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Általános Szerződési Feltételek kezességvállalás ügyletek 

esetében 

 

 

1.A kezességvállaló nyilatkozat kibocsátása 

 

1.1. A Pénzügyi vállalkozás (Capital Hitelház Zrt., székhely: 1113 
Budapest, Ábel Jenő utca 23. 1.em., adószám: 12250604-2-43, 

cégj.sz.: 01-10-043410, MNB engedélyei száma: 571/1997, 

51/1998, 2341/1999, I.878/2000, E/I-16/2005, H-EN-I-534/2019) 
az Ügyféllel, mint Megbízóval (továbbiakban Ügyfél / Megbízó) 

kötött Együttműködési megállapodás alapján arra vállal 

kötelezettséget, hogy az Ügyfélnek 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 

Kezzeségvállalást nyújt a Kedvezményezett javára, a Szerződésben 

meghatározott és az Ügyfél által elfogadott tartalmú Kezességi 

Nyilatkozat kibocsátásával. 

 

1.2. A Kezességi Nyilatkozatban a Pénzügyi vállalkozás arra vállal 
kötelezettséget, hogy meghatározott feltételek bekövetkezése (így 

például meghatározott okmányok benyújtása, bizonyos esemény 

beállta vagy elmaradása) esetén a Kezességi nyilatkozatban 
meghatározott összeghatárig és határidőn belül a 

Kedvezményezettnek fizetést fog teljesíteni. 
 

1.3. A Pénzügyi vállalkozás a Kezességi Nyilatkozatban a 

kezességvállalás kezdő időpontját, a kezességvállalás végső 
lejáratát és a összeghatárát a Szerződésben foglaltaknak 

megfelelően rögzíti. 

 
1.4. A kibocsátott Kezességi Nyilatkozat alapján a Pénzügyi 

vállalkozás fizetési kötelezettsége beáll, amennyiben a 

Kedvezményezett a Pénzügyi vállalkozáshoz intézett írásbeli 
bejelentésében úgy nyilatkozik, hogy a Kezességi Nyilatkozatban 

meghatározott igénybevételi feltétel(ek) bekövetkezett(tek). 

 
1.5. A Pénzügyi vállalkozás a Szerződésben és a Kezességi 

Nyilatkozatban előírhatja meghatározott okiratok becsatolását. Ez 

esetben a Pénzügyi vállalkozás akkor köteles fizetést teljesíteni, ha 
a Kedvezményezett a Kezességi Nyilatkozatban meghatározott 

okiratokat az írásbeli igénybejelentéshez hiánytalanul mellékelte. 

Az Ügyfél a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a 
Pénzügyi vállalkozás a benyújtott okiratokat formai megfelelőség 

szempontjából vizsgálja, a Pénzügyi vállalkozás a benyújtott 

okiratok tartalmát vizsgálni nem köteles. 
 

1.6. A Kedvezményezett a kezességet lehívó írásbeli bejelentését a 

Pénzügyi vállalkozásnál bejelentett módon köteles aláírni. A 
Pénzügyi vállalkozás kizárólag postai úton, fiutárszolgálat vagy 

személyesen a Kezességi Nyilatkozatban megjelölt értesítési címre 

kézbesített eredeti igénybejelentés alapján teljesít fizetést. Más 
számlavezető bank által hitelesített írásbeli igénybejelentést a 

Pénzügyi vállalkozás kizárólag a hitelesítést végző hitelintézeten 

keresztül fogad el. 
 

1.7. A Pénzügyi vállalkozás a Kezességi Nyilatkozatot a díj 

Szerződésben meghatározott módon történő megfizetését és a 
Szerződésben meghatározott biztosítékok nyújtását követően adja 

ki a Megbízó részére. 

 
1.8. A Pénzügyi vállalkozás a Szerződésben foglaltaknak 

megfelelően a kezességvállalás kezdő időpontjától a 

kezességvállalás végső lejárata napján 16 óráig hozzá beérkezett, a 
Kedvezményezett által írásban bejelentett igényekre – eltérő 

megállapodás hiányában - 3 banki munkanapon belül fizetést 

teljesít. A kezességi nyilatkozat lejárata utáni igénybejelentéseket a 
Pénzügyi vállalkozás nem fogadja el. 

 
1.9. A Pénzügyi vállalkozás által a Nyilatkozatok alapján teljesített 

fizetések összegével a kezességvállalás alapján igénybe vehető 

összeg automatikusan csökken. A Megbízó által az alapjogviszony 
keretében a Kedvezményezettnek teljesített fizetésekkel akkor 

csökken a kezességvállalás alapján igénybe vehető összeg, ha a 

felek a Szerződésben ennek feltételeiről megállapodnak. 
 

 

2. Kezességvállalás díja, egyéb díjak, költségek, késedelmi 

kamat 

 

Az Ügyfél a kezességvállalás ellenértékeként díjat, és a 
Szerződésben, valamint – eltérő megállapodás hiányában - az 

ÁSZF-ben és a kezességvállalás /garancia ügyletekre vonatkozó 

Hirdetményben meghatározott díjakat és egyéb járulékos 
költségeket köteles a Pénzügyi vállalkozás részére megfizetni. 

 

2.1. Kezességvállalás díja: Mértékét a Pénzügyi vállalkozás a 

vállalt kötelezettség összegének százalékában vagy konkrét 

összegben határozza meg, fizetése éven belüli a kezességvállalás 

esetén az Együttműködési megállapodás aláírásával egyidejűleg, a 
Kezességi Nyilatkozat kiadását megelözően esedékes. Éven túli 

kezességvállalás esetén a díjfizetést a Szerződésben meghatározott 

esedékességi időpontokban kell az Ügyfélnek teljesítenie. 
 

2.2. Díj-, költség-, kamat fizetések teljesítése: A Szerződésben 
meghatározott díjak (ideértve a lehívás esetén felszámított kamatot, 

késedelemi kamatot is), és egyéb az Ügyfelet terhelő költségek 

megfizetése – eltérő megállapodás hiányában - oly módon történik, 
hogy azokról esedékeségük idején a Pénzügyi vállalkozás az 

Ügyfél részére Díjbekérőt állít ki. Amennyiben a fizetési 

kötelezettség esedékessége munkaszüneti napra esik, úgy az 
esedékesség napja az azt követő első munkanap. 

 

 

3. Egyoldalú szerződésmódosítás 

 

3.1. A Pénzügyi vállalkozás jogosult a Szerződésben meghatározott 
díj, kamat, költség – így különösen a kezességvállalás díja, 

valamint a lehívás esetén felszámításra kerülő kamat, késedelmi 

kamat mértékét – vagy egyéb szerződési feltételt a Szerződésben 
és a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint egyoldalúan 

módosítani. Az éven belüli futamidejű ügyletek esetében a felek fix 

díjakban is megállapodhatnak, amely a futamidőn belül nem 
módosítható. 

 

3.2. Ha a Szerződésben vagy a vonatkozó Hirdetményben bármely 
kamat, díj vagy költség referencia kamatlábhoz (pl. jegybanki 

alapkamat, BUBOR) kötötten kerül megállapításra, akkor a 

referencia kamatláb változásával együtt azok mértéke is 
automatikusan változik. A referencia kamatláb változásából 

eredően a kamat, díj vagy költség mértékének változása nem 

minősül egyoldalú szerződésmódosításnak. 
 

3.3. A Pénzügyi vállalkozás a Szerződésben meghatározott díj, 

kamat, költség vagy egyéb szerződési feltétel Ügyfélre nézve 
kedvezőtlen módosításának jogát az alábbi feltételek 

valamelyikének bekövetkezése esetén gyakorolja: 

 
3.3.1. A jogi, szabályozói környezet változása: 

a) a Pénzügyi vállalkozás – a szerződés szerinti jogviszonyokat 

szorosan és közvetlenül érintő – tevékenységére, müködési 
feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó jogszabály, 

jegybanki rendelkezés vagy a Pénzügyi vállalkozásra kötelező 

egyéb szabályozók megváltozása; 
b) a Pénzügyi vállalkozás – a szerződés szerinti jogviszonyokat 

szorosan és közvetlenül érintő – tevékenységéhez kapcsolható 

közteher- (pl. adó-) változása, a kötelező tartalékolási szabályok 
változása. 
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3.3.2. A pénzpiaci feltételek, makrogazdasági környezet 

módosulása, ezen belül a Pénzügyi vállalkozás forrásköltségeinek 

változása / pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így 
különösen, de nem kizárólagosan: 

• Magyarország hitelbesorolásának változása, 

• az országkockázati felár változása (credit default swap), 
• a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak 

változása; 

• a bankközi pénzpiaci kamatlábak/ hitelkamatok változása; 
• a Magyar Állam által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék 

egymáshoz képest történő 

elmozdulása; 
• refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír 

hozamának, illetve kibocsátója 

• elismert külső hitelminösítő szervezet általi kockázati 
besorolásának változása vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó 

költségek megváltozása; 

• a Pénzügyi vállalkozás lekötött ügyfélbetétei kamatának 

változása. 

 

3.3.3. Az Ügyfél kockázati megítélése az alábbi esetekben változik 
meg: 

a) Az Ügyfél, illetve a szerződéses ügylet más kockázati 

kategóriába történő átsorolása a Pénzügyi vállalkozás vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, 

vagy belső Ügyfélminősítési szabályzata alapján – különös 
tekintettel az Ügyfél pénzügyi helyzetében és fizetőképességi 

stabilitásában bekövetkező változásokra –, ha azt az új kockázati 

kategóriába történő átsorolás az értékvesztés, és ezáltal az 
alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi 

indokolttá. 

b) A Pénzügyi vállalkozás vonatkozó jogszabályi előírásoknak 
megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy a Pénzügyi 

vállalkozás belső Ügyfélminősítési szabályzata alapján azonos 

kockázati kategóriába tartozó ügyletek, illetve ügyfelek 
kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott 

kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott 

kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá. 
c) A nyújtott kezesség vagy garancia fedezetéül szolgáló fedezet 

értékében bekövetkezett legalább 10%-os változás. 

 
3.4. A Szerződésben meghatározott díjat, ügyleti-, késedelmi 

kamatot, költséget érintő, az Ügyfél számára kedvezőtlen 

módosítást a módosítás hatálybalépését tizenöt nappal megelőzően 
a Pénzügyi vállalkozás Hirdetményben közzéteszi. A 

Hirdetményben nem szereplő egyéb szerződési feltétel 

módosításáról az Ügyfelet közvetlenül értesíti a Pénzügyi 
vállalkozás. Elektronikus szolgáltatás nyújtása esetén a 

módosításokat tartalmazó tájékoztatást a Pénzügyi vállalkozás az 

Ügyfél számára elektronikus úton is elérhetővé teszi. 
 

3.5. A díj, ügyleti kamat, késedelmi kamat, egyéb díj, költség vagy 

egyéb szerződési feltétel Ügyfél számára kedvezőtlen módosítása 
esetén az Ügyfél a módosítás hatálybalépése előtt csak akkor 

jogosult a Szerződést a jelen ÁSZF 11. pontjában írt feltételek 

betartásával felmondani, ha a Kedvezményezett a Kezességi 
Nyilatkozat eredeti példányának visszaszolgáltatása mellett, 

cégszerűen aláírt nyilatkozatban kifejezetten lemond a Kezességi 

Nyilatkozatban foglalt valamennyi jogosultságáról, és 
kinyilvánítja, hogy a kezességre nem tart igényt. A Pénzügyi 

vállalkozás az Ügyfél és a Kedvezményezett által írásban megtett, 

legkésőbb a módosítás hatálybalépésének napjáig a Pénzügyi 
vállalkozáshoz benyújtott felmondást illetve jognyilatkozatot 

tekinti joghatályosnak. Ebben az esetben a Pénzügyi vállalkozás és 

az Ügyfél haladéktalanul kötelesek elszámolni egymással, és az 
Ügyfél köteles a Szerződésből eredő fennálló tartozását (díj, 

költség, egyéb tartozás) az eredeti kondíciókkal haladéktalanul 

megfizetni. Ennek elmulasztása esetén a Pénzügyi vállalkozás a 
lejárt követeléshez fűződő jogkövetkezményeket érvényesíti az 

Ügyféllel szemben. Ha az Ügyfél a módosítás hatálybalépéséig 
írásban, a Kedvezményezett fent körülírt jognyilatkozata 

csatolásával a Szerződést nem mondja fel, úgy a módosítást általa 

elfogadottnak kell tekinteni. Ebben az esetben a Pénzügyi 
vállalkozás az értesítésben meghatározott hatálybalépési időponttól 

kezdődően a módosított mértékű díjat, ügyleti-, késedelemi 

kamatot, egyéb díjat, költséget jogosult felszámítani, illetve a 
módosult szerződési feltételt érvényesíteni. A módosítás az 

értesítésben megjelölt hatálybalépési időpontot megelőző 

időszakra megállapított kondíciókat és egyéb feltételeket nem 
érinti. 

 

3.6. A Szerződésben és az ÁSZF-ben kikötött egyoldalú 
szerződésmódosítási jog a szerződés teljes futamideje alatt, és a 

beváltásával esedékessé vált összeg és járulékai megfizetéséig, 

illetve addig illeti meg a Pénzügyi vállalkozást, amíg a 
Szerződésből eredően az Ügyféllel szemben követelése áll fenn. 

 

 

4. A kezesség lehívása 

 

4.1. A Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a kezességet a 
Kedvezményezett lehívja, azaz a Pénzügyi vállalkozás a 

kezességvállalás alapján fizetést teljesít, a kifizetett összeget a 

Megbízó tartozik a Pénzügyi vállalkozásnak – amennyiben az 
egyedi szerződés rendelkezései mást nem tartalmaznak – 

haladéktalanul megtéríteni. A felek a Szerződés aláírásával 
megállapodnak, hogy a kezességvállalás beváltása esetén a 

Pénzügyi vállalkozás által a Megbízó helyett kifizetett összeget 

olyan kölcsönnek (továbbiakban: kölcsön) tekintik, amely a 
folyósítás (lehívott összeg átutalása) napján járt le. E 

kölcsöntartozás tőkeösszege után a Megbízó köteles a Pénzügyi 

vállalkozás mindenkori érvényes Hirdetményében közzétett 
mértékű ügyleti kamatot és késedelmi kamatot, valamint a 

folyósítással esedékessé váló egyszeri kezelési költséget a 

Pénzügyi vállalkozásnak megfizetni. 
A lehívás következtében a Megbízóval szemben keletkezett 

követelés, mint lejárt kölcsön összege után fizetendő ügyleti és 

késedelmi kamatot a Pénzügyi vállalkozás a lehívás alapján 
teljesített fizetés napjától a követelés visszafizetését megelőző 

napig számítja fel. 

 

 

5. Fizetési kötelezettségek 

 
5.1. Az Ügyfél a Szerződés szerinti fizetési kötelezettségeit a 

Szerződésben megjelölt esedékességi időpontokban és összegben 

tartozik teljesíteni. 
 

5.2. Ha a Szerződés alapján fizetendő összeg esedékessége olyan 

napra esik, amely nem banki munkanap, akkor a teljesítés napja az 
ezt követő első banki munkanap. 

 

5.3. Az Ügyfél fizetési kötelezettségét elsősorban a Szerődésben 
feltüntetett fizetési számlájáról köteles teljesíteni, ennek 

megfelelően köteles a fizetési számláját legalább a Szerződés 

szerint esedékes összeg erejéig feltölteni az esedékesség napjáig. 
 

5.4. Az Ügyfél a Szerződés aláírásával felhatalmazza a Pénzügyi 

vállalkozást arra, hogy amennyiben a Szerződés szerinti 
esedékességkor fizetési kötelezettségeit nem teljesíti, illetve a 

beváltás következtében esedékessé vált tartozást, mint lejárt 

tartozást, és annak járulékait nem fizeti meg, a pénzforgalomról 
szóló, 2009. évi LXXXV. törvényben meghatározott, elsőbbséggel 

teljesítendő fizetési megbízásokat (hatósági átutalás, átutalási 

végzés) követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően a 
tartozás összegével bármelyik, a Szerződésben megjelölt fizetési-

/pénzforgalmi számláját beszedési megbízás alkalmazásával 

megterhelje. 
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5.5. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a számlavezető 
hitelintézet által elfogadott formában a Pénzügyi vállalkozás 

részére a Szerződés megkötésével egyidejűleg, általa aláírva átadja 

a Szerződésben megjelölt fizetési-/pénzforgalmi számlái ellen a 
beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó – a Szerződésből 

eredő fizetési kötelezettségei teljesítéséig az Ügyfél által 

egyoldalúan vissza nem vonható - nyilatkozatait. 
 

5.6. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a kezesség 

futamideje és a Szerződés alapján fennálló tartozásai teljes 
visszafizetéséig csak a Pénzügyi vállalkozás haladéktalan, írásbeli 

tájékoztatása mellett nyit újabb bankszámlát. Vállalja továbbá, 

hogy e bankszámlák tekintetében a Pénzügyi vállalkozást, mint 
azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat, bejelenti a 

bankszámlát vezető hitelintézetnek, és az ezt igazoló, a hitelintézet 

által befogadott – a Szerződés illetve a lehívás alapján fennálló 
tartozás és járulékai teljes megfizetéséig az Ügyfél által 

egyoldalúan vissza nem vonható - nyilatkozatát a bankszámla 

megnyitását követ_ 5 (öt) munkanapon belül eljuttatja a Pénzügyi 

vállalkozáshoz. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a 

fentiek elmulasztása az Ügyfél részéről súlyos szerződésszegésnek 

minősül, melynek alapján a Pénzügyi vállalkozás jogosult a 
Szerződést a Kedvezményezett hozzájárulásával azonnali hatállyal 

felmondani. 

 

 

6. Fizetési késedelem 

 

6.1. Az Ügyfél tudomásul veszi, amennyiben az 

esedékesség/lejárat napjára fizetési kötelezettségét a Szerződés 
szerint nem teljesíti, úgy a Pénzügyi vállalkozás az 

esedékesség/lejárat napjától a lejárt tőketartozás összege után (4.1. 

pont) az ügyleti kamaton felül – eltérő megállapodás hiányában a 
hatályos Hirdetményben közzétett mértékű – késedelmi kamatot 

számítja fel, és az esedékesség/lejárat napját követően az Ügyfél 

nála vezetett bármely számlájáról jogosult a kölcsön késedelmi 
kamattal növelt összegét beszedni. 

A Szerződésben meghatározott bármely fizetési kötelezettség 

késedelmes teljesítése esetén az Ügyfél a késedelem időtartamára, 
a késedelmesen teljesített összeg után – eltérő megállapodás 

hiányában a hatályos Hirdetményben közzétett mértékű – 

késedelmi kamat megfizetésére köteles. A Pénzügyi vállalkozás az 
Ügyfél fizetési késedelme esetén jogosult a késedelem 

Szerződésben, ÁSZF-ben és a hatályos jogszabályokban 

meghatározott jogkövetkezményeit érvényesíteni. 
 

6.2. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szerződésből 

eredő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a 
Pénzügyi vállalkozásnál a követelés érvényesítésével kapcsolatban 

felmerülő valamennyi költség megfizetésére köteles. A Pénzügyi 

vállalkozás követelése érvényesítésével kapcsolatban felmerült 
költségeit jogosult az általa történt megfizetéssel egyidejűleg 

tőkésíteni, és ettől a naptól kezdődően, az így megállapított tőke 

után az ügyleti kamaton felül a jelen szerződési feltételek 6.1. 
pontjába foglaltak szerint késedelmi kamatot felszámítani. 

 

6.3. Az Ügyfél tudomásul veszi, amennyiben a Szerződésből 
származó fizetési kötelezettségeivel késedelembe esik, a Pénzügyi 

vállalkozás jogosult az Ügyfél előzetes értesítése nélkül az Ügyfél 

bármely hitelintézetnél vezetett számláját az esedékes összeg 
erejéig megterhelni, azaz a lejárt követelést a beszámítás útján 

kiegyenlíteni. 

 
6.4. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a lejárt tartozás összegének 

az Ügyfél bármely fizetési számlájáról történő beszedésével 

összefüggésben felmerült összes többletköltség (kamat, késedelmi 
kamat, késedelmes törlesztési megbízás miatti többlet 

kamatköltség stb.) kizárólag az Ügyfelet terheli. 

 

 

 

 

 

7. Biztosítékok; Ügyfél kötelezettségvállalásai 

 

7.1. Az Ügyfél fizetési kötelezettségei biztosítékául a 

Szerződésben meghatározott fedezetek – azaz Szerződést biztosító 
mellékkötelezettségek – szolgálnak, melyek érvényesítésének 

módját és következményeit a Szerződés elválaszthatatlan 

mellékletét képező biztosítéki szerződések – a továbbiakban: 
Biztosítéki Szerződés/ek - tartalmazzák. 

 

7.2. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés 
biztosítékául szolgáló vagyontárgyak új, de legfeljebb a kezesség 

összege és három hónapra számított járulékai összegének 

megfelelő értékére biztosítási szerződést köt, vagy - amennyiben 
már rendelkezik vagyonbiztosítási szerződéssel – a fennálló 

biztosítási szerződését módosítja, melyben kedvezményezettként a 

Pénzügyi vállalkozást jelöli meg. A fenti követelményeknek 

megfelelő biztosítási szerződést az Ügyfél legkésőbb a Szerződés 

aláírását követő 5 (öt) munkanapon belül köteles a Pénzügyi 

vállalkozás rendelkezésére bocsátani, annak igazolásával, hogy a 
biztosítás engedményezést a Pénzügyi vállalkozás 

kedvezményezettségével a biztosító társaság elfogadta, és vállalta, 

hogy a biztosítási díj nem fizetéséről a biztosítási szerződés 
felmondását legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően a Pénzügyi 

vállalkozást értesíteni fogja. 
 

7.3. Az Ügyfél felhatalmazza a Pénzügyi vállalkozást, hogy a 

fentieket, az érintett biztosítónál a biztosító közvetlen megkeresése 
útján bármikor ellenőrizhesse, akár a Szerződés biztosítónak 

történő megküldésével. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy 

a biztosítási jogviszonyt a Szerződésben rögzített fizetési 
kötelezettségei maradéktalan teljesítéséig fenntartja, és annak 

fennállását, valamint a Pénzügyi vállalkozás felszólítására a 

biztosítási díj megfizetésének rendszerességét folyamatosan 
igazolja. A fentiek elmulasztása az Ügyfél részéről súlyos 

szerződésszegésnek minősül, melynek alapján a Pénzügyi 

vállalkozás jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására, és 
a Kedvezményezett hozzájárulásával a Kezességi vagy Garancia 

Nyilatkozat visszavonására. 

 
7.4. Valamely biztosítási esemény bekövetkezése esetén a 

biztosítási összeg biztosítéki céllal a Pénzügyi vállalkozást illeti 

meg. Az Adós hozzájárul, hogy a biztosítási összeg közvetlenül a 
Pénzügyi vállalkozás, mint kedvezményezett által megjelölt 

elkülönített számlára kerüljön folyósításra, s abból a Pénzügyi 

vállalkozás a követeléseit – amennyiben annak feltételei fennállnak 
– kielégítse. Ezt meghaladó összeg az Adóst illeti meg. 

 

7.5. Az Ügyfél kijelenti, hogy az általa eddig felvett illetve a 
jövőben felvételre kerülő hitelek biztosítékai nem nyújtanak 

kedvezőbb pénzügyi vagy jogi helyzetet más hitelezőknek, mint 

amilyet az Ügyfél a Szerződésben a Pénzügyi vállalkozás számára 
biztosít. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Szerződés futamideje alatt a 

szokásos üzleti tevékenységének keretén túl eszközeit – kivéve, ha 

a Pénzügyi vállalkozás ehhez 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. 
(negativ pledgenegatív biztosítéki záradék). 

 

7.6. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződéssel 
kapcsolatban felmerült és felmerülő fizetési kötelezettségeit 

mindenkor legalább azonos módon kezeli minden más jelenlegi és 

jövőbeli kötelezettségeivel, valamint kijelenti, hogy amennyiben a 
jövőben a Szerződés szerinti kölcsön és járulékainak teljes 

visszafizetése előtt – a Pénzügyi vállalkozás írásbeli 

hozzájárulásával – más, harmadik személynek a tőle felvett hitel 
fedezetéül kedvezőbb biztosítékot nyújt, mint amilyet a jelen 
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szerződés alapján a Pénzügyi vállalkozásnak nyújtott, akkor ezen 
kedvezőbb biztosítékot a Pénzügyi vállalkozás számára is 

egyidejűleg írásban felajánlja (pari passu – egyenrangúsági 

záradék). 
 

7.7. Amennyiben a biztosítékok értékében a Szerződés futamideje 

alatt a biztosítékokban 10%-ot elérő fedezeti értékcsökkenés 
következik be, a Pénzügyi vállalkozás a nyújtott kezesség 

fedezettségének helyreállítására további fedezetek nyújtására 

szólíthatja fel az Ügyfelet. 
 

7.8. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződésből 

eredő teljes tartozásainak kiegyenlítéséig a Pénzügyi vállalkozás 
hozzájárulása nélkül nem ad harmadik személynek 

(hitelintézetnek, gazdálkodó szervezetnek, egyéb jogi- vagy nem 

jogi személynek, vagy természetes személynek) felhatalmazást 
beszedési megbízás benyújtására a Pénzügyi vállalkozásnál 

vezetett fizetési-/pénzforgalmi számláira. 

 

7.9. Ha a Szerződés biztosítékaként felajánlott bármely 

vagyontárgyat érintően végrehajtási cselekmény kerül 

foganatosításra, illetve ha a biztosítéknyújtóval szemben csőd- 
vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek, akkor a Pénzügyi 

vállalkozás Szerződés alapján fennálló követelése a Pénzügyi 

vállalkozás tudomás szerzésének időpontjában automatikusan, 
minden további nyilatkozat nélkül, azonnali hatállyal lejárttá válik. 

Amennyiben a Pénzügyi vállalkozás a végrehajtási cselekményről, 
illetve a csőd- vagy felszámolási eljárásról nem az Ügyféltől szerez 

tudomást, köteles a lejárttá válás tényéről az Ügyfelet 

haladéktalanul értesíteni, megjelölve a követelése lejárttá 
válásának az időpontját is. 

 

7.10. A jelen 7. pontban meghatározott biztosítékokra és a 
felhatalmazásokra vonatkozó, illetve azokkal kapcsolatban tett 

kötelezettség vállalások elmulasztása az Ügyfél részéről súlyos 

szerződésszegésnek minősül, melynek alapján a Pénzügyi 
vállalkozás jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására, és 

a Kedvezményezett hozzájárulásával a Kezességi Nyilatkozat 

visszavonására. 
 

 

8. Ellenőrzés 

 

8.1. A Pénzügyi vállalkozás jogosult az Ügyfél, az Ügyféllel egy 

ügyfélcsoportba tartozó vállalkozások, természetes személyek 
fizetőképességét, pénzügyi helyzetét és a biztosítékokat 

folyamatosan ellenőrizni. Az ellenőrzési jog különösen az Ügyfél, 

az Ügyféllel egy ügyfélcsoportba tartozó vállalkozások, 
természetes személyek gazdálkodására vonatkozó azon adatok és 

tények bekérését, illetve helyszíni ellenőrzését jelentik, amelyek 

alapján az Ügyfél, az Ügyféllel egy ügyfélcsoportba tartozó 
vállalkozások, természetes személyek Pénzügyi vállalkozás általi 

minősítése elvégezhető, valamint fizetőképességének alakulása 

nyomon követhető. Amennyiben a Pénzügyi vállalkozás az 
ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy az Ügyfél, az Ügyféllel 

egy ügyfélcsoportba tartozó vállalkozások, természetes személyek 

pénzügyi és gazdálkodási helyzetében olyan alapvető változások 
következtek be, amelyek a jelen szerződésből származó bármely 

fizetési kötelezettségének határidőre való teljesítését súlyosan 

veszélyeztetik, ez a Szerződés azonnali hatályú felmondására, és a 
Kedvezményezett hozzájárulásával a Kezességi Nyilatkozat 

visszavonására ad jogalapot. 

 
8.2. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szerződés fennállása alatt 

más hitelintézettől csak a Pénzügyi vállalkozás előzetes, írásbeli 

hozzájárulásával vehet igénybe hitelt, illetőleg kölcsönt, vállalhat 
garanciát vagy kezességet, köthet pénzügyi lízingszerződést vagy 

vállalhat más ilyen típusú kötelezettséget. Az Ügyfél köteles 

továbbá a Pénzügyi vállalkozást haladéktalanul írásban tájékoztatni 
a szerződéskötést követően keletkezett minden további, ebbe a 

körbe tartozó olyan kötelezettségvállalásáról, amely 
fizetőképességét alapvetően befolyásolja. 

 

8.3. Az Ügyfél vállalja, hogy a Szerződés megszünéséig, illetve a 
Szerződésből származó tartozásai és annak járulékai teljes 

visszafizetéséig éves auditált beszámolóját és ahhoz kapcsolódó 

üzleti jelentését valamint auditori jelentését - amennyiben készül 
ilyen – minden év június 15-ödikéig a Pénzügyi vállalkozás részére 

megküldi. Az Ügyfél köteles továbbá minden év június 15-ödikéig 

a minősítéséhez szükséges, a Pénzügyi vállalkozás által 
rendelkezésére bocsátott adatlapot kitöltve, cégszerűen aláírva 

visszaküldeni. Amennyiben az Ügyfél a hatályos törvények szerint 

konszolidált éves beszámoló készítésére kötelezett, úgy auditált 
konszolidált beszámolóját, az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentést, az 

auditori jelentést, és a minősítéshez szükséges kitöltött, cégszerűen 

aláírt adatlapot minden év október 15- ödikéig köteles eljuttatni a 
Pénzügyi vállalkozás részére. 

 

8.4. Az Ügyfél felhatalmazza a Pénzügyi vállalkozást, hogy a jelen 

szerződésből származó tartozása teljes megfizetéséig 

köztartozásairól, így különösen adó (NAV), társadalombiztosítási , 

vám és jövedéki tartozásairól  az illetékes hatóságoktól minden 
további hozzájárulása vagy felhatalmazása nélkül információt 

kérhessen, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az illetékes hatóság, az 

Ügyfél minden további hozzájárulása vagy elhatalmazása nélkül a 
megkeresett hatóság által nyilvántartott tartozásairól adatot 

szolgáltasson a Pénzügyi vállalkozás részére. 
 

8.5. A Pénzügyi vállalkozást megilleti az Ügyfél, illetve 

biztosítékot nyújtó harmadik személy által nyújtott fedezetek 
meglétének és értékének rendszeres ellenőrzési joga. 

 

 

9. Értesítési kötelezettségek: 

 

9.1. Az Ügyfélnek a szerződéses összeg és járulékai teljes 
visszafizetéséig haladéktalanul értesítenie kell a Pénzügyi 

vállalkozást az alábbi tények és események bekövetkezéséről, a 

szerződéses összeg visszafizetését érintő körülmények 
megváltozásáról: 

a) végelszámolás, csődeljárás kezdeményezésére vonatkozó 

előterjesztésről az Ügyfél döntéshozatalra jogosult szervének ülése 
előtt 3 (három) munkanappal; 

b) felszámolási eljárás megindítása iránti előterjesztésről az Ügyfél 

döntéshozatalra jogosult szervének ülése előtt 3 (három) 
munkanappal, illetve más személyek által az Ügyfél ellen indított 

felszámolási- vagy végrehajtási eljárásról; 

c) ha a biztosítékot nem az Ügyfél, hanem harmadik személy - 
biztosítéknyújtó - nyújtja, a Szerződés bármely biztosítékát érintő 

végrehajtási, illetve a biztosítéknyújtóval szemben kezdeményezett 

végrehajtási-, csőd- vagy felszámolási eljárásról; 
d) bármilyen hatósági vagy bírósági határozatról - függetlenül 

attól, hogy az jogerős-e -, amely az Ügyfél számára az Ügyfél 

Pénzügyi vállalkozástel szemben fennálló kölcsöntartozásának 
10%-át (tíz százalékát) meghaladó fizetési kötelezettséget ír elő; 

e) az Ügyfél bármely tevékenységi körével kapcsolatos hatósági 

tiltásról, korlátozásról vagy intézkedésről; 
f) bármely, az Ügyféllel, illetve a biztosítéknyújtóval szemben 

foganatosított végrehajtási cselekményről; 

g) az Ügyfél tulajdonosi struktúrájában bekövetkezett érdemi, az 
alaptőke legalább 10 %- át (tíz százalékát) érintő változásról; 

h) az Ügyfél által olyan társaságban szerzett tulajdonosi 

részesedésről, amely társaság szintén hitelezési kapcsolatban áll a 
Pénzügyi vállalkozással, amennyiben az Ügyfél erről tudomást 

szerez; 

i) az Ügyfél ügyvezetésében, választott testületeiben, illetve 
képviseletében bekövetkezett bármilyen személyi változásról; 

j) az Ügyfélnek harmadik személlyel szemben fennálló 30 

(harminc) napon túli, lejárt fizetési kötelezettségéről; 
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k) az Ügyfél gazdálkodásának irányítását - pl.: legalább a 
szavazatok 10 %-át (tíz százalékát) - érintő bármely változásról; 

l) az Ügyfél Szerződés megkötése időpontjában tehermentes 

vagyontárgyainak megterheléséről vagy biztosítékul adásáról; 
m) a Pénzügyi vállalkozás és az Ügyfél közötti szerződéses 

kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, 

illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett 
változásokról, a tudomásszerzést követő 5 (öt) munkanapon belül; 

n) az Ügyfél 8.2. pontban foglalt kötelezettségeiről. 

 
9.2. A fenti tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása az Ügyfél 

részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, melynek alapján a 

Pénzügyi vállalkozás jogosult a Szerződés azonnali hatályú 
felmondására, és a Kedvezményezett hozzájárulásával a Kezességi 

Nyilatkozat visszavonására. 

 

 

10. Központi Hitelinformációs Rendszer: 

 

10.1. A Szerződés aláírásával az Ügyfél megerősíti, hogy Központi 

Hitelinformációs Rendszerről szóló tájékoztatást a Szerződés 

megkötését megelőzően megismerte. 
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hitel-

lizing/hitelfelvetel/kozponti-hitelinformacios-rendszer 

 

 

11. A kezesség- vagy garanciavállalás megszüntetése 

 

11.1. A Kezességi nyilatkozat lejárat előtti megszüntetésére a 

kibocsátott Kezességi Nyilatkozatban foglalt jogok és 
kötelezettségek megszüntetésével van lehetőség, oly módon, hogy 

a Megbízó erre vonatkozó kérelmét benyújtja a Pénzügyi 

vállalkozáshoz, csatolva hozzá a Kezességi Nyilatkozat 
Kedvezményezettjének a megszüntetéséhez történő hozzájáruló 

Nyilatkozatát, melyben kijelenti, hogy lemond a Kezességi 

Nyilatkozatban foglalt jogairól, a továbbiakban az összegre nem 
tart igényt, és mentesíti a Pénzügyi vállalkozást a 

kötelezettségvállalása alól. A Pénzügyi vállalkozás egyoldalúan 

jogosult dönteni arról, hogy a Kérelem és a Nyilatkozat tartalmilag 
és formai szempontból elfogadható a Kezességi Nyilatkozat 

megszüntetése szempontjából. 

A Pénzügyi vállalkozás számára elfogadható Kérelem és a 
Nyilatkozat benyújtása nélkül az eredeti nyilatkozat lejárat előtti 

visszaszolgáltatása nem szünteti meg a Megbízónak a Szerződés 

alapján fennálló kötelezettségeit, így azok teljes egészében 
továbbra is fennmaradnak. 

 

11.2. A Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Kezességi 
Nyilatkozat a lejárata előtt a Kedvezményezett hozzájárulásával 

megszüntetésre kerül, az előre megfizetett díj nem jár vissza, az 

előre meg nem fizetett díjnak a megszüntetés napjáig arányos része 
pedig a megszüntetésével egyidejűleg esedékessé válik. 

 

 

 

 

12. Szerződésszegés, szerződés felmondása 

 

12.1. A Szerződésben illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározott 

szerződésszegési események bekövetkezte/fennállta esetén a 
Pénzügyi vállalkozás jogosult – a  rendeltetésszerű joggyakorlás 

elvének megfelelően, az adott körülmények által megengedett 

mértékben az Ügyfél érdekeit lehetőség szerint figyelembe véve – 
a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a Kedvezményezett 

hozzájárulásával a kibocsátott Kezességi Nyilatkozatot 

visszavonni, továbbá lejárttá vált követelései tekintetében a 
felmondással megnyíló kielégítési jogát a biztosítékok 

érvényesítésével gyakorolni, le nem járt követelései tekintetében a 

szükséges biztosítási intézkedéseket megtenni. 
 

12.2. Az azonnali hatályú felmondásra okot adó 
eseménynek/körülménynek minősülnek továbbá az alábbiak: 

a) az Ügyfél vagyoni helyzetének romlása vagy a 

fedezetelvonására irányuló magatartása veszélyezteti a 
kezességvállalás beváltás következtében keletkező kölcsön 

visszafizetésének lehetőségét; 

b) az Ügyfél hitelképtelenné válik; 
c) az Ügyfél vagy a biztosítékot nyújtó személy jövedelemi, 

vagyoni, pénzügyi helyzetét negatívan érintő olyan körülmény 

felmerül, amely veszélyezteti az Ügyfél vagy a biztosítékot 
nyújtó személy azon képességét, hogy a Szerződésben, vagy a 

Biztosítéki Szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesítse; 

d) az Ügyfél a Pénzügyi vállalkozást a szerződés összegének 
megállapításánál valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával 

vagy más módon megtévesztette, amennyiben ez a kezesség 

összegének megállapítását befolyásolta; 
e) az Ügyfélnek valamely Szerződésben tett nyilatkozata, vagy az 

általa a Pénzügyi vállalkozásnak adott jövedelmi-, jogi-, pénzügyi 

helyzetére vonatkozó adat és egyéb információ valótlannak, 

hiányosnak bizonyul, illetve az Ügyfél a Pénzügyi vállalkozást 

bármely egyéb módon megtéveszti; 

f) az Ügyfél a kezességvállalás fedezetével, biztosítékával 
kapcsolatos vizsgálatot -figyelmeztetés ellenére - akadályozza, 

ideértve azt az esetet is, ha a Szerződésben vállalt vagy 

jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi; 
g) az Ügyfél a Szerződés alapján bármely fizetési kötelezettségét 

esedékességkor elmulasztja teljesíteni, és azt a Pénzügyi 
vállalkozás által az Ügyfélnek a megküldött felszólításra sem 

teljesíti; 

h) az Ügyfél a Szerződésben vállalt, és az Ügyfél szerződésszerű 
teljesítése szempontjából lényeges kötelezettségét nem vagy nem 

szerződésszerűen teljesíti, kivéve, ha a Pénzügyi vállalkozás 

egyedi mérlegelés alapján meghozott döntésével a szerződésszerű 
teljesítésre, illetve a teljesítésre póthatáridőt biztosított és erről az 

Ügyfelet írásban értesíti; 

i) az Ügyfél olyan fizetési kötelezettséget vállal – ideértve a 8.2. 
pontban foglaltak megszegésével vállalt kötelezettségeket is -, 

mely a Pénzügyi vállalkozás kockázati megítélése szerint 

veszélyezteti a Pénzügyi vállalkozással szembeni kötelezettségei 
teljesítését; 

j) az Ügyfél, vagy a biztosítékot nyújtó harmadik személy ellen 

végrehajtási-, csőd-,felszámolási vagy végelszámolási eljárás 
indul, vagy ezen eljárások bármelyikét kezdeményezik; 

k) az Ügyfél, az Ügyféllel egy ügyfélcsoportba tartozó vállalkozás, 

vagy a biztosítékot nyújtó harmadik személy a Pénzügyi 
vállalkozástal, a Pénzügyi vállalkozás érdekeltségi körébe tartozó, 

illetve a Pénzügyi vállalkozás által részben vagy teljességgel 

tulajdonolt jogalannyal, vagy bármely hitelintézettel/ gazdálkodó 
szervezettel kötött bármely szerződését jelentős mértékben 

megszegi, és ezzel a Szerződés teljesítését, a hozzá kapcsolódó 

biztosítékok érvényesíthetőségét veszélyezteti (cross default - 
közvetett mulasztás); 

l) az Ügyfél a Pénzügyi vállalkozás előzetes írásbeli hozzájárulása 

nélkül elidegeníti, átruházza, vagy megterheli vagyonának 
(meglévő vagy jövőbeli jogainak, követeléseinek, bevételeinek, 

eszközeinek, ingó és ingatlan vagyontárgyainak) egészét vagy 

annak egy részét, ide nem értve a szokásos gazdasági tevékenysége 
és üzletmenete körében történő elidegenítést, átruházást, illetve a 

jogszabály által alapított terheket és ügyleti biztosítékokat, feltéve, 

hogy ez utóbbiak nem veszélyeztetik a Szerződés alapján az 
Ügyfélt terhelő kötelezettségek maradéktalan teljesítését; 

m) a Biztosítéki Szerződés bármilyen okból érvénytelenné válik, 

vagy az abban foglalt kötelezettségvállalások érvényesíthetősége, 
kikényszeríthetősége csökken vagy megszűnik; 

n) az Ügyfél más, a jelen ÁSZF-ben, illetve a Szerződésben 

meghatározott súlyos szerződésszegést követ el. 
 

 

13. Kézbesítési szabályok 
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13.1. A szerződő feleknek egymás közötti kapcsolattartásuk során 
valamennyi értesítést és közlést írásban kell elküldeni a másik fél 

részére. Ennek módja lehet: 

(a) személyes átadás, mely esetben a kézbesítés megtörténtének 
tényét és időpontját az átadás illetve átvétel tényét két együttesen 

jelenlévő tanú aláírásával igazolja (a két tanú együttes jelenlétében 

átadott küldemény kézbesítettnek tekintendő akkor is, ha az 
átvételt a címzett megtagadja és ennek ténye kerül a 

jegyzőkönyvben rögzítésre); 

(b) ajánlott vagy tértivevényes postai küldemény útján, mely 
esetben az ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének 

napján a feladó fél kézbesítettnek tekinti, ha a címzett fél az 

átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert 
a címzett fél az iratot nem vette át (az a feladó félhez „nem 

kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot - az ellenkező 

bizonyításáig - a postai kézbesítés második megkísérlésének napját 
követő ötödik munkanapon a feladó fél kézbesítettnek tekinti; 

(c) az Ügyfél által a Szerződésben meghatározott faxszámra 

megküldött fax üzenet útján, a Szerződésben meghatározott email 

címre megküldött elektronikus üzenet útján mely esetben az 

értesítést/közlést az activity reportban megjelölt időpontban kell 

kézbesítettnek tekinteni. 
 

13.2. Az Ügyfél saját felelősségére köteles gondoskodni arról, 

hogy az értesítést a megjelölt telefonszámon működő faxra, vagy 
email címre a Pénzügyi vállalkozás mindenkor képes legyen 

elküldeni. 
 

13.3. Az Ügyfél ezirányú igénye esetén a Pénzügyi vállalkozás az 

értesítéseket/közléseket az Ügyfél által a Szerződésben 
meghatározott email címre is elküldi. 

 

 

14. Egyéb rendelkezések 

 

14.1. A Pénzügyi vállalkozás előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül 
az Ügyfél a Szerződésből eredő jogait másra nem 

engedményezheti, illetve kötelezettségeit tartozásátvállalás útján 

nem ruházhatja át. 
 

14.2. A Pénzügyi vállalkozás jogosult a Szerződésből eredő jogait 

az Ügyfél előzetes engedélye nélkül részben vagy egészben 
engedményezni, átruházni. Az engedményezés megtörténtéről a 

Pénzügyi vállalkozás az Ügyfelet írásban tájékoztatja. 

 
14.3. Amennyiben a Pénzügyi vállalkozás nem érvényesít a 

Szerződés alapján őt megillető valamely jogot, vagy ilyen jog 

gyakorlásával késlekedik, vagy azokat csak részben gyakorolja, ez 
nem jelenti azt, hogy a Pénzügyi vállalkozás erről a jogáról 

lemond. 

 
14.4. A Pénzügyi vállalkozás a Szerződés előkészítése és 

megkötése során a szerződő fél azonosítását eredeti iratok, 

okmányok vagy ezek hiteles másolata alapján végzi, és jogosult 
azokról – a szerződő fél kifejezett tiltása hiányában – másolatot 

készíteni. 

 
14.5. A Szerződés – eltérő megállapodás hiányában - a szerződő 

felek általi együttes aláírás napján lép hatályba. 

 
14.6. Az ÁSZF rendelkezései mind az Ügyfélre, mind a Pénzügyi 

vállalkozásra nézve kötelezőek, de az egyedi Szerződésben azoktól 

kölcsönös egyetértéssel írásban el lehet térni. 
 

14.7. A szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a 

szerződés nem kerül közokiratba foglalásra és a náluk lévő 
szerződési példányok között eltérés van, úgy a Pénzügyi 

vállalkozás által őrzött példány rendelkezéseit fogadják el 

irányadónak. Az Ügyfél a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a 

Pénzügyi vállalkozás üzletszabályzatát, annak tartalmát 
megismerte és elfogadja. 

 

14.8 A Hpt. 68. §. (12) bezezdésének megfelelően tájékoztatjuk 
Ügyfeleinket, hogy a Pénzügyi Vállalkozás számviteli 

szolgáltatását kiszervezés keretében az Arkconsulting Kft végzi. 

 

 


