
                                                          
 

 

 

Általános hitelnyújtási feltételek lényeges változásai 

 

Jelenlegi tartalom  Módosult tartalom  

[nincs ilyen rendelkezés] Preambulum és Meghatározások – az ÁSZF a 
hatályara vonatkozó részletes rendelkezésekkel, és 
meghatározásokkal egészült ki.   

A hitelkeret folyószámlahitelként történő 

igénybevételének feltétele a kapcsolattartó által az 

Ügyfél rendelkezésére bocsátott megállapodás 

aláírása. 

1.2 pont – a hitelkeret folyószámlahitelként történő 
igénybevételének feltétele a rendelkező levél Ügyfél 
általi aláírása és a Bankhoz történő benyújtása.  

A bank a beszedési megbízásokat az ügyfél 

folyószámlahitel-kerete terhére nem teljesíti. 

1.2 pont utolsó bekezdés - A korlátozás törlésre került. 

Forinthitelek esetén tárgynapi teljesítére van mód. 1.5 pont - A forinthitelek teljesítése T+2 értéknappal 

történik. 

[nincs ilyen rendelkezés] 

2.5 pont - Új rendelkezés: Rendkívüli piaci helyzet 

esetén a bank a kamatbázison és kamatfeláron felül 

jogosult a többlet forrásköltségeket is az ügyfélre 

hárítani. 

A kamat esedékessége mindig kamatforduló napjára 

esik. 

2.6 pont - A kamat esedékessége mindig kamatforduló 

napra esik, kivéve folyószámlahitelek esetében, ha a 

kamatforduló a hónap utolsó napjától eltérő banki 

munkanapra esik, amely esetben a kamat a hónap 

utolsó napján esedékes. Ez alól kivételt jelentenek az 

overnight kamatbázishoz kötött kamatozású hitelek, 

mely esetben a kamat esedékessége az adott hónap 

utolsó napjára esik.  

Tört kamatperiódus esetén (kamatperiódusban történő 

folyósításkor) a szerződésben meghatározott 

referencia kamatláb helyett a bank interpolálás alapján 

(napok számával súlyozott középérték) kiszámított 

referencia kamatlábat alkalmaz, mely az első 

kamatfordulóig érvényes. 

2.7 pont - Tört kamatperiódus esetén 

(kamatperiódusban történő folyósításkor), az adott 

típusú kölcsön első lehívása esetén a lehívás napján 

érvényes referencia kamatláb az irányadó, további 

lehívások esetén az adott kamatperiódusban 

alkalmazott referencia kamatláb az irányadó. 

Folyószámlahitelkeret esetén a lehívott kölcsön 

tekintetében az adott kamatperiódust megelőző 

kamatperiódus utolsó munkanapján érvényes 

referencia kamat az irányadó. 

A kamatláb rögzítése a kölcsönvétel napját megelőző 

második banki munkanapon, ezt követően minden 

kamatperiódus végén a két banki munkanappal 

korábban irányadó kamatláb alapján történik. 

2.7 pont - LIBOR, EURIBOR és BUBOR esetében a 

két banki nappal megelőző napon irányadó kamatláb 

(kivéve az overnight ügyleteket, amelyek esetében a 

Kamatmegállapítás Napon irányadó kamatláb), 

SARON Összetett Kamatláb, TONA Összetett 

Kamatláb, SONIA Összetett Kamatláb, SOFR 

Averages esetén pedig a Kamatmegállapítási Napon 

irányadó kamatláb. 

Az ügyfél hitelképességében bekövetkező 

minőségromlás a hitelkeret igénybe nem vett részét 

automatikusan megszünteti. 

5.5 pont A rendelkezés törlésre kerül. 



                                                          
 

A bank a kölcsön igénybevételi feltételeként előírt 

számlát, amennyiben az a kölcsöntől eltérő 

devizanemben került kiállításra, forintszámla esetében 

eladási, devizaszámla esetén vételi árfolyamon 

számítja át a kölcsön devizanemére. 

6. pont - A bank a Kondíciós Lista (Hirdetmény) szerint 

irányadó árfolyamot alkalmazza. 

Az ügyfél devizában fennálló fizetési késedelme 

esetén a hátralékos devizaösszeget eladási 

árfolyamon váltja forintra. 

6. pont - A bank középárfolyamot alkalmaz átváltáskor. 

[nincs ilyen rendelkezés] 

6. pont - Új rendelkezés: Az ügyfél több szerződés 

fennálló tartozása esetén a bank az ügyfél teljesítését 

az ügyfél rendelkezése szerint, ennek hiányában saját 

mérlegelése szerint számolja el. A bank jogosult az 

ügyfél tartozását az ügyfél számlakövetelésével 

szemben elszámolni. 

Hitelkeret terhére igénybevett rövidlejáratú kölcsön 

annak lejáratkor automatikusan meghosszabbodik, 

amennyiben a hitelkeret lejárata ezt lehetővé teszi és 

a folyósítási feltételek fennállnak, és az ügyfél eltérő 

rendelkezést nem tett. A kamat az eredeti 

esedékességi időpontban változatlanul esedékes és 

fizetendő. 

 

6. pont utolsó bekezdés - Hitelkeret terhére igénybe 

vett automatikusan hosszabbodó rövidlejáratú 

kölcsönök lejáratát a Bank oly módon rögzíti, hogy 

azok lejárata a hitelkeret lejáratához igazodik, feltéve, 

hogy az Ügyfél az adott kölcsön tekintetében választott 

kamatperiódus utolsó napját megelőző 2. banki 

munkanapon 9 óráig ezzel ellentétesen nem 

rendelkezik írásban (azaz az adott kölcsön 

tekintetében az előtörlesztési/törlesztési szándékát 

jelzi).  A kamat az eredeti esedékességi időpontokban 

változatlanul esedékes és fizetendő (azaz az adott 

kölcsön eredeti futamidejével megegyező hosszúságú 

kamatperiódusok utolsó napján esedékessé válik). 

 

A határozatlan időre kötött kölcsönszerződés, illetve 

hitelkeret-szerződés 15 banki munkanapos határidővel 

mondható fel. 

10.2 pont - A felmondási idő 45 napra nő. 

Az Ügyfél köteles a Bankot értesíteni, ha bármely 

gazdasági egységét teljes egészében vagy részben 

elidegeníti, haszonbérbe adja vagy leállítja, vagy ha a 

vagyon egyes részei - különös tekintettel új társaságok 

alapítására – kiválnak. Bármely kötelezettség (ideértve 

a fenti kötelezettséget is) megszegése felmondási 

oknak minősül. 

 

10.3 pont – tartalmi változás nincs, az alábbi 

információs kötelezettség nevesítésre került a 

felmondási okok között: felmondási ok, ha az ügyfél 

elmulasztja értesíteni a bankot arról, hogy valamely 

gazdasági egységét elidegeníti, haszonbérbe adja, 

vagy leállítja, vagy ha a vagyon egyes részei - különös 

tekintettel új társaságok alapítására – kiválnak. 

Az Ügyfél köteles a Bankot értesíteni, ha a meglévő 

tulajdon-, részesedési vagy társasági viszonyaiban 

bármilyen változás következik be. Bármely 

kötelezettség (ideértve a fenti kötelezettséget is) 

megszegése felmondási oknak minősül 

 

10.3 pont - tartalmi változás nincs, az alábbi 

információs kötelezettség nevesítésre került a 

felmondási okok között: felmondási ok, ha az ügyfél 

elmulasztja értesíteni a bankot arról, hogy az ügyfél 

tulajdonosi struktúrájában vagy társasági viszonyaiban 

változás állt be. 

Elállási vagy felmondási ok beállta esetén a bank 

jogosult az ügyfél devizában fennálló tartozását 

forintra váltani deviza eladási árfolyamon, a forintban 

fennálló tartozásra a bank az eredetihez leginkbb 

hasonló módon határoz meg kamatot. 

11. pont - A kényszerkonverzió kötelező előtörlesztési 

ok bekövetkezése esetén is lehetséges. A 

forintkölcsönre irányadó kamat az eredeti kamatfelár 

megnövelve az eredeti kamatperiódusnak megfelelő 

BUBOR összegével. 

 

 


