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Általános tájékoztató a hitelszerződés  
megkötését megelőzően 

1. Hitelező/hitelközvetítő adatai 

neve, levelezési címe Erste Bank Hungary Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24–26. 

telefonszáma Erste TeleBank: 06-1-298-0222 

telefaxszáma 06-1-272-5160 

internetcíme www.erstebank.hu[i 

adott esetben a hitelközvetítő neve (cégneve)  

levelezési címe  

telefonszáma  

e-mail címe  

2. A hitel lényeges jellemzőinek ismertetése 

a hitel típusa  

a hitel teljes összege 
a hitelszerződésben szereplő hitel összege 
vagy a lehívható összeg felső határa 

Az ügyfél által igényelt összeg: [  Ft 

a hitel lehívásának feltételei 
a hitel rendelkezésre bocsátásának módja és 
időpontja 

Bankfiókban történő szerződéskötés esetén a személyi kölcsön 
szerződés aláírása illetve hatályba lépése különböző időpontban 
történik. A szerződés a felek általi aláírással nem lép hatályba. A 
hatályba lépés feltétele, egyrészt hogy az Adós a Bank által 
előírt valamennyi feltételt teljesítse, másrészt, hogy a feltételek 
Bank részéről történő ellenőrzése pozitív eredménnyel záruljon. 
A Bank az Adósnak a kölcsönt a szerződésben meghatározott 
bankszámlára, és az ott meghatározott devizanemben folyósítja. 
A folyósítás a szerződés hatályba lépését követően történik.  

a hitel futamideje Futamidő: hónap 

a törlesztőrészletek és elszámolásuk módja 

Önnek az alábbi fizetéseket kell teljesítenie:  
 
A törlesztőrészletek összege az első hónapban:               Ft 
További törlesztőrészletek összege:                  Ft[  

 
A törlesztőrészletek száma:  
A törlesztés gyakorisága: havonta 
 
A hitelkamatok és minden egyéb ellenszolgáltatás - ideértve a 
díjat, jutalékot és költséget - fizetésének módja: a 
kölcsönkérelemben megjelölt fizetési mód alapján automatikus 
belső beszedéssel ERSTE Banknál vezetett bankszámláról, 
átutalással vagy beszedéssel másik banknál vezetett 
folyószámláról. 

a fizetendő teljes összeg a tőke, valamint a 
hitelkamatok és minden egyéb ellenszolgáltatás, 
ideértve a díjat, jutalékot és költséget 

Fizetendő teljes összeg: Ft 

adott esetben a termék értékesítéséhez vagy a 
szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott 
fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék 
vagy szolgáltatás megnevezése és készpénz ára 

– 

adott esetben a szükséges biztosítékok, 
a hitelszerződéshez szükséges biztosítékok 
jellemzője 

– 

adott esetben a törlesztőrészletek megfizetése 
nem eredményezi haladéktalanul a hitelösszeg 
törlesztését. 

A törlesztőrészletek megfizetése nem eredményezi 
haladéktalanul a hitelösszeg törlesztését. 

3. A hitellel kapcsolatos ellenszolgáltatás 
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hitelkamat vagy hitelkamatok (Hirdetmény szerinti kamat)  
A kamat a teljes futamidő alatt fix. 
Példa: a törlesztőrészletek rendszeres jövedelemhez viszonyított 
arányának várható változása a rendszeres jövedelem, valamint 
a kamat változásának függvényében.  
A hitel típusa: Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel  
A hitel összege: 3 000 000 Ft 
A hitel kamata: 18,29%*  
A hitel futamideje: 60 hónap 
Kamat emelkedése: 0,00% 
Rendszeres jövedelem** változása 
–30% változás     204 268 Ft                36%              77 574 Ft 
–20% változás     233 450 Ft                31%              76 654 Ft 
–10% változás     262 631 Ft                28%              76 654 Ft 
   0% változás      291 812 Ft                25%              76 654 Ft 
+10% változás     320 993 Ft                23%              76 654 Ft 
+20% változás     350 174 Ft                21%              76 654 Ft 
+30% változás     379 356 Ft                19%              76 654 Ft 
*A hitel kamata a személyi kölcsön esetén az aktuális Lakossági 
Hitel Hirdetmény 23. sz. mellékletében közzétett legalacsonyabb 
és legmagasabb kamatmérték számtani átlagaként került 
megállapításra.[  

 **A táblázatban feltüntetett jövedelem a Központi Statisztikai 
Hivatal által nyilvánosságra hozott, a 2021-es évre vonatkozó, 
nemzetgazdaságban alkalmazásban állók havi nettó 
átlagkeresete alapján került meghatározásra. 
Alulírott nyilatkozom, hogy a kérelem tárgyát képező 
hiteltermékkel kapcsolatban az 56/2014 (XII.31.) NGM rendelet 
szerinti tájékoztatást teljes körűen megkaptam.  

teljes hiteldíjmutató (THM) 
a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes 
összegéhez éves százalékban kifejezve; a THM a 
különböző ajánlatok összehasonlítását segíti 

 
THM: % (a kért hitelösszegre vonatkozóan az ügyleti kamattal 
számítva) 
a) % (Hirdetmény szerinti kamat)  

hitelkamat típusa: fix 

b) a hitel teljes díja, ideértve annak részét képező díjat, 
jutalékot, költséget és adót: Ft 

c) a hitel teljes összege: Ft 
d) a hitel futamideje: hónap 
e) a teljes hiteldíjmutató: % 
f) a fogyasztó által fizetendő teljes összeg és a 

törlesztőrészletek összege: Ft 
A Bank jogosult a kölcsön teljes hiteldíjmutatóját egyoldalúan, az 
Adós tájékoztatása mellett módosítani mindenkori a koronavírus 
világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése 
érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. 
(III. 18.) Korm. rendeletében, vagy ennek részletszabályait 
megállapító-, vagy ezek helyébe lépő jogszabályokban 
foglaltaknak megfelelően 

hitelszerződés megkötéséhez szükséges 
- biztosítási vagy 
- egyéb járulékos szolgáltatási szerződés 

fennállása, ha a hitelező e szolgáltatások 
ellenszolgáltatását nem ismeri, azok a 
THM-ben nem szerepelnek 

nem 

hitelkamaton kívüli minden ellenszolgáltatás, 
ideértve a díjat, jutalékot, költséget 

Folyósítási költség Ft, szerződött összeg ]%-a] 
 

adott esetben egy vagy több fizetési számla 
szükséges a hitelszerződés megkötéséhez 

Egy lakossági bankszámla szükséges. 

adott esetben a hitelkamaton kívüli minden egyéb 
ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot, 
költséget 

– 

adott esetben a hitelkamaton kívüli minden egyéb 
ellenszolgáltatás – ideértve a díjat, jutalékot, 
költséget – módosításának feltételei 

Az egyoldalú módosítás jogát a Bank akkor jogosult gyakorolni, 
ha a módosításra okot adó objektív körülmények tételes 
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meghatározását a szerződés (ÁSZF, Üzletszabályzat) 
tartalmazza, valamint a hitelező árazási elveit írásban rögzítette. 

adott esetben közjegyzői díj – 

késedelmi kamat, vagy egyéb olyan fizetési 
kötelezettség, amely a szerződésben vállalt 
kötelezettség nem teljesítéséből származik, a 
törlesztés elmulasztása Önre nézve komoly 
következményekkel járhat (pl.: zálogtárgy 
végrehajtása) és megnehezíthetik a hitelhez 
jutást 

Késedelmi kamat 
Az Ügyfél pénztartozása késedelmes teljesítése esetén a 
Banknak késedelmi kamatot tartozik fizetni. A Bank a késedelmes 
teljesítéshez kapcsolódó késedelmi kamatot, illetve a követelés 
érvényesítésével kapcsolatos díjat, költséget a mindenkori 
Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel Hirdetmény szerint 
számol fel. A késedelmi kamatot – ha azt jogszabály kötelező 
erővel vagy a szerződés nem határozza meg – a Hirdetmény 
szerinti mértékben kell megfizetni. 
Az Ügyfél késedelmes teljesítése esetén a késedelem 
időtartamára a Bank által felszámított késedelmi kamat nem 
haladja meg a fogyasztónak nyújtott 
kölcsönszerződésben/hitelszerződésben kikötött ügyleti kamat 
másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal növelt mértékét, 
és nem magasabb, mint a hitelszerződésekre meghatározott 
teljes hiteldíjmutató maximális mértéke.  

4. Egyéb jogi tájékoztatás 

elállási jog fennállása 
Önnek joga van a hitelszerződéstől 14 napon 
belül elállni 

igen 

előtörlesztés 
Ön bármikor jogosult a hitel részleges vagy teljes 
előtörlesztésére 
Előtörlesztési szándékát legalább az 
előtörlesztés kívánt végrehajtását megelőző 5 
nappal kell jeleznie. Az előtörlesztett összeget 
annak rendelkezésre bocsátásától számított 2 
munkanapon köteles a Bank előtörlesztésként 
elszámolni.  

igen 

adott esetben az előtörlesztés esetleges 
költségei 
az előtörlesztés esetén a hitelező Öntől a 
következő költségek megtérítésére jogosult 

Elő-/végtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti 
lejáratának időpontja közötti időtartam: 
- több mint 1 év, akkor az előtörlesztett összeg 0,5%-a 
- kevesebb mint 1 év, akkor az előtörlesztett összeg 0%-a 
A bank nem számít fel díjat az elő- végtörlesztésért, ha tizenkét 
hónap alatt egy alkalommal az adós által teljesített előtörlesztés 
összege nem haladja meg a kétszázezer forintot.  

a 2009. évi CLXII.tv. 14. § (6) bekezdése szerinti 
tájékoztatás a hitelezőnek haladéktalanul és 
díjmentesen tájékoztatnia kell Önt a 
hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele során 
történő adatátadás eredményéről, ha a hitelező a 
hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele alapján 
Önnel nem kíván szerződést kötni. Nem terheli e 
kötelezettség a hitelezőt, ha a tájékoztatási 
kötelezettség teljesítését törvény vagy az Európai 
Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó 
jogi aktusa kizárja. 

igen 

hitelszerződés tervezetének egy példányához 
való jog Önnek joga van ahhoz, hogy a hitelező a 
hitelszerződés-tervezetének egy példányát díj-, 
költség- és egyéb fizetésikötelezettség-mentesen 
rendelkezésére bocsássa, nem terheli e 
kötelezettség a hitelezőt, ha a hitelező Önnel 
nem kíván szerződést kötni 

igen 

adott esetben ezen tájékoztatás 
érvényességének időbeli korlátozása 

Ez a tájékoztatás a kiállítás napján érvényes.  

5. Adott esetben a távértékesítés keretében kötött hitelszerződések esetén nyújtandó kiegészítő 
tájékoztatás 
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a hitelező a fogyasztó lakóhelye szerinti 
tagállambeli képviselőjének neve (cégneve) 

Erste Bank Hungary Zrt. 

levelezési címe 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 

telefonszáma Erste TeleBank: 06-1-298-0222 

telefaxszáma 06-1-272-5160 

internetcíme www.erstebank.hu 

a hitelez cégjegyzékszáma vagy bírósági 
nyilvántartásba vételi száma 

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041054 

a hitelező tevékenységét engedélyező felügyelő 
hatóság 

Magyar Nemzeti Bank 1054 Budapest, Szabadság tér 9. 

az elállási jog gyakorlása 

A Hiteligénylő a kölcsönszerződéstől a szerződéskötés napjától 
számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a 
kölcsön folyósítására még nem került sor. Adós a 
szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül 
díjmentesen felmondhatja a szerződést, ha a kölcsönt már 
folyósították. Ha Adós az elállásról, felmondási lehetőségről 
szóló szerződést megelőző tájékoztatást a szerződéskötést 
követően kapja kézhez, elállási (felmondási) jogát a tájékoztatás 
kézhezvételétől számított tizennégy napig gyakorolhatja. Adós 
az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését 
követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül 
köteles a teljes felvett kölcsönösszeget és a kölcsön 
lehívásának időpontjától a visszafizetés időpontjáig 
felszámítható, a szerződés szerint megállapított kamatot a 
Banknak visszafizetni. 

a szerződés létrejöttét megelőző időszakban a 
hitelező által alkalmazandó jog 

magyar 

jogválasztás, továbbá kizárólagos hatáskör, 
illetékesség kikötése 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÁSI ÉS 
LOMBARD HITELEK (2014. március 15-ét követően kötött 
szerződések esetében) V. Záró rendelkezések 

nyelvhasználat magyar 

szerződésből eredő jogviták peren kívüli 
rendezésére rendelkezésre álló olyan lehetőség, 
amelynek a hitelező aláveti magát 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény – a 
továbbiakban: MNB törvény 
– fogyasztóvédelmi rendelkezéseinek megsértése esetén: 
Magyar Nemzeti Bank (Levelezési címe: 1534 Budapest BKKP 
Pf.: 777, Telefon: 06- 80-203-776, e-mail cím: 
ugyfelszolgalat@mnb.hu);  
A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és 
megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak 
joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén: Pénzügyi Békéltető 
Testület (Levelezési címe: Pénzügyi Békéltető Testület H-1525 
Budapest Pf.:172., telefon: 06-80-203-776, e-mail: 
ugyfelszolgalat@mnb.hu). 
Online úton kezdeményezett szolgáltatási szerződésekkel 
kapcsolatban pedig az Online Vitarendezési Platformon 
keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr. Az Európai 
Parlament és Európai Tanács a fogyasztói jogviták online 
rendezéséről szóló 524/2013/EU számú rendelete (Rendelet) 
létrehozta az Online Vitarendezési Platformot. Az online 
vitarendezési platform egy olyan egyablakos ügyintézési pont, 
ahol az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező 
fogyasztók online szolgáltatási szerződésekből eredő 
kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogvitáikat bírósági 
eljáráson kívül rendezhetik az Európai Unióban letelepedett 
szolgáltatókkal. A Rendelet hatálya kiterjed az Erste Bankra is, 
amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online 
szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban pénzügyi fogyasztói 
jogvita merül fel. A fogyasztó az online vitarendezési platformon 
keresztül kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli 
rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál, 
Magyarországon a Pénzügyi Békéltető Testületnél. Az Online 
Vitarendezési Platform honlapja: http://ec.europa.eu/odr 
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Felhasználói útmutató: 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/userguide. 
A Bank a Pénzügyi Békéltető Testület előtt nem rendelkezik 
érvényes alávetési nyilatkozattal. A Pénzügyi Békéltető Testület 
a Bankra nézve az MNB törvény mindenkor hatályos 
rendelkezései szerint hozhat kötelező erejű döntést. 

Dátum:  
 
Kelt:  
 

 
 
 
 
 

  

Igénylő1   

 
Igénylő neve:   
Lakcíme:   

 
 
 
 
 
 

 


