nyújtott szolgáltatásokért
felszámított díjak, jutalékok, költségek és késedelmi jellegű kamatok felszámításának jogcímét
és mértékét taftalmazó, mindenkor hatályos hirdetményt, amely folyamatosan elérhető a
Magyar Hitel Zrt. székhelyén'

,,Hitel" hitelszerződés (a ,,Hitelszerződés") alapján meghatározott hitelkeret - jutalék
ellenében történő - rendelkezésre tartása az Ügyfél részére, és a Magyar Hitel Zrt.
kötelezettségvállalása meghatározott szerződési feltételek megléte esetén a kölcsönszerződés
megkötésére Vagy egyéb hitelművelet végzésére.
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,,Hpti' jelenti a hitelintézetekről és a pénzÜgyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.
törvényt.

,,Kamatperiódus'' jelenti a Kölcson folyósításától a folyósítást, Lízing esetén a Lízingtárgy
megvásárlásának napját követő első kamatfizetés esedékességének időpontjáig, majd ezt
követően a kamatfizetés esedékességétől a következő kamatfizetés esedékességéig terjedő - a
PénzÜgyi Szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározott tartamú - időszakot'

,,Kezesség" a Ptk. 6:420' $-a szerinti készfizető kezesség, amely megfelel a Hpt. 3' 5 (1)
bekezdés g.) alpontja szerinti kezességvállalásnak' Kezesség vállalásával a Magyar Hitel Zrt. a
kedvezményezettel szemben arra kötelezi magát, hogy amennyiben a kötelezett kötelezettségét
nem' Vagy nem szerződésszerűen teljesítené, úgy a Magyar Hitel Zrt. maga fog helyette fizetést
teljesíteni. Kötelezettsége ahhoz a k<jtelezettséghez igazodik, amelyért kezességet vállalt'

,,Kölcsön" jelenti a kölcsönszerződésben (a ,,Kölcsiinszerződés") meghatározott osszegű,
devizanemű és lejáratú kcilcsönösszeget, amelyet az Ügyfél a Kölcsönszerződésben
meghatározott Igénybevételi lehetőség időszaka alatt, a szerződésben meghatározott
feltételekkel jogosult lehívni, és amelyet a szerződésben meghatározottak szerint egy
összegben, vagy részletekben köteles a Magyar Hitel Zrt.-nek visszafizetni'

,,KövetelésvásárIási Szerződés" jelenti a Magyar Hitel Zrt' és az Ügyfél között áruszállításból,
szolgáltatásnyújtásból, egyéb tevékenységből származő jövőben esedékes bevételek
megvásárlása és harmadik személyt illető lejárt követelések megvásárlása céljából létrejött
szerződést.

,,KHR' jelenti a központi hitelinformációs rendszert

,,KHR törvény'' jelenti a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényt'

,,Kłitelezett'' jelenti az Ügyfél azon szerződéses partnerét, aki részére teljesített áruszállításból,
szolgáltatásból vagy egyéb tevékenységből eredően Ügyfélnek Követelése áll fenn, Vagy a
jövőben keletkezhet'

,,Követelés'' jelenti az Ügyfélnek a Kötelezettel szemben fennálló számlával igazolt
pénzkövetelését.

,,Lízingszerz(idés" az Ügyfél és a Magyar Hitel Zrt. között a Lízingtárgy lízingbe adására
vonatkozóan létrejovő pénzÜgyi lízingszerződés.

,,Lízingtáľgy" Mindazon az Ügyfél által kiválasztott ingó dolgok és ezek kiegészítői, alkatrészei
és tartozékai mennyiségtől és típustól fÜggetlen egyÜttes elnevezése, amelyeknek beszerzését
Ügyfél a Magyar Hitel Zrt. által nyújtott pénzügyi lízingszolgáltatás keretében kívánja
finanszírozni, illetve amelyek a Lízingszerződés tárgyát képezik, és amelyek a
Lízingszerződésben a l ízi n g tá rgya ként kerü l nek felsoro lásra.

,,Nyílt végíi pénzügyi lízing" a pénzijgyi lízing olyan formája, ahol a Magyar Hitel Zrt' és az
Ügyfél a Lízingszerzódés aláírásakor abban állapodnak meg, hogy amennyiben az Ügyfél a
Lizingszerződés alapján fennálló valamennyi fizetési és egyéb szerződéses kötelezettségének
maradéktalanul eleget tett/ jogosultságot szerez arra, hogy ő vagy az általa megjel<ilt harmadik
személy a Lízingszerződésben meghatározott maradványérték megfizetésével a Lízingtárgy
tulajdonjogát megszerezze, amely vételi jogosultsá9 azonban nem jelent vételi kötelezettséget
az Ügyfél számára.
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,,Pénzügyi lizing" az a tevékenység, amelynek során a Magyar Hitel Zrt' a tulajdonában lévő
ingó dolgot, illetve vagyoni értékű jogot az Ügyfél határozott idejű használatába adja oly módon,
hogy a használatba adással azÜgyfél

a) viseli a kárveszély átszállásából származő kockázatot,
b) a hasznok szedésére jogosulttá válik,
c) viseli a k<izvetlen terheket (ideértve a fenntartási és amortizációs költségeket is),
d) jogosultságot szerez arra, hogy a Lízingszerződésben kikötött időtartam lejártával a lízingdíj

teljes tőketörlesztő és kamattörlesztő részének, valamint a Lízingszerződésben kikötött
maradványérték megfizetésével a dolgon ő vagy az általa megjelölt személy
tulajdonjogot szerezzen ' Ha az Ügyfél nem él e jogával, a lízing tárgya visszakerül a
Magyar Hitel Zrt. birtokába' A felek a Lízingszerződésben kötik ki a lízingdíj tőkerészét -
amely a lízingbe adott vagyontárgy, vagyoni értékű jog szerzódés szerinti árával azonos
-, valamint kamatrészét és a törlesztésének ütemezését'

,,Pénzügyi Szolgáltatás" jelenti az Ügyfél és a Magyar Hitel Zrt. között létrejött
Kölcsönszerződés/Hitelszerződés alapján az Ügyfél által lehívott Kölcsön folyósítását,
Lízingszerzódés alapján a Lĺzingtárgy Ügyfél kérésére történő megvásárlását, majd lízingdĺj
el|enében a használatba adását, Követelésvásárlási Szerződés esetén az Ügyfél által felajánlott
Követelés Magyar Hitel Zrt.-re történő engedményezése ellenében faktorkölcsön nyújtását'

,,Pmt." jelenti a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szőló 2077. évi LIII. törvényt.

,,Ptk.' jelenti a Polgári Törvénykönyvról szőlő 2013. évi V. törvényt

,,Referencia-kamatláb" jelenti a BUBoR-t és az EURIBoR-t.

,,UgyÍél" jelenti a Ptk. szerinti gazdasági társaságokat, egyéb gazdálkodó szervezeteket,
társadalmi szervezeteket, egyéni vállalkozókat, őstermelőket, Ügyvédeket, Ügyvédi irodákat és
cinkormányzatot, amely a Magyar Hitel Zrt'-vel e9Y, vagy több pénzÜgyi szolgáltatás
igénybevételére vonatkozóan a jelen Üzletszabályzat hatálya alá tartozó Szerződést köt.

,,Üzletszabályzat" jelenti a jelen Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételeket.

,,Zártvégíi pénzügyi lizing" a pénzÜgyi lízing olyan formája, amikora MagyarHitel Zrt. és az
Ügyfél a Lízingszerzi5dés aláírásakor abban állapodnak meg, hogy az Ügyfél a Lízingszerzodés
szerinti valamennyi fizetési kötelezettségének teljesítésével minden egyéb jogi aktus nélkÜl,
a uto mati ku sa n megszerzi a Lízingtárgy tu lajdonjogát.

3. Álta!ános rendelkezések

3.1. Üztetszabátyzat és az Áttalános Szerződési Fettételek hatálya

3.1.1 Jelen Üzletszabályzat célja a Magyar Hitel Zrt. által a jelen Üzletszabályzat hatálya alatt
szerződést kötő Ügyfelek részére végzett pénzÜgyi szolgáltatásokra, a kapcsolódó biztosítéki
szerződésekre vonatkozó általános érvényű szabályok és szerződéses feltételek
megállapítása.

A Magyar Hitel Zrt. az Ügyfél részére a Hpt' alapján az alábbi Pénzügyi Szolgáltatásokat
nyújtja:

(a) hitel és pénzkölcsön nyújtása (Hpt. 3.5 (1) b));
(b) pénzÜgyi lízing (Hpt, 3.S (1) c));
(c) kezesség és garancia vállalása (Hpt' 3'9 (1) s));
(d) pénzÜgyi szolgáltatás közvetĺtése (Hpt' 3.5 (1) i));
(e) követelésvásárlás (Hpt. 3.5 (1) |)).
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A Magyar Hitel Zrt. jelen Üzletszabályzatban rögziti, hogy PénzÜgyi Szolgáltatásként
pénzÜgyi szolgáltatás közvetítését is végezni kívánja, amelyre vonatkozó engedélyt az MNB-
től megkérte. A pénzügyi szolgáltatás közvetítése keretén belrjl további tevékenységet kÜlön
MNB engedély birtokában fog végezni a Magyar Hitel Zrt' Az ehhez kapcsolódó részletes
szabályozást az MNB kÜlön eljárásában benyújtandó kÜlön okiratba foglalt Üzletszabályzat
fogja tartalmazni.

3.1'3. A Magyar Hitel Zrt. Pénzügyi Szoĺgáltatást fogyasztónak minősÜlő személy részére nem
nyújt.

3.r.4. A Magyar Hitel Zrt. és az Ügyfél jogÜgyletének tartalmára elsősorban a Magyar Hitel Zrt' és
az Ügyfél között létrejött egyedi szerzódés, másodsorban jelen Üzletszabályzat,
harmadsorban pedig a vonatkozó jogszabályokban - így kÜlönösen Ptk'-ban, a Hpt'-ben és
egyéb jogszabályokban - foglaltak az irányadók'

Jelen Üzletszabályzatban meghatározott általános szerződési feltételek a Magyar Hitel Zrt.
és az Ügyfél között létrejött valamennyi szerződés és Ügylet, valamint a Magyar Hitel Zrt'
javára biztosítékot nyújtó harmadik személlyel kötött szerződés vonatkozásában szerződéses
feltételnek m inősÜl nek.

3.2' Úztetszabátyzat kozzététele

A Magyar Hitel Zrt. a mindenkor hatályos Üzletszabályzatát - amely nyilvános, bárki részére
hozzáférhető és megismerhető - a székhelyén, valamint a Magyar Hitel Zrt. honlapján
elhelyezi, illetve Ügyfél kérésére díjmentesen CD lemezen, Vagy kinyomtatott formában az
Ügyfél rendelkezésére bocsátja.

3.3. Hirdetmények

3.3.1 A Magyar Hitel Zrt. által az Ügyfél részére nyújtott PénzÜgyi Szolgáltatásokért felszámított
díjak, jutalékok, költségek és késedelmi jellegű kamatok felszámításának jogcímét és
mértékét, valamint a szolgáltatások nyújtásának egyéb specifikus feltételeit a Magyar Hitel
Zrt' által közzétett Hirdetmények tartalmazzák'

3'3.2' A Magyar Hitel Zrt. által közzétett, mindenkor hatályos Hirdetmények jelen Üzletszabályzat
elválaszthatatlan részét és mellékletét képezik.

3.3.3 A Magyar Hitel Zrt' a mindenkor hatályos Hirdetményeit - amely nyilvános, bárki részére
hozzáférhető és megismerhető - a székhelyén, valamint a Magyar Hitel Zrt. honlapján
elhelyezi, illetve az Ügyfél kérésére díjmentesen CD lemezen, Vagy kinyomtatott formában
az Ügyfél rendelkezésére bocsátja.

3'4. Azonosĺtás

3.4.r. Az Üzleti kapcsolatok biztonsága érdekében a Magyar Hitel Zrt. a Pmt. rendelkezései alapján
az Ügyfél, illetve annak képviseletében eljáró személyek személyazonossá9ának ellenőrzését
és azonosítását elvégzi a tevékenységével összefüggésben az alábbi esetekben:

(a) az Üzleti kapcsolat létesítésekor;
(b) a hatályos Pmt'-ben meghatározott összeget elérő vagy meghaladó összegű Ügyleti

meg bízás teljesítésekor;
(c) árukereskedő esetében hatályos Pmt.-ben meghatározott összeget elérő vagy

meghaladó összegű ügyleti megbízás készpénzben történő teljesítésekor;
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(d) a hatályos Pmt.-ben meghatározott összeget meghaladó összegű, a Rendelet 3' cikk
9. pontjában meghatározott pénzátutalásnak minősülő Ü9yleti megbízás
teljesítésekor;

(e) pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körÜlmény
felmerÜlése esetén, ha az a)-e) pontban meghatározottak szerint átvilágításra még
nem kerÜlt sor;

(f) ha a korábban rögzített Ügyfél azonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével
kapcso|atban kétség merül fel.

(s) ha az Ügyfél-azonosító adatokban bekövetkezett változás kerül átvezetésre és
kockázatérzékenységi megközelítés alapján szÜkséges az Ügyfél-átvilágítás ismételt
elvégzése;

(h) ) * ha az Ügyfél-azonosító adatokban bekövetkezett változás kerÜl átvezetésre és
kockázatérzékenységi megközelítés alapján szÜkséges az ügyfél-átvilágítás ismételt
elvégzése

A b) és c) pontban meghatározott átvilá9ítási kötelezettség kiterjed az egymással
ténylegesen összefÜggő, több ügyleti megbízásra, ha ezek egyÜttes értéke eléri a b) és c)
pontban meghatározott összeget' Ebben az esetben az átvilágítást azon ügyleti megbízás
elfogadásakor kell végrehajtani, amellyel az ügyleti megbízások egyuttes éltéke eléri a b) és
c) pontban meghatározott összeget.

3.4'2' Az ügyfél-átvilágítás keretében a Magyar Hitel Zrt. az Ugyfelet, annak meghatalmazottját, a
rendelkezésre jogosultat, továbbá a képviselőjét - illetve a Pmt.-ben meghatározott
esetekben azÜgyfél tényleges tulajdonosát - köteles azonosítani, és személyazonosságának
igazoló ellenőrzését elvégezni a Pmt.-ben meghatározott okiratok alapján, illetve köteles a

Pmt.-ben meghatározott adatokat rögzíteni. A Pmt.-ben előírt adatokon túlmenően az ugyfél-
átvilágítás részeként a Magyar Hitel Zrt' - külön jogszabályokban foglalt rendelkezések
alapján - jogosult az Ügyfél egyéb adatait, így ktllonösen az Ügyfél adóilletőségére vonatkozó
információkat is rögzíteni, és az adóilletőség megállapítását igazoló dokumentumok
bemutatását kérni.

3.4.3. A Magyar Hitel Zrt. kérésére az Ü1yfél köteles a Pmt.-ben meghatározott feltételeknek
megfelelő okiratot vagy annak hiteles másolatát benyújtani.

3.4.4 Az Ügyfél kcjteles - a Pmt.-ben meghatározott esetekben és adattartalommal - ĺrásbeli
nyilatkozatot tenni arra vonatkozőan, hogy saját Vagy a tényleges tulajdonos nevében
illetőleg érdekében jár el' Amennyiben bármikor kétség merÜl fel a tényleges tulajdonos
kilétével kapcsolatban, a Magyar Hitel Zrt' az Ügyfelet a tényleges tulajdonosra vonatkozó
( ismételt) írásbel i nyi latkozattétel re szó lítja fel.

3'4'5. Abban az esetben, ha Ügyfél az átvilágításához nem járul hozzá, vagY az a jogszabályban
előírt módon nem végezhető el, illetve ha az Ügyfél az adóilletőség megállapításához
szÜkséges adatokat és dokumentumokat nem bocsátja a Magyar Hitel Zrt' rendelkezésére, a
Magyar Hitel Zrt. az üzleti kapcsolat létrehozását, illetőleg a tranzakció teljesítését
megtagadja, illetve alkalmazza a külön jogszabályban meghatározott egyéb
jogkövetkezményeket, vagy az Ügyféllel fennálló üzleti kapcsolatot megszünteti.

3'4'6. A Magyar Hitel Zrt' az Ügyfél-átvilágítás érdekében rögzített adatokat és a
személyazonosságra vonatkozó dokumentáció másolatát az Ügyfél kifejezett írásbeli
hozzájárulásával bocsátja más, a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltató rendelkezésére.

4. Hitel- és kölcsönügyletek

Az Ügyfél hitel- vagy kölcsönÜgyletre vonatkozó kérelmet nyújthat be a Magyar Hitel Zrt.-
hez' A kérelem érdemi elbírálásánakaza feltétele, hogy az Ügyfél a gazdálkodásáról, illetve
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4.2

vagyoni helyzetéről a Magyar Hitel Zrt. által kért szÜkséges információkat, adatokat és
okiratokat megadja, valamint a mindenkor hatályos Hirdetményben feltüntetett, ilyen
esetekben esetlegesen fizetendő díjakat és egyéb jutalékokat megfizesse (amennyiben van
ilyen).

A Magyar Hitel Zrt. hitel- vagy kĺjlcsönműveletet Hitel- vagy Kölcsönszerződés alapján végez.

A Hitelszerződés alapján a Magyar Hitel Zrt. az Ügyfél részére hitelkeretet tart rendelkezésre,
melynek terhére és erejéig - meghatározott feltételek megléte esetén, a Magyar Htiel Zrt.
egyedi döntése alapján - kölcsönszerződés(eke)t köt'

4.3

4.4 A Kölcsön kamatlábát a Magyar Hitel Zrt' a folyósítás időpontjában érvényesÜlő
refinanszírozási feltételek, valamint az Ügyfélkockázat figyelembevételével éves százalékban
adja meg' Ha esedékességkor az Ügyfél nem tesz eleget a Magyar Hitel Zrt'-vel szembeni
fizetési kotelezettségének, az esedékesség napja és a követelés megtértjlésének napja
közötti időszakra a Magyar Hitel Zrt. az Ügyleti kamaton felÜl késedelmi kamatot számíthat
fel. A késedelmi kamat számítása a Hitel- vagy Kölcsönszerződésben, illetve a mindenkori
Hirdetményben meghatározott késedelmi kamatláb alapján történik, ha pedig valamely hitel-
vagy kölcsönÜgylet tekintetében késedelmi kamatlábat a Hitel- vagy Kölcsönszerződésben
kÜlön nem határoztak meg, illetve az adott Ügyletre a Hirdetmény rendelkezései nem
alkalmazhatók, akkor a késedelmi kamat a vonatkozó jogszabályban megállapított aktuális
kamatláb alapján kerÜl felszámításra.

4.5' A kamat kiszámítása az alábbi képlet alapulvételével történik

nem esedékes tőketartozás x a Kamatperiódusban lévő naptári napok száma x kamat|áb
360

Amennyiben a kamatláb valamely Referencia-kamathoz kötődik, a Magyar Hitel Zrt. eltérő
megállapodás hiányában a Referencia-kamatot a következő Ll}-ig felkerekítve határozza
meg az aktuális kamatlábat.

4.6 Az Ügyfél tőke- és kamattartozását a szerződésben meghatározott esedékességkor köteles
megfizetni. Eltérő megállapodás hiányában, amennyiben az Ügyfél a
Hitelszerződés/Kölcsönszerződés lejárata előtt tőketartozását részben vagy egészében
törleszti (előtörleszti), koteles a Magyar Hitel Zrt.-nek az előtörlesztésből közvetlenül fakadó
költségeit megfizetni' Amennyiben az Ügyfél és a Magyar Hitel Zrt' nem rendelkezik valamely
törlesztésként befizetett összeg jogcíméről, a Magyar Hitel Zrt' jogosult a törlesztés összegét
a tőketartozás csökkentésére fordítani, vagy azt a Ptk' rendelkezésének megfelelően
elszámolni.

4.7

4.8.

Az Ügyfél a rendelkezésére tartott összeg után rendelkezésre tartási jutalékot, a folyósított
kölcsönösszeg után pedig kamatot, jutalékot, ilĺetve egyéb díjakat fizet, amelyet a
mindenkori hatályos Hirdetmény, és a Hitel- és/vagy Kölcsönszerződés tartalmaz.

A hltelekľe és kölcsön ügyletekre vonatkozó ÁItalános Szerződési Feltételeket az
Üzletszabályzat 1. számú Mettéklete taftalmazza.

5. Pénzügyi Lízing

Az Ügyfél pénzÜgyi lízingre vonatkozó kérelmet nyújthat be a Magyar Hitel Zrt.-hez. A
kérelem érdemi elbírálásának az a feltétele, hogy az Ügyfél a gazdálkodásáról, illetve vagyoni
helyzetéről a Magyar Hitel Zrt. által kért szükséges információkat, adatokat és okiratokat
megadja, valamint a mindenkor hatályos Hirdetményben feltüntetett, ilyen esetekben
esetlegesen fizetendő díjakat és egyéb jutalékokat megfizesse (amennyiben van ilyen).
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5.2 Az Ügyfél kizárőlag Lízingtárgy finanszírozására nyújthat be kérelmet a Magyar Hitel Zrt.-
hez. A Lízingtárgy ingatlan nem lehet.

A Magyar Hitel Zrt. a pénzügyi lízinget az Ügyféllel a Lízingszerződésben való
megállapodásnak megfelelően Zárt végű pénzügyi lízingként Vagy Nyílt végű pénzÜgyi
lízingként nyújt.

5.3

5.4 Az Ügyfél a Magyar Hitel Zrt. részére a Lízingtárgy használatáért lízingdíjat fizet' A lízingdíj
a Lízingszerződésben meghatározott ütemezésben fizetendő, amely tartalmazza a kamatot
és a tőkeösszeget is. A lízing futamideje a Lízingszerződésben kerÜl meghatározásra, mely
3-6 év lehet'

5.5 A Lízingszerződés fix kamatozású vagy változó kamatozású lehet, melyet a Lízing Ászr és a
Lízingszerződés hatá roz meg'

5.6. Az Ügyfél a lízing után kamatot, jutalékot, illetve egyéb díjat fizet, amelyet a mindenkori
hatályos, a pénzÜgyi lízingre vonatkozó Hirdetmény és a Lízingszerzódés taftalmaz.

5.7 A pénzügyi lizing ĺ'igyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket az
Üzletsza bá ly zat 2. szá mú MeI léklete ta rta l mazza.

6. Követelésvásárlás

6.1 Az Ügyfél követelés-vásárlásra vonatkozó kérelmet nyújthat be a Magyar Hitel Zrt.-hez. A
kérelem érdemi elbírálásának az a feltétele, hogy az Ügyfél a gazdálkodásáról, illetve vagyoni
helyzetéről a Magyar Hitel Zrt. által kért szÜkséges információkat, adatokat és okiratokat
megadja, továbbá a Követelésre vonatkozó információkat a Magyar Hitel Zrt' rendelkezésére
bocsássa, valamint a mindenkor hatályos Hirdetményben feltüntetett, ilyen esetekben
esetlegesen fizetendő díjakat és egyéb jutalékokat megfizesse (amennyiben van ilyen).

6'2. A Magyar Hitel Zrt' le nem járt és lejárt Követelések megvásárlásával is foglalkozik

6.3. A Követelés vételárát, vagy faktordíját, a felszámított kamat, késedelmi kamat és egyéb
díjak mértékét a Követelésvásárlási Szerződés és a Hirdetmény tartalmazza.

6.4 Az Ügyfél a vételárelőleg összege után az összeg átutalásától a Magyar Hitel Zft. részére
töfténő megtérÜlés napjáig számított időre kamatot köteles fizetni a Magyar Hitel Zrt. részére,
amelynek számítása az alábbiak szerint töfténik:

finanszírozási összeg x naptári napok száma x kamatláb
360

6.5 Az Ügyfél által a kamaton felÜl fizetendő egyéb díjakat a mindenkor hatályos Hirdetmény és
a Követelésvásárlási szerződés tartalmazza.

6.6. A követeIésvásárlási ügyletekre vonatkozó Áttalános Szerződési Feltételeket az
Üzletszabályzat 3. számú Melléklete tartalmazza.

7. Kezesség és garancia

7.I' Kezesség
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Az Ügyfél kezesség vállalására vonatkozó kérelmet nyújthat be a Magyar Hitel Zrt'-hez'
A kérelem érdemi elbírálásánakaz a feltétele, hogy az Ügyfél a gazdálkodásáról, illetve
vagyoni helyzetéről, valamint az alaprigyletről a Magyar Hitel Zrt. által kért szÜkséges
információkat, adatokat és okĺratokat megadja, Valamint a mindenkor hatályos
Hirdetményben feltüntetett, ilyen esetekben esetlegesen fizetendő díjakat és egyéb
jutalékokat megfizesse (amennyiben van ilyen).

Kezesség vállalásával a Magyar Hitel Zrt. a Kedvezményezettel szemben arra kotelezi
magát, hogy amennyiben az Ügyfél, mint kötelezett kötelezettségét nem' Vagy nem
szerződésszerűen teljesítené, úgy a Magyar Hitel Zrt. maga fog helyette fizetést
teljesíteni. Kötelezettsége ahhoz a kcitelezettséghez igazodik, amelyért kezességet
vállalt: érvényesítheti a kezesség i9énybevételével mindazt a kifogást, amelyet a
kötelezett érvényesíthet a jogosulttal szemben' A kezesség járulékos jellegű, a kezes a
kedvezményezettel szemben felvetheti azokat a kifogásokat melyek a főadóst az
alapjogviszonyban megil leti k az alapjogviszony jogosu ltjával szemben.

7.T.L

7.L.2

7.2. Garancia

7.2.r.

7.2.2

Az Ügyfél kezesség vállalására vonatkozó kérelmet nyújthat be a Magyar Hitel 1rt.-hez.
A kérelem érdemi elbírálásának az a feltétele, hogy az Ügyfél a gazdálkodásáról, illetve
vagyonĺ helyzetéről, valamint az alapÜgyletről a Magyar Hitel Zrt. által kért szÜkséges
információkat, adatokat és okiratokat megadja, valamint a mindenkor hatályos
Hirdetményben feltüntetett, ilyen esetekben esetlegesen fizetendő díjakat és egyéb
jutalékokat megfĺzesse (amennyiben van ilyen).

A Magyar Hitel Zrt. az Ügyféllel, mint megbízóval kötött Garancia megbízási Szerződés
(a továbbiakban: Szerződés) alapján arra vállal kötelezettséget, hogy az Ügyfél, mint
kötelezett a Szerződésben meghatározott harmadik személlyel, mint Kedvezményezettel
szemben - szerződés, jogszabály vagy egyéb jogviszony alapján (a továbbiakban:
alapjogviszony) - fennálló fizetési vagy egyéb szerződéses kötelezettsége teljesítésért
forintalapú Garanciát nyújt a Kedvezményezett javára, a Szerződésben meghatározott
és az Ügyfél által elfogadott taftalmú Garancia Nyilatkozat kibocsátásával, melynek
alapján, az abban foglalt feltételek szerint a Magyar Hitel Zrt' maga fog helyette fizetést
teljesíteni.

7 '3. Közös szabályok

7.3.r

7.3.2

7.3.3

7.3.4

A - kezesség és garancia vállalás - pénzÜgyi szolgáĺtatást jogi személyek és nem jogi
személyiségű vállalkozások, szövetkezetek, egyéb szervezetek, továbbá az egyéni
vállalkozók és őstermelők vehetik igénybe.

A Magyar Hitel Zrt. kezességet és garanciát az Ügyfelei részére csak meghatározott időre,
vagy feltétel bekovetkeztésig vállal.

Az Ügyfél a Magyar Hitel Zrt. által végzett szolgáltatásért ügyleti díjat fizet' A díj mértékét
a Garancis- vagy Kezességvállalási Szerződés és a Hirdetmény tartalmazza'

A Magyar Hitel Zrt. kezesség és garancia vállalás díjának kiszámítása az alábbi képlet
alapján tcjrténik:

kezesség/oarancia összege x kezesség/garanciadíj (7o) x futamidő naptári naookban
360

Éven beluli kezesség/garancia esetén a felszámítandó egyszeri díjat előre - a megbízási
szerződésben meghatározott napon - kell megfizetni.
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7.3.5

Éven túli kezesség/garancia esetén az első Ügyfélévre évente felszámítandó díjat előre -
a megbízási szerződésben meghatározott napon - kell megfizetni, majd az azt követő
ügyfélévre a forduló napot megelőző to' munkanapig.

A kezesség és garancia válIalási ügyletekre vonatkozó ÁltaIános Szerződési
Feltételeket az Üzletszabályzat 4. számű Melléklete tartalmazza.

8. Pénziigyi Szolgáltatás nyújtása során létrejiivő jogviszonyok általános feltételei

B.1. Együttműködési kotelezettség

8.1.1 A Magyar Hitel Zrt' és az Ügyfél a Pénzügyi Szolgáltatások nyújtása és igénybevétele során,
a Pénzügyi Szolgáltatások feltételeinek kialakításánál, a létrejövő jogviszonyok fennállása
alatt és az után is kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit figyelembe véve kötelesek
eljárni.

8.7.2 A Magyar Hitel Zrt' és az Ügyfél haladéktalanul köteles a másik felet értesíteni a
kapcsolattaftásban Vagy a közöttÜk fennálló jogviszonyban bekövetkezett lényeges
változásról, körÜlményről, ideértve kÜlönösen, de nem kizárólagosan a teljesítéssel
kapcsolatban bek<jvetkezett változásokról'

8.1.3. Az Ügyfél haladéktalanul köteles értesíteni a Magyar Hitel Zrt.-t

(a) amennyiben elnevezésében, címében, képviselője személyében, jogi státuszában
változás állt be;

(b) amennyiben csődeljárás vagy adósságrendezési eljárás kezdeményezésére kerÜlt sor
(mé9 a bírósági beadás előtt);

(c) amennyiben magáncsőd alá került;
(d) felszámolási eljárás megindítása iránti kérelem Vagy hitelezője által kezdeményezett

adósságrendezési eljárás iránti kérelem beadásának elhatározásáról, illetve egyéb
hitelezők ilyen irányú szándékáról való tudomásszerzéséről;

(e) végelszámolási eljárás kezdeményezésére vonatkozó dontés meghozataláról (még a
bírósági beadás előtt);

(f) vele szemben indult kényszertörlési eljárásról;
(9) vezetésének személyi összetételében bekövetkezett bármilyen változásról;
(h) amennyiben más gazdasági társaságot vagy egyéb szervezetet kíván létrehozni,

vagy társaságban kíván részesedést szerezni;
(i) átalakulási szándékáról;
(j) vagyonának tervezett megosztásáról;
(k) amennyiben vagyoni helyzetében változás áll be, ideértve a törzstőke vagy alaptőke

leszállítását, felemelését, illetve ha taftozásai tartósan meghaladják követeléseit,
vagy ha fizetéseit beszÜntette;

(l) tevékenységi körével kapcsolatos hatóságitiltásról, korlátozásrólvagy intézkedésről;
(m) vele szemben folyamatban lévő végrehajtási eljárásról, illetve foglalási

cselekményről;
(n) biztosítékot nyújtó harmadik személlyel szemben kezdeményezett végrehajtási-,

csőd-, felszámolási vagy kényszertörlési eljárásról;
(o) lejárt banki, lizing-, vagy köztartozás keletkezésérőli
(p) harmadik féllel szemben fennálló, 30 napon túl lejáft fizetési kötelezettségéről.

8.I'4' Az Ügyfél köteles a Magyar Hitel Zrt. felhívására, de legalább évente a Magyar Hitel Zrt'
rendelkezésére bocsátani mérlegbeszámolóját, konszolidá|t mérlegét és üzleti beszámolóit.
A Magyar Hitel zrt' Vagy megbízottja jogosult a jelen pontban meghatározott
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8.1.5.

dokumentumokat az Ügyfél székhelyén vagy egyéb helyiségében is megtekinteni, illetve
jogosult az Ügyfél Üzleti nyilvántartásaiba és Üzleti könyveibe is betekĺnteni.

Az Ügyfél köteles a Magyar Hitel Zrt. rendelkezésére bocsátani minden olyan a kĺjzöttÜk
fennálló jogviszonyra vonatkozó adatot és információt, amely ahhoz szÜkséges, hogy a
Magyar Hitel Zrt. döntést hozzon, illetve az adott ügyletet és az Ügyfelet megítélje.

Az Ügyfél B.1.3' pontban meghatározott kötelezettségének elmulasztása olyan
szerződésszegésnek minősül, amely alapján a Magyar Hitel Zrt' jogosult a közte és az Ügyfél
között fennál ló bármilyen jogviszonyt azonnali hatál lyal felmondani.

Felelősség

A Magyar Hitel Zrt' tevékenysége és a szerződések teljesítése során mindig az Ügyfél
érdekeinek figyelembevételéVel és a legnagyobb gondossággal jár el.

A Magyar Hitel Zrt' köteles megtéríteni az Ügyfélnek jogellenesen okozott kárt, kivéve, ha
bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható'

8.1.6.

8.2

8,2.7

8.2.2.

B.2'3. A Magyar Hitel Zrt. nem felel az erőhatalomból (vis maior), belföldi vagy kÜlföldi hatósági
rendelkezésből vagy a Magyar Hitel Zrt' működésének megzavarásából eredő kárért.

8.2.4 A Magyar Hitel Zrt. nem felel az elvárható gondos vizsgálat során sem felismerhető hamis
vagy hamisított okmány elfogadása, megbízás teljesítése kovetkezményeiért. A Magyar Hitel
Zrt' az Ügyféltől átvett okmányokat csak abból a szempontból vizsgálja, hógy azok
megfelelnek-e az Ügyféllel kötött szerződésben foglaltaknak'

B.3' Képviselet

8.3.1 Az Üzleti kapcsolatok biztonsága érdekében a Magyar Hitel Zrt' köteles meggyőződni az
Ügyfél képviseletében eljáró személyek képviseleti jogosultságáról a képviseleti jog
megfelelő igazolásával.

8.3.2 A gazdálkodó szervezet Ügyfélnek írásban kell bejelentenie a képviseleti joggal
rendelkezőket. A bejelentés érvénybe helyezéséhez a rendelkezők ügyvéd vagy kozjegyző
által hitelesített aláírási cĺmpéldányának vagr7 aláírási mintájának bemutatása szÜkséges' Az
Ügyfél továbbá köteles az aláirási címpéldány vagY az aláírási minta bemutatásával
egyidejűleg a Magyar Hitel Zrt.-nek átadni a nyilvántartást vezető szervezettől származő,
harminc napnál nem régebbi okiratát, amely igazolja, hogy a nyilvántartásban szerepel.

B.3.3. A képviseleti jogosultságban be nem jelentett változások miatti kárért a felelősség a mulasztó
felet terheli.

8.3.4 A Magyar Hiteł Zrt' ahozzá érkezett rendelkezéseken, megbízásokon gondosan megvizsgálja
az Ügyfél által bejelentett aláírások meglétét. Ha az azonosítás a bejelentett mintától eltérő,
vagy legalábbis az azonosság tekintetében kérdéses aláírást észlel, a rendelkezést az ok
megjelölésével visszakÜldi a benyújtónak.

8'3.5. A Magyar Hitel Zrt. nem felel az olyan hamis, vagy hamisított megbízás teljesítésének
következményeiért, amelynek hamis, vagy hamisított voltát gondos vizsgálattal sem lehetett
felismern i.

Az Ügyfél a Magyar Hitel Zrt. képviselőjének tekinti azokat a személyeket, akiket az Ügyfél
részére a Magyar Hitel Zrt. szervezeti egységének vezetője vagy annak megbízottja ilyenként

8.3.6.
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mutat be. Az Ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben dolgozó alkalmazottat a

Magyar Hitel Zrt. képviselőjének kell tekinteni.

8.4, Írásbetiség

8.4'I' Az Ügyfél és a Magyar Hitel Zrt' egymásnak szóló értesítéseit, Üzeneteit, megbízásokat,
valamint a PénzÜgyi Szolgáltatásokra vonatkoző szerződéseket írásba kell foglalni.

8'4.2. A Magyar Hitel Zrt. felhívására az Ügyféllel kötött vagy kötendő PénzÜgyi Szolgáltatásokra
vonatkozó szerződéseket közokiratba kell foglaltatni. A közokiratba foglalás költségét az
Ügyfél viseli.

8.4.3 A Magyar Hitel Zrt' az Ü9yfél telefaxon, e-mailben adott közléseit, megbízásait csak akkor
köteles elfogadni, ha az Ügyfél előzetesen írásban, szerződésben erre kifejezetten
felhataImazást adott és ezzel egyidejűleg teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
nyilatkozatban tudomásul vette, hogy az ilyen megbízások teljesítéséből fakadó károk
kizárőlag őt terhelik.

8.4.4' A telefaxon, e-mailen érkezett és teljesített megbízásokat az Ügyféltől származónak kell
tekinteni.

8.5. Kézbesĺtés

B.5'1. A Magyar HitelZrt. és az Ügyfél közöttivalamennyiértesítést és közlést írásban kellelkÜldeni,
melynek módja lehet:

(a) személyes átadás, a kézbesítés megtörténtét tanúsító módon;
(b) ajánlott, Va9Y tértivevényes postai kÜldemény;
(c) email Üzenet'

8.5'2. Ellenkező bizonyításig az email Üzenetek beérkezése időpontjának a kt]ldő részére kézbesített
kézbesítési igazolásban szereplő kézbesítési időpontot kell tekinteni.

B'5.3' Azon írásbeli nyilatkozatokat, amelyeket tértivevényes és ajánlott, avagy egyéb könyvelt
(ajánlott, biztosĺtott ajánlott kÜlön szolgáltatással) levélpostai küldeményként
szabályszerűen postára adtak, a címzettel közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni
akkor is, ha a kÜldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy arról a címzett nem
szerzett tudomást, mégpedig az e kÜldeménynek azigazolt postára adása napjától számított
ötödik napon.

8.5'4' Minden értesítést vagy más közlést magyar nyelven kell megtenni.

8.6. Ellenérték

8.6.1 Az Ügyfél a Magyar Hitel Zrt' szolgáltatásaiért kamatot, díjat, jutalékot, kezelési költséget
stb. fizet, amelynek mindenkori értékét a Magyar Hitel Zrt. a Hirdetményekben határoz meg,
illetve azok mértékéről a PénzÜgyi Szolgáltatásokra vonatkozó egyedi szerződésekben
állapodik meg az Ügyféllel.

B,6'2' A Magyar Hitel Zrt' a jelen pont szerinti díjakat egyoldalrlan csak a szerződésben
meghatározott módon és okból változtathatja meg.

A Magyar Hitel Zrt' által meghatározott díjak megfizetése a Magyar Hitel Zrt. teljesítésének
feltétele. Amennyiben azÜgyfél a jelen pont szerinti díjakat nem fizeti meg/ a Magyar Hitel
Zrt. jogosult a teljesítést megtagadni, illetve teljesítését felfüggeszteni'

8.6.3

12



Magyar Hitet Zrt. Úztetszabályzat és Áttatános Szerződési Fettétetek verzio 3

8.6.4 A Magyar Hitel Zrt. jogosult felszámítani az Ügyfél terhére az adott Pénztigyi Szolgáltatás
teljesítése során felmerÜlt készkiadások, postaköltségek, hatósági eljárási koltségek,
illetékek költségeit.

B.6.5' Pénztartozás késedelmes teljesítése esetén az Ügyfél a PénzÜgyi Szolgáltatásra vonatkozó
szerződésben' Vagy a Magyar Hitel Zrt' Hirdetményeiben meghatározott métékű késedelmi
kamatot köteles fizetni.

8.6.6 Az Ügyfelet terhelik az Ü9yfél szerződésszegése esetén a Magyar Hitel Zrt. által az Ügyféllel
szemben folytatott igényérvényesítési és végrehajtási eljárás során felmerÜlő költségek,
ideéftve a harmadik személy igénybevételével kapcsolatos költségeket is.

8'7. Biztosítékok

B.7.1. A Magyar Hitel Zrt' jogosult az Ügyféltől megfelelő biztosítékot (a,,Biztosíték") kérni olyan
mértékben, amilyen mértékben a Magyar Hitel Zrt. Ügyféllel szemben fennálló követelésének
megtérÜ lése érdekében szü kséges'

8.7.2 Az Ügyfél köteles gondoskodni a Magyar Hitel Zrt. javára biztosítékul lekötött vagyontárgyak
és jogok fenntartásáról és megóvásáról' A Biztosíték értékében, értékesíthetőségében
bekövetkezett változásokról az Ügyfél köteles a Magyar Hitel zrt'-t haladéktalanul
tájékoztatni '

8.7.3. Amennyiben a biztosítékul lekötött Vagyon szerződéskötéskori értéke a tartozáshoz
viszonyítva olyan mértékben csökken, hogy a Magyar Hitel Zrt' kielégítési jogát veszélyezteti,
akkor a Magyar Hitel Zrt' jogosult további Biztosítékot kérni az Ügyféltől.

B.7.4. A Magyar Hitel Zrt. jogosult az Ügyfél Üzleti tevékenységének jelentős zavarása nélktjl
ellenőrizni, hogy az Ügylet fedezete és Biztosítéka megfelelő-e, az Ügyfél képes-e a fizetési
kötelezettségei nek teljesítésére.

8.7.5

8.7.6

A Biztosítékok létesítésével, regisztrálásával, fenntartásával, kezelésével és érvényesítésével
kapcsolatos minden felmerÜlt költség az Ügyfelet terheli, valamint Ügyfél viseli a
Biztosítékoknak időszakonként töfténő újraértékelésével kapcsolatos költségeket is.

A Magyar Hitel Zrt. a rendelkezésére álló Biztosítékokat az általa választott sorrendben veheti
igénybe, illetve donthet úgy, hogy egyes Biztosítékokat időlegesen nem érvényesít' Egyes
Biztosítékok nem érvényesítése nem jelenti a Biztosítékról való lemondást; a Magyar Hitel
Zrt' bármely Biztosítékot mindaddig érvényesíthet, ameddig az Ügyféllel szemben kovetelése
áll fenn'

B.B. Teljesítés

8.B'1. A Magyar Hitel Zrt. javára történő bármely fizetés teljesítésének időpontja az a nap/ amelyen
az adott összeg a Magyar Hitel Zrt. számláján jóváírásra kerÜlt. Készpénzben történő
teljesítést a Magyar Hitel Zrt. nem fogad el.

B.8'2. A teljesítés (fizetés) helye a Magyar Hitel Zrt. bankszámlája'

B.B'3. A Magyar Hitel Zrt' fizetési kötelezettsége teljesítésének időpontja az a nap, amikor a fizetés
osszege a Magyar Hitel Zrt. számláján terhelésre került.

8.B.4. Ha az esedékesség időpontja munkaszüneti nap, bármely fizetési kötelezettség az azt követő
első munkanapon (a ,,Munkanap") válik esedékessé' Az Ügyféllel kötött egyedi szerződés a
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fizetési kötelezettség esedékességére vonatkozóan a jelen pontban foglaltaktól eltérő
rendel kezéseket tartalmazhat.

B'B'5' Az Ügyfél - bankszámlája terhére adott megbízással, vagy más módon - intézkedik a
szerződés alapján a Magyar Hitel Zrt' javára őt terhelő fizetési kotelezettség teljesítésére.
Teljesítés elmulasztása esetén a Magyar Hitel Zrt. jogosult az ügylet szerződés szerinti egyéb
Biztosítékaiból kielégítést keresni, illetve ennek eredménytelensége esetén - az Ügyfél
egyidejĹĺ értesítése mellett - bírósági, illetve felszámolási eljárást kezdeményezni, továbbá
_ azUgyfél értesítése nélkÜl - egyéb módon megtérÜlést keresni.

8.9' Szerződések Ügyfél számára kedvezőtten egyotdalú módosítása

8.9.1 A Magyar Hitel Zrt. jogosult az Ugyfelekkel bármilyen pénzügyi és kiegészítő pénzÜgyi
szolgáltatásra vonatkozóan kötött szerződések esetén az adott szerződésben és a
Hirdetményben kikötött kamatot, díjat, költséget az Ügyfél számára kedvezőtlenÜl,
egyoldalúan módosítani az alábbiakban rögzített egy vagy tobb feltétel megváltozása,
bekövetkezése, fel merÜ lése alapján :

(a) Jogi szabályozői környezet megváltozása

A Magyar Hitel Zrt. szerződése szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenÜl érintő -
tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás,
jegybanki rendelkezés; Vagy

a Magyar Hitelező Zrt.-re kötelező egyéb szabályozók megváltozása; Vagy

a Magyar Hitel Zrt' - szerződése szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő -
tevékenységéhez kapcsolható közteher Va9y a kötelező tartalékolási szabályok változása'

(b) A Magyar Hitel Zrt' kockázatvállalását befolyásoló feltételek megváltozása

Az Ügyfél körülményeiben bekövetkezett változás, amely vagyoni helyzetét, fizetőképességét
negatívan befolyásolja, gazdasági társaságok és egyéb vállalkozások esetében az Ügyfél
pénzÜgyi mutatóinak (pl' árbevétel, nyereség, tőkehelyzet, likviditás) romlása, gazdasági
társaságok és egyéb vállalkozások, illetve jogi személyek esetén az Ügyfél tevékenységét
e|lenőrző hatóságok, illetve szervezetek által az Ügyfél tevékenységére vonatkozóan tett
negatív megállapítások, illetve vele szemben alkalmazott szan kciók'

AzÜgyfél, illetve a hitelÜgylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a Magyar Hitel
Zrt. vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata vagy belső
adósminősítési szabályzata alapján - különös tekintettel az Ügyfél pénzÜgyi helyzetében és
fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra _ , ha azt az ljj kockázati kategóriába
történő átsorolás az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének
változtatását teszi indokolttá.

A nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet éftékében bekövetkezett
legalább 10Yo-os változás.

A Magyar Hitel Zrt. által nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéÜl szolgáló - az ingatlanfedezeten
kívÜli - biztosítékok értékében bekövetkezett változás.

Az Ügyfél szerződésszegő magatartása, ideértve a kĺjlcsön- Vagy hitelszerződésben vállalt
fizetési kötelezettség elmulasztását vagy késedelmes teljesítését'
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B.9.2. A Hirdetményekben közzétett, a szerződésekre vonatkozó kamatot, díjat vagy költséget
érintő, az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítását a Magyar Hitel Zrt. a módosítás hatályba
lépését tizenöt nappal megelőzően a Hirdetményében teszi közzé.

8.9.3. Amennyiben az Ügyfél a B.9.2' pont szerĺnti módon közölt módosítás hatályba lépését
megelőzően a módosítással érintett szerződését nem mondja fel és az annak alapján fennálló
tartozását, annak járulékaival egyÜtt a Magyar Hitel Zrt. részére nem fizeti vissza, a
módosított feltétele k az Ü gyfél részérő l elfogadottna k teki ntendő k'

8.9.4 Amennyiben a Magyar Hitel Zrt. a szerződések kamat-, díj- és költségelemet nem tartalmazó,
egyedi szerződésbe foglalt egyéb szerződési feltételeit módosítja egyoldalúan, az Ügyfél
számára kedvezőtlenül, akkor a Magyar Hitel Zrt' a módosításról, annak hatálybalépését
megelőző tizenöt nappal az Ügyfelet írásban Vagy a szerződésben meghatározott módon
közvetlenÜl értesíti'

B'10. Ügyfél számára nem kedvezőtten egyotdalú szerződésmódosítás

A Magyar Hitel Zrt' jogosult az Ügyféllel megkötött szerződés, a Hirdetmény, illetve az
Üzletszabályzat bármely feltételét, illetve rendelkezését az Ügyfél számára nem
kedvezőtlenÜl, egyoldalúan, indokolás nélkÜl bármikor módosítani' A Magyar Hitel Zrt' ezen
módosításokat legkésőbb annak hatályba lépése napján Hirdetményben teszi kozzé, illetve a
szerződésben kikötött egyedi kamat-, díj-, költség, Vô9Y egyéb szerződési feltétel Ügyfél
számára kedvező, vagy nem kedvezőtlen módosítása esetén a Magyar Hitel Zrt. a
módosításról az Ügyfelet írásban Vagy a szerződésben meghatározott módon, közvetlenÜl
értesíti.

8'11. Szerződés módosítása közös megegyezéssel

Az Ügyfél és a Magyar Hitel Zrt. a közöttÜk létrejött egyedi szerződést közös megegyezéssel
bármi kor módosíthatják.

B'12' Szerződésszegés

Az alábbi események szerződésszegésnek minősÜlnek és a Magyar Hitel Zrt' jogosult a
szerződést azonnali hatállyal felmondani :

(a) az Ügyfél a Magyar Hitel Zrt.-vel kötött bármely szerződése alapján fennálló fizetési
kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik;

(b) az Ügyfél vagY az adott Ügyletben biztosĺtékot nyújtó fél nem tesz eleget a jelen
Üzletszabályzatban Vagy a Magyar Hitel Zrt'-vel kotött szerződésben foglalt bármely
kötelezettsé9ének;

(c) az Ügyfél Vagy a biztosítékot nyújtó harmadik személy valótlan információt bocsát a
Magyar Hitel Zrt. rendelkezésére, továbbá a szerződés megkötése Vagy teljesítése
szempontjából lényeges körÜlményt elhallgat;

(d) Ügyfél Va9y bármely harmadik személy kötelezett vagyoni helyzetében, jogi
státuszában vagy egyéb korülményeiben olyan lényeges változás következik be,
amely veszélyeztetheti Ügyfél vagy a harmadik szemé|y kötelezett fizetési vagy
e9yéb kötelezettsé9ei teĺjesítését;

(e) az Ügyfél vagy bármely harmadik személy kötelezett nem képes adósságaik
megfizetésére azok esedékességekor, felfilggesztik fizetéseiket bármely
adósságukra vonatkozóan' Vagy erre tekintettel tárgyalásokat kezdenek egy vagy
több hitelezőjÜkkel abból a célból, hogy bármely adósságukat átütemezzék;

(f) az Ügyfél vagy bármely harmadik személy kötelezett ellen csődeljárás, felszámolási
eljárás, végelszámolás vagy ehhez hasonló bármilyen egyéb eljárás indul (ideéľtve,
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ha az eljárás megindítását az első fokú bíróság még nem jogerős határozatával
elrendeli), vagy ilyen eljárást kezdeményeznek vele szemben;

(g) az Ügyfél vagy bármely harmadik személy kötelezett ellen végrehajtási vagy bármely
vagyontárgyára vonatkozőan lefoglalási eljárást indítanak, vagy jogerős, illetve
előzetesen végrehajtható határozat alapján bármely személy jogosulttá válik
végrehajtási vagy lefoglalási eljárást kezdeményezni;

(h) az Ügyfél éslvagy a biztosítékot nyújtó harmadik személy fedezet elvonására
irányu ló magatartást tanúsít;

(i) a Biztosítékok értéke vagy érvényesĺthetősége jelentősen csökken (így például a
Biztosíték állapotában, állagában olyan jelentős változás vagy romlás következik be,
amely veszélyeztetheti a Magyar Hitel Zrt. követelésének a Biztosítékból való
kielégítését), és azt az Ügyfél Vagy a biztosítékot nyújtó harmadik személy a Magyar
Hitel Zrt' felszólítására nem egészíti ki;

(j) az Ügyfél Vagy a biztosítékot nyújtó harmadik személy a fizetőképességére
vonatkozó, valamint a Magyar Hitel Zrt'-vel kötött szerződés fedezetével,
Biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot akadályozza;

(k) a Ptk. 6:3B2.$ (a) és (5) bekezdésében Vagy a 6:387.$-ban meghatározott bármely
eset bekovetkezik.

8.13. Szerződés megszűnése, felmondása

8.13.1. A Magyar Hitel Zrt. és az Ügyfél között létrejött szerződés - a jogszabályban meghatározott
egyéb eseteken kívÜl - megszűnik:

(a) a szerződés mindkét fél általi teljesítésével;
(b) írásbeli közcis megegyezéssel;
(c) írásbeli rendes felmondással, a szerződésben kikötött felmondási idővel;
(d) bármely fél írásbeli azonnali hatályú felmondásával, amennyiben ennek feltételei

fennállnak;
(e) a Magyar Hitel Zrt. vagy az Ügyfél jogutód nélkÜli megszűnésével.

8'13.2. Bármely szerződés felmondás általi megszűnése esetén az Úgyfél Magyar Hitel Zrt'-vel
szembeni tartozása azonnal esedékessé válik'

9. Banktitok, adatkezelés, adatszol9áItatás

9.1. Banktitok

9.1.1. A Magyar Hitel Zrt. az Ügyféllel kötött jogÜgyletei során tudomására jutott tényeket és
adatokat banktitokként (a,,Banktitok") kezeli.

Banktitok minden olyan, az egyes Ügyfelekről a Magyar Hitel Zrt. rendelkezésére álló tény,
információ, megoldás vagy adat, amely az Ügyfél személyére, adataira, Vagyoni helyzetére,
Üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, Üzleti kapcsolataira, továbbá a Magyar
Hitel Zrt.-vel kötött szerződéseire vonatkozik'

9.r.2 A Banktitok tekintetében időbeni korlátozás nélkÜl titoktartási kötelezettség terheli a Magyar
Hitel Zrt' tisztségviselőit, vezetőit és alkalmazottait' Ugyancsak titoktartási kötelezettség
terheli mindazokat, akik a banktitok körébe tartozó adatokhoz a Magyar Hitel Zrt.-vel
kapcsolatos tevékenységÜk során bármilyen módon jutottak hozzá (pl' könyvvizsgáló, stb.)'

9.1'3' A Banktitokra vonatkozó szabályokat alkalmazni kell arra a személyre is, aki szolgáltatás
igénybevétele céljából lép kapcsolatba a Magyar Hitel Zrt.-vel, de a szolgáltatást nem veszi
igénybe.
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9'7.4. A Magyar Hĺtel Zrt' az üzleti kapcsolatok megszűnése után is koteles megőrizni a Banktitkot.

9'1'5' A Banktitokra vonatkozó titoktartási kötelezettség a Hpt'161.$-ban meghatározott
esetekben nem áll fenn.

9.2. Adatkezelés, adatszolgáltatás harmadik szeméty részére

9.2.r A Magyar Hitel Zrt' által nyújtott Pénzügyi Szolgáltatások, valamint a Magyar Hitel Zrt. és az
Ügyfél által vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a Magyar Hitel Zrt. jogosult, illetve
jogszabályban meghatározott esetekben és körben köteles az Ügyféltől az adatkezelés
céljából szÜkséges adatokat és információkat kérni, illetve ezeket igazoló dokumentumok
benyújtását kérni és az ezekben foglalt adatokat, illetve személyes adatokat kezelni. A
Magyar Hitel Zrt. által nyújtott PénzÜgyi Szolgáltatásokra vonatkozó Ügyletkötés és annak
teljesítése érdekében a Magyar Hitel Zrt' által megismert személyes adatok kezeléséhez való
hozzájárulást vélelmezn i kell'

9.2.2 A Magyar Hitel Zrt. az adatkezelése során elsősorban az Ügyfelet képviselő természetes
személy személyi adataira vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok, valamint az
Ügyféllel kotött szerződések és szerződéses nyilatkozatok rendelkezései alapján jár el.

Az Ügyfelet képviselő személy jogosult megismerni minden olyan személyes adatot, melyet
a Magyar Hitel Zrt. az Ügyfélre vonatkozóan a fentiek alapján kezel.

9.2.4. A Magyar Hitel Zrt. rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésének főbb általános
céljai:

(a) az Ügyfél, illetve képviselőjének azonosítása;
(b) Ügyfél-profil létrehozása, kockázat-elemzés és értékelés;
(c) kapcsolattartás;
(d) a Magyar Hitel Zrt. és az Ügyfél között létrejött egyedi szerződésben foglalt jogok és

kötelezettségek teljesítésének igazolása ;
(e) a Magyar Hitel Zrt. jogos érdekeinek érvényesítése;
(f) a Magyar Hitel Zrt. és az Ügyfél között létrejött egyedi szerződésben szabályozott

jogviszony szerinti elszámolás.

Az egyéb, ügyletspecifikus adatkezelési célokat a Magyar Hitel Zrt. és az Ügyfél között
létrejött egyedi szerződések tartalmazzák.

9.2.5. A Magyar Hitel Zrt' adatkezelésének lehetséges jogalapjai

(a) Az Érintett és a Társaság közötti szerződés teljesítéséVel, vagy az Érintett és a
Társaság között létrehozandó szerződés létrehozásával kapcsolatos jogalap
szerződéses jogalap,

(b) jogszabályban foglalt kotelezettség teljesítése - jogi kötelezettség jogalap,
(c) a Társaság vagy harmadik személy érdekeinek védelme - jogos érdek jogalap,
(d) az Érintett hozzájélrulása - hozzájáruláson alapuló jogalap.

9.2.6' A hozzájáruláson alapuló adatkezelés maximális időtaftama: a jogviszony megszűnését
követő 5. (ötödik) év vége, kivéve azokat az adatokat, amelyeket Ügyfélprofil létrehozása,
valamint kockázat-elemzés és értékelés céljából adott meg az Ügyfél (pl': iskolai végzettség,
jövedelem, munkahely, foglalkozási szektor, családi állapot)' Ezen adatoknál az adatkezelés
maximális időtartama az Ügyfélkapcsolat megszűnését követő B (nyolc) év.
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9.2.7. Kötelező adatkezelés maximális időtartama

(a) a Pmt.-ben megjelolt személyes adatokat a Magyar Hitel Zrt. az üzleti kapcsolat
megszűnésétől számított B (nyolc) évig köteles megőrizni;

(b) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján a Magyar Hitel Zrt.
konyvviteli elszámolását közvetlenÜl és közvetetten alátámasztó számviteli
bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező
nyilvántartásokat is), így az abban foglalt személyes adatokat is, az üzleti kapcsolat
megszűnésétől számított legalább 8 (nyolc) évig kell a Magyar Hitel Zrt.-nek
megőriznie;

(c) a KHR törvény alapján a Magyar Hitel Zrt., mint referenciaadat-szolgáltató az
adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés megkcĺtését követően írásban átadja a
KHR részére a természetes személynek a jogszabályban meghatározott
referenciaadatait' A KHR-t kezelő pénzü9yi vállalkozás a referenciaadatokat a
KHR-ről szóló tĺjrvényben meghatározott időponttól számítottan kezeli, a törvényben
meghatározott ideig, de legfeljebb a KHR részére töfténő adatátadást követő 10 (tíz)
évig'

Az egyéb, Ügyletspecifikus adatkezelési időtartamokat a vonatkozó szerződések
tartalmazzák.

9.2,8, A Magyar Hitel Zrt' jogosult az Ügyfelek adatait átadni a Magyar Hitel Zrt.-vel szerződéses
jogviszonyban álló kozvetítők, a Magyar Hitel Zrt. által nyújtott szolgáltatások teljesítésében
közreműködő szervezetek, a Magyar Hitel Zrt' üzemszerű műkodésével kapcsolatos járulékos
(kiszervezett) tevékenységet végző vállalkozások, a Magyar Hitel Zrt. megbízásából
fogyasztói, illetve Ügyfél-elégedettségi felmérést, kutatást végző szervezetek, valamint a
Magyar Hitel Zrt. megbízásából követelések behajtásával foglalkozó személyek, illetve
szervezetek részére ezen ügynökök, közreműködők, vállalkozások és szervezetek
feladatainak teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamra, de legfeljebb a Magyar Hitel
Zrt' általi adatkezeléssel azonos mértékben és időtartamra. A Magyar Hitel Zrt. átadhatja
továbbá az Ügyfél olyan adatait, amelyek a Magyar Hitel Zrt.-nek az Ügyféllel szemben
fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szÜkségesek. A
Magyar Hitel Zrt. az adatokat olyan harmadik személy részére adhatja át, akinek
vonatkozásában az a követelés eladásához vagy érvényesítéséhez szÜkséges, így kÜlönösen
annak, akire a Magyar Hitel Zrt' az Ügyféllel szembeni követelését átruházza. Az
adattovábbítások címzettjeiről a Magyar Hitel Zrt. Ügyfél kérésére információt szolgáltat'

9.2.9 A Magyar Hitel Zrt. biztosítja, hogy az általa átadott adatokat a 9.2.8 pontban felsorolt
személyek, szervezetek és vállalkozások a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályok és a
banktitokra vonatkozó törvényi rendelkezések betartása mellett kezelik.

9.2'10' Az Ügyfelet képviselő természetes személy adatkezeléssel kapcsolatos jogaira - ideértve a
jogorvoslati lehetőséget is - az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a
természetes személyeknek a Személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a95/46/EK rendelet hatályon kívtll helyezéséről
szóló rendelet, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szőlő Zotl' évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

9.2.II' Ü9yfelet képviselő természetes személy a Magyar Hitel Zrt'-től tájékoztatást kérhet
személyes adatai kezeléséről, kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, valamint
személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését' A helyesbítés, illetve
törlés iránti kérelem elutasítása esetén az Ügyfél bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
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9'2.I2' A Magyar Hitel Zrt. kötelestörölni minden olyan, Ügyfeleivel, volt Ügyfeleivelvagy létre nem
jött szerződéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési
cél megszűnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre,
illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap. A Magyar Hiteĺ Zrt' a létre nem jött
szerződéssel kapcsolatos, Banktitkot képező adatokat, személyes adatokat addig kezelhetĺ,
ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető. Az
igényérvényesítés szempontjából - tcirvény eltérő rendelkezése hiányában - a Ptk'-ban
meghatározott általános elévülésĺ idő az irányadó, amelynek tartama 5 év'

9.3' Adatszolgáltatás a KHR részére

9.3.1 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Magyar Hitel Zft. a központi hitelinformációs rendszerről
szóló 2011. évi CXXII' törvényben meghatározott esetekben a törvény mellékletének II.
fejezete szerinti adatait jogosult megkÜldeni a központi hitelinformációs rendszer -
kezelésére jogosult pénzÜgyi vállalkozás részére'
A központi hitelinformációs rendszer (a továbbiakban: KHR) olyan zárt rendszerű adatbázis,
amelynek célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés
feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és
a referenciaadat-szol gáltató k bizto nságá na k érdekében'

9'3.2' A KHR-ben kizárőlag a törvényben meghatározott referencĺaadatok kezelhetők.

9.3.3

9.3.4

A KHR-t kezelő pénzÜgyi vállalkozás tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével
végzi, üzletszabályzatának elfogadásához a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyása szÜkséges'

A KHR-t kezelő pénzÜgyi vállalkozás kizárólag a törvényben meghatározott referenciaadatot
veheti át, és kizárőlag az általa kezelt referenciaadatot adhatja át a referenciaadat-
szolgáltatónak, egyéb adat nem adható át.

9.3.5 Az Ügyfél referenciaadataira vonatkozó adatkérési igény a pénzÜgyi szolgáltatásra vonatkozó
szerződés, a befektetési hitel nyújtására vonatkozó szerződés, valamint az értékpapír-
kölcsönzésre vonatkozó szerződés, továbbá a jogszabályban meghatározott hallgatói
hłtelszerződés (a továbbiakban egyÜtt: az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés)
megkötését megalapozó dontés meghozatalához, ilĺetve az Ügyfél által kért tájékoztatás
megadásának céljára használható fel.

9'3.6. A KHR-t kezelő pénzÜgyi vállalkozás nyiłvántartja a referenciaadatot továbbító Magyar Hitel
Zrt. nevét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét és a kapcsolattartásra jogosult személy nevét.

9'3'7. Vállalkozásokra vonatkozó rendelkezések:

(i) A KHR törvény rendelkezései alapján vállalkozások esetén, az alábbiakban feĺsorolt
szerződések és az Ügyfél alábbiakban meghatározott referenciaadatait az
alábbiakban meghatározott esetekben a Magyar Hitel Zrt. köteles átadni a KHR-t
kezelő pénzÜgyi vállalkozás részére.

Vállalkozás alatt énendő a gazdasági társaság, a fióktelep, az európai
részvénytársaság, a szövetkezet, az európai szövetkezet, az európai gazdasági
egyesülés, a lakásszövetkezet és az egyéni vállalkozó, ide nem énve a
referenciaadat- szolgáltatót.

A Magyar Hitel Zrt., mint referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzÜgyi
vállalkozás részére hitel és pénzkölcsön nyújtása és pénzÜgyi lízing szerződés kotése
esetén az alábbi adatokat köteles átadni:

( ii)
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(a) cégnév, név;
(b) székhely;
(c) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám;
(d) adószám;
(e) a szerződés típusa és azonosítója (száma);
(f) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja;
(g) a szerződés megszűnésének módja;
(h) a szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és

devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága.

(iii) Ha az Ügyfél az adatszolgáltatás tárgyát képző szerződésben vállalt fizetési
kötelezettségeinek oly módon nem tesz eleget, hogy lejárt és meg nem fizetett
tartozása több mint 30 (harminc) napon keresztÜl fennáll, akkor a Magyar Hitel Zrt.
az alábbiakban meghatározott adatokat megküldi a KHR sorbanállás-nyilvántartó
a l rendszeréne k negatív l istás adatb élzisába :

(a) cégnév, név;
(b) székhely;
(c) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám;
(d) adószám;
(e) a szerződés típusa és azonosítója (száma);
(f) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja;
(g) a szerződés megszűnésének módja;
(h) a szerződés <jsszege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és

devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága;
(i) annak bekövetkezésének időpontja, hogy az Ügyfél az adatszolgáltatás

tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon
nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizettet tartozása több mint
harminc napon keresztÜl fennállt;

(j) a fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, pénzneme akkor,
amikor az Ügyfél az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt
fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg
nem fizettet tartozása több mint harminc napon kereszttjl fennállt;

(k) a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és cisszege;
(l) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja;
(m) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató (p|. másik bank) részére

történő átruházására/ perre utaló megjegyzés;
(n) előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás

összege és devizaneme;
(o) fennálló tőketartozás összege és devizaneme'

Késedelem megszűnése esetén legkésőbb a késedelem megszűnését követő 5
munkanapon belÜl a Magyar Hitel Zrt'-nek el kell vé9ezni a lezárást.

(iv) A KHR az Ügyfél referenciaadatait öt évig kezeli, azonban az átadott adatot
haladéktalanul és véglegesen törli, ha a referenciaadat-szolgáltató nem állapítható
meg/ Vagy ha tudomására jut, hogy a referencia-adat jogellenesen kerÜlt a KHR-be'

Az ötéves időtaftam számításának kezdete

(a) a fenti (iii) pontban meghatározott esetben, amennyiben a késedelmes
tartozás nem kerÜlt megfizetésre, az adatátadás időpontjától számított
ötodik év vége;

(b) az Ügyfél pénzÜgyi szolgáltatásra vonatkozó szerződése megszűnésének
időpontja.
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Az öt év letelte után a KHR-t kezelő pénzÜgyi vállalkozás a referenciaadatokat
véglegesen és vissza nem állítható módon törli'

(v) A KHR-t kezelő pénzÜgyi vállalkozás az Ügyfélról nyilvántaftott, általa kezelt
referenciaadatokat a Magyar Hitel Zrt'-n kívÜl más referenciaadat-szolgáltató
részére, annak - a megismerni kívánt referenciaadatok pontos körét és az ada1kérés
célját megjeĺölő - kérelmére átadhatja.

9.3'B. Ügyfélvédelem, jogorvoslat

(i) Bármely referenciaadat-szolgáltatónál bárki jogosuĺt tájékoztatást kérni arról, hogy
milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadat-
szolgáltató adta át. A KHR-ben nyilvántartott saját adatait, valamint az arról szőlő
információt, hogy ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezen adatokhoz, a
nyilvántartott személy korlátozás nélkÜl megismerheti, ezért koltségtérítés és egyéb
díj nem számolható fel'

A referenciaadat- szolgáltató a tájékoztatás iránti kérelmet a KHR-t kezelő pénzÜgyi
vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belt]ltovábbítja, amely
három napon belÜl a kért adatokat zárt módon megküldi a referenciaadat-
szolgáltatónak. A referenciaadat-szolgáltató az adatokat a kézhezvételt követően
ugyancsak zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában
haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belÜl eljuttatja a kérelmezőnek. A
KHR-t kezelő pénzÜgyi vállalkozás a tájékoztatási kotelezettségét * ha a
nyilvántartott személy ezt kéri - elektronikus adatközlés útján is teljesítheti'

( iĺ) A nyilvántartott személy kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő
pénzÜgyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzÜgyi
vállalkozás által töńénő kezeĺése ellen, és kérheti a referenciaadat-helyesbítését,
illetve törlését.

A nyilvántartott személy a kifogást a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő
pénzÜgyi vállalkozásnak átadó referenciaadat-szolgáltatóhoz, Vagy a KHR-t kezelő
pénzÜgyi vállalkozáshoz írásban nyújthatja be'

A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a kifogást - a nyilvántartott személy egyidejű
értesítése mellett - annak kézhezvételét követő két munkanapon belül köteles ahhoz
a referenciaadat-szolgáltatóhoz megkÜldeni, amely a kifogásolt referenciaadatot a
KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadta, kivéve, ha a referenciaadat-szolgáltató
jogutód nélkÜl megszűnt, és az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésből eredő
követelés átruházására másik referenciaadat-szolgáltató részére nem kerÜlt sor,
Vagy a referenciaadat-szolgáltató szeméĺye nem állapítható meg.

A Magyar Hitel Zrt. mint referenciaadat-szolgáltató, illetőleg a KHR-t kezelő pénzÜgyi
vállalkozás köteles a kifogást annak kézhezvételét krivető öt munkanapon belÜl
kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről a nyilvántaftott személyt írásban, kézbesítési
bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgáĺat
lezárását követő két munkanapon belÜl tájékoztatni'

Ha a Magyar Hitel Zrt' a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb öt
munkanapon belÜl koteles a helyesbített vagy törlendő referenciaadatot - a
nyilvántartott személy egyidejű értesítése mellett - a KHR-t kezelő pénztigyi
vállalkozás részére átadni, amely a változást két munkanapon belÜl köteles
átvezetni.
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A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás vizsgálja ki a kifogást, ha a Magyar Hitel Zrt.
jogutód nélkÜl megszűnt és az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésből eredő
követelés átruházására másik referenciaadat-szolgáltató részére nem került sor,
Vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg.

A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a helyesbítésről vagy törlésről haladéktalanul,
de legkésőbb két munkanapon beltjl köteles értesíteni valamennyi olyan
referenciaadat-szolgáltatót, amelynek a nyilvántartott személyről a helyesbítést vagy
ttj rlést megelőzően referenciaadatot tová bbított.

(iii) A nyilvántartott személy referenciaadatainak jogellenes átadása és kezelése miatt,
illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a Magyar Hitel Zrt. és a KHR-t kezelő
pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat.

A keresetlevelet a kifogása eredményeképpen megkÜldott tájékoztató kézhezvételét
követő harminc napon belÜl a nyilvántartott személy lakóhelye szerint illetékes
járásbírósághoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. E határidő
elmulasztása miatt igazolásnak van helye'

A nyilvántartott személyt a keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a Magyar Hitel
Zrt., illetve a KHR-t kezelő pénzÜgyi vállalkozás a KHR törvényben meghatározott
tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget' A keresetlevél benyújtására nyitva
álló határidőt ez esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidő
leteltétől kell számítani'

1o. Panaszkezelés

A Magyar Hitel Zrt. panaszkezelési eljárására a Magyar Hitel Zrt. kÜlön okiratba foglalt
Panaszkezelési Szabályzatában foglalt rende|kezések az irányadóak. A Magyar Hitel Zrt. a
honlapján és az Ügyfelek számára nyitva álló helyiségében, valamint a székhelyén
kifÜggesztett Panaszkezelési Szabályzatban is tájékoztatást nyújt a panaszkezeléssel
kapcsolatban.

11. Kiszervezés

11.1. A Magyar Hitel Zrt. a pénzÜgyi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, illetve jogszabály
által végezni rendelt olyan tevékenységét, amelynek során adatkezelés, adatfeldolgozás vagy
adattárolás valósul meg, az adatvédelmi előírások betartása mellett kiszervezheti'

II,2. Az Ügyfél a fentiek ismeretében tudomásul veszi, hogy a Magyar Hitel Zrt. a kiszervezéssel
összefüggésben jogosult arra, hogy a nyilvántartott adatait a kiszervezett tevékenységet
végzőnek átadia, az adatvédelmi szabályok betartásával és biztosításával' A Magyar Hitel
Zrt. biztosítja, hogy a kiszervezett tevékenységet végző rendelkezik mindazon személyi,
tárgyi és biztonsági feltételekkel, melyeket jogszabály a kiszervezett tevékenységet illetően
a Magyar Hitel Zrt'-re vonatkozóan előír.

11.3. A kiszervezett tevékenységek körét és a kiszervezett tevékenységet végzőket az 5. számú
Melléklet tartal mazza.

12. Irányadó jog

A Pénzügyi Szolgáltatásokra vonatkoző szerződésekre a magyar jog az irányadó.
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13.I!!etékesség

A Magyar Hitel Zrt' és az Ügyfél között felmerülő vitás kérdéseket a felek először megkísérlik
békés úton/ egymással egyeztetve rendezni. Ennek sikertelensége esetén a jogvitára az
általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el kivéve, ha a PénzÜgyi
Szolgáltatásra vonatkozó egyedi szerződésben a felek valamely bíróság kizáróĺagos
illetékességét kötik ki vagy a jogvitát választott bíróság hatáskörébe utalják.

Jelen Üzletszabályzatot és Mellékleteit (az Általános Szerződési Feltételeket) a Magyar Hitel Zrt.
Igazgatósága a|I'/oB/(2020.09.30.) számú igazgatósági határozattal fogadta el, meĺlyel egyidejűleg
a a I|/2'/(2018'0B.29). számú igazgatósági határozattal elfogadott Üzletszabályzat hatályát veszíti'

Az Üzletszabályzat hatályos: 2020' október 01

Budapest, 2020. szeptember 30

ľ

Moi
Ig elnö
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5. számú MelIéklet

KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK xone És ł KISZERVEZETT
TEvÉKENYsÉGET vÉezőr

érvényes 2o2o. október o1-től

Klszervezett tevékenység megnevezése Kiszervezést végző vál lal kozás
lnfo rmatikai szolgáltatás (ügyvitelhez kapcsolódó),
l nformatikai rendszerek üzemeltetése, rendszergazdai
tevéke

Teletrade Consulting Kft.

Kozponti hitelinformációs rendszerbe feltöltott adatok
kezelése

PVOE
(PénzÜgyi Vállalkozások országos Egyesülete)

Számviteli és konyvvitelĺ szolgáltatás WTS Klient Kft.




