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SZERZŐDÉS AZONOSÍTÓ  

CSALÁDI ÉS UTÓ-/HÁZASSÁGI 

NÉV  
 

ANYJA NEVE  

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ   

ÁLLANDÓ LAKCÍM  

  
 

I. Finanszírozási termékkel kapcsolatos tájékoztatás 

Felhívjuk T. Ügyfelünk figyelmét arra, hogy számoljon a törlesztő részlet esetleges jövőbeni 
növekedésével, a finanszírozási termék kiválasztása során józan körültekintéssel járjon el. A konkrét 
Finanszírozási termék kiválasztását követően igyekezzen megismerni és feltárni mindazon 
kockázatokat, melyek a törlesztő részlet növekedését eredményezhetik! Ezzel kapcsolatban forduljon 
bizalommal munkatársunkhoz, aki minden szükséges felvilágosítást és tájékoztatást készséggel megad 
az Ön részére ahhoz, hogy végül felelős döntést tudjon hozni. 

Fenti tájékoztatást megértettem és tudomásul vettem: Adós  igen  nem 

II. Felelős döntés meghozataláról szóló tájékoztatás 

Felhívjuk T. Ügyfelünk figyelmét arra, hogy a felelős hitelfelvételi döntés meghozatala érdekében 
fontolja meg a háztartása teljes teherviselő képességét, vegye figyelembe a háztartásában élők 
vagyoni-jövedelmi helyzetét, eladósodottságát és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő 
képességüket is. Amennyiben teherviselő képességének felméréséhez Önnek segítségre van 
szüksége, kérjük, forduljon bizalommal munkatársunkhoz. 

Fenti tájékoztatást megértettem és tudomásul vettem és elismerem, hogy a 
Magyar Nemzeti Bank és a PSZÁF által közösen készített, a túlzott 
eladósodottság kockázatairól szóló tájékoztatót az Erste Banktól - 
/képviselőjétől kézhez kaptam: Adós 

 igen  nem 

III. Fogyasztóvédelmi tájékoztatás 

Felhívjuk T. Ügyfelünk figyelmét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének fogyasztóvédelmi 
honlapján megtalálható termékleírásokra, összehasonlítást segítő alkalmazásokra (hitelkalkulátor, 
háztartási költségvetés-számító program), továbbá tájékoztatjuk T. Ügyfelünket arról, hogy az 
előzőekben említett honlapra az Erste Bank Hungary Zrt. honlapján elhelyezett link segítségével is el 
lehet jutni. 

Fenti tájékoztatást megértettem és tudomásul vettem: Adós  igen  nem 

IV. Központi Hitelinformációs Rendszerrel (KHR) kapcsolatos tájékoztatás 

Felhívjuk T. Ügyfelünk figyelmét arra vonatkozóan, hogy amennyiben a KHR-ben való szereplés 
várhatóan a hiteligénylés elutasításával járna, úgy javasoljuk, hogy T. Ügyfelünk szükség szerint éljen 
az évente egyszeri ingyenes adatlekérés lehetőségével. 

Fenti tájékoztatást megértettem és tudomásul vettem: Adós  igen  nem 

V. Nyilatkozatokra vonatkozó tájékoztatás 

Felhívjuk T. Ügyfelünk figyelmét arra, hogy Önt megilleti az Ön által tett nyilatkozatok egy aláírt 
példánya. Amennyiben automatikusan nem kapná meg az Önt megillető példányt, kérjük, azonnal 
jelezze ezt munkatársunknak, aki kérésének haladéktalanul eleget tesz. 

Fenti tájékoztatást megértettem és tudomásul vettem: Adós  igen  nem 
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VI. A szerződés díjmentes felmondásával kapcsolatos tájékoztatás 

Felhívjuk T. Ügyfelünk figyelmét arra, hogy a szerződés díjmentes felmondására a jogszabályokban, 
valamint a szerződésben, az Erste Bank Hungary Zrt. Általános Szerződési Feltételeiben és 
Üzletszabályzatában meghatározottak szerint van lehetősége, mely utóbbi dokumentumok az Erste 
Bank Hungary Zrt. honlapján érhetőek el. 

Fenti tájékoztatást megértettem és tudomásul vettem: Adós  igen  nem 

   

 

 

Kelt: 

    

  Adós (saját kezű/cégszerű) aláírása 

Előttünk, mint tanúk előtt:   

   

1. tanú aláírása  2. tanú aláírása 

   

   

Teljes hivatalos családi és utó-/házassági neve  Teljes hivatalos családi és utó-/házassági neve 

   

   

Bejelentett állandó lakcíme  Bejelentett állandó lakcíme 
 

http://www.erstebank.hu/

