
 

 

 

 

 

B2KAPITAL ZRT. 

 

ÜZLETSZABÁLYZAT  

ÉS  

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

 

 

Tevékenységi engedély száma és kelte:  

E-I-298/2006 - 2006. április 13.;  

E-I-53/2008 - 2008. január 25. 

 

 

 

 

 

Elfogadva a 1/2020.08.18. sz. Ig. határozattal 

Hatályos 2020.08.18-tól 



 

– 2 – 

 

 

Tartalomjegyzék 

I. ÜZLETSZABÁLYZAT ........................................................................................................................................ 4 

1 FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ..................................................................................................................... 4 

2 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK ......................................................................................................................... 5 

2.1 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ........................................................................................................................ 5 
2.2 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS A HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ SZERZŐDÉSEK MÓDOSÍTÁSA, A MÓDOSÍTÁS HATÁLYA ......................... 5 
2.3 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT NYILVÁNOSSÁGA .............................................................................................................. 6 

3 A FELEK KÖZÖTTI JOGVISZONY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI ............................................................................... 6 

3.1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG................................................................................................................... 6 
3.2 ÉRTESÍTÉSEK ................................................................................................................................................ 7 
3.3 KÉPVISELŐK.................................................................................................................................................. 8 
3.4 FELELŐSSÉG ................................................................................................................................................. 8 
3.5 PANASZKEZELÉS ............................................................................................................................................ 8 

4 ADATKEZELÉS ................................................................................................................................................ 8 

4.1 ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ...................................................................................................... 8 
4.2 KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER .......................................................................................................... 9 

5 KISZERVEZÉS ................................................................................................................................................. 9 

6 VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ............................................................................................................... 9 

II. KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ....................................................... 10 

1 FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ................................................................................................................... 10 

2 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK ....................................................................................................................... 11 

2.1 A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI ÁSZF HATÁLYA ........................................................................................................... 11 

3 A FELEK KÖZÖTTI JOGVISZONY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI ............................................................................. 11 

3.1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG................................................................................................................. 11 

4 A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ..................................................................................... 11 

4.1 A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS TÁRGYA .................................................................................................... 11 
4.2 A KÖVETELÉS ELLENÉRTÉKE ÉS AZ ELLENÉRTÉK MEGFIZETÉSÉNEK FELTÉTELEI ......................................................... 12 
4.3 A KÖVETELÉS ÁTSZÁLLÁSÁNAK IDŐPONTJA ........................................................................................................ 12 
4.4 AZ ELADÓT TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEK .......................................................................................................... 12 

5 A KÖVETELÉS KEZELÉSE .............................................................................................................................. 13 

III. HITEL ÉS PÉNZKÖLCSÖN NYÚJTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ................................... 14 

1 FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ................................................................................................................... 14 

2 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK ....................................................................................................................... 15 

2.1 A HITEL ÉS PÉNZKÖLCSÖN NYÚJTÁS ÁSZF HATÁLYA ............................................................................................. 15 

3 A HITEL ÉS PÉNZKÖLCSÖN SZERZŐDÉS FELTÉTELEI.................................................................................. 15 

3.1 A HITEL ÉS PÉNZKÖLCSÖN SZERZŐDÉS TÁRGYA .................................................................................................. 15 
3.2 A HITEL ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉS DÍJA ÉS KÖLTSÉGEI .......................................................................................... 15 
3.3 A HITEL ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI .................................................................................... 16 



 

– 3 – 

 

3.4 KÖLCSÖNKÉRELEM ELBÍRÁLÁSA ...................................................................................................................... 16 
3.5 KAMATOK, DÍJAK, JUTALÉKOK ÉS KÖLTSÉGEK..................................................................................................... 17 
3.6 SZERZŐDÉS FELMONDÁSA ............................................................................................................................. 17 

4 PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS FELTÉTELEI ................................................................................................. 18 

5 A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁS KÖVETELÉSEINEK BEHAJTÁSA ........................................................................ 18 

6 VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ............................................................................................................. 19 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET ....................................................................................................................................... 20 
2. SZÁMÚ MELLÉKLET ....................................................................................................................................... 21 
3. SZÁMÚ MELLÉKLET ....................................................................................................................................... 22 
1. SZ. MELLÉKLET .................................................................................................................................................. 24 
2. SZ. MELLÉKLET .................................................................................................................................................. 25 
4. SZÁMÚ MELLÉKLET ....................................................................................................................................... 26 

 

 



 

– 4 – 

 

 

I. ÜZLETSZABÁLYZAT 

A B2Kapital Zrt. (a továbbiakban: Pénzügyi vállalkozás) a Pénzügyi Szervezetek Állami 

Felügyelete E-I-298/2006, valamint E-I-53/2008 számú határozatai alapján működő pénzügyi 
vállalkozás. A Pénzügyi Vállalkozás tevékenységét a fenti engedély alapján, a hitelintézetekről 

és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben (a továbbiakban Hpt.) 

foglaltak szerint végzi. 

A Pénzügyi Vállalkozás tevékenységi köre az alábbi pénzügyi szolgáltatásokra terjed ki: 

 Hitel és pénzkölcsön nyújtás (Hpt. 3. § (1) bekezdés b) pont). 

 Pénzügyi lízing (Hpt. 3. § (1) bekezdés c) pont). 

 Követelésvásárlás (Hpt. 3. § (1) bekezdés l pont). 

1 FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK 

A jelen Üzletszabályzatban és azon szerződésekben, amelyeknek a jelen Üzletszabályzat 

részét képezi, az alábbi fogalmak az itt meghatározott jelentéssel bírnak: 

„ÁSZF” A Pénzügyi vállalkozás által meghatározott olyan szerződési feltétel, amelyet a 

Pénzügyi vállalkozás több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél 

közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg. 

„Egyedi szerződés” a Pénzügyi vállalkozás és az Ügyfél között létrejött szerződés egyedi 

feltételekkel. 

„Fogyasztó” az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében 

eljáró természetes személy. 

„GDPR” 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 a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet) 

„Hirdetmény” jelenti a Pénzügyi vállalkozás azon hirdetményét, amelyben a Pénzügyi 
Vállalkozás az Üzletszabályzatot, valamint egyéb, az Ügyfeleket érintő információkat 

közzéteszi. 

„Honlap” jelenti a Pénzügyi vállalkozás honlapját: www.b2kapital.hu 

„Hpt.” a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény. 

„HUF”, „Forint” és „forint” Magyarország törvényes fizetőeszköze. 

http://www.b2kapital.hu/
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„Info.tv.” Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény 

„Munkanap” jogszabállyal elrendelt munkanap áthelyezés kivételével szombat, vasárnap és 

Magyarországon jogszabály alapján munkaszüneti napnak minősülő napok kivételével, 
minden olyan nap, amelyen a Pénzügyi vállalkozás üzletkötés céljából nyitva tart. 

„Pmt” A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőlegezéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény  

„Ptk.” a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 

„Ügyfél” jelenti azt a személyt, akivel a Pénzügyi vállalkozás szerződéses jogviszonyt létesít. 

„Ügyleti kamat” az Adós által a Pénzügyi vállalkozásnak az igénybe vett kölcsön 

használatáért, kockázatáért fizetendő, a kölcsönösszeg százalékában meghatározott 
időarányosan térítendő (elszámolandó) pénzösszeg.  

2 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

2.1 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA 

2.1.1 A jelen Üzletszabályzatban rögzített feltételek a Pénzügyi vállalkozás és az Ügyfél 

közötti jogviszony tartalmát az adott tevékenységet szabályozó ÁSZF és az Egyedi 

szerződés egyedi feltételeivel együtt szabályozzák. Ha az Üzletszabályzat és az Egyedi 

szerződés egyedi feltételeinek rendelkezései között eltérés van, akkor az Egyedi 
szerződés rendelkezései az irányadók. 

2.1.2 Az Egyedi szerződésben és a jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben 

a vonatkozó jogszabályokban – így különösen a Ptk.-ban, a Hpt.-ben és a Pénzügyi 
vállalkozás által nyújtott adott pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó más hatályos 

jogszabályokban – foglalt rendelkezések az irányadók.  

2.1.3 Jelen Üzletszabályzat az előlapon jelzett időpontban lép hatályba határozatlan időre. 
Az Üzletszabályzat rendelkezései az Egyedi szerződés megkötésétől a jogviszony 

megszűnését követő elszámolás lezártáig irányadóak a Felekre. 

2.2 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS A HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ SZERZŐDÉSEK MÓDOSÍTÁSA, A MÓDOSÍTÁS HATÁLYA 

2.2.1 A Pénzügyi vállalkozás a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvény hatálya alá nem 
tartozó szerződései vonatkozásában a kamatot, díjat vagy egyéb szerződési feltételt 

csak akkor módosíthatja egyoldalúan, az Ügyfél számára kedvezőtlenül, ha a 

szerződés ezt a Pénzügyi vállalkozás számára - külön pontban - egyértelműen 
meghatározott feltételek, illetve körülmények esetére lehetővé teszi. A szerződés 

kamatot, díjat érintő - az Ügyfél számára kedvezőtlen - módosítását a módosítás 

hatálybalépését 15 nappal megelőzően, közzé kell tenni, elektronikus kereskedelmi 
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szolgáltatás nyújtása esetén az Ügyfelek számára folyamatosan és könnyen 
hozzáférhető módon, elektronikus úton is elérhetővé kell tenni. 

2.2.2 Egyedi szerződés egyoldalúan nem módosítható új díj vagy költség bevezetésével. Az 

egyes kamat, díj vagy költségelemek szerződésben meghatározott számítási módja 
egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezőtlenül nem módosítható. 

2.2.3 A Pénzügyi vállalkozás az Ügyfél számára nem kedvezőtlenül egyoldalúan 

módosíthatja az Ügyféllel kötött szerződés feltételeit. 

2.2.4 Az Üzletszabályzat módosítása a módosítás hatálybalépéséig aláírt, a Pénzügyi 
vállalkozás és az Ügyfél között létrejött Egyedi szerződés feltételeit – a jelen fejezetben 

fentebb írt kivételekkel – nem érinti. 

2.2.5 Amennyiben az Üzletszabályzat módosítása fogyasztóval már megkötött szerződést is 
érint, a Pénzügyi vállalkozás a Honlapján könnyen elérhető módon legalább 5 évig a 

módosítást megelőzően hatályos üzletszabályzatát is hozzáférhetővé teszi. 

2.3 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT NYILVÁNOSSÁGA 

2.3.1 Az Üzletszabályzat nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti, azt a Pénzügyi 

vállalkozás az üzleti forgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggeszti, a 

Honlapon hozzáférhetővé teszi és kérésre díjmentesen átadja. 

2.3.2 A Pénzügyi vállalkozás kívánságra bárkinek – legfeljebb a postaköltségek 
felszámításával – küld Üzletszabályzatot, függetlenül attól, hogy üzleti kapcsolat már 

létesült-e közöttük. 

3 A FELEK KÖZÖTTI JOGVISZONY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

3.1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG 

3.1.1 A Pénzügyi vállalkozás és az Ügyfél a polgári jog alapelveinek megfelelően késedelem 

nélkül értesítik egymást a közöttük levő jogviszony szempontjából jelentős 
körülményekről, tényekről, azok változásáról, az egymáshoz intézett kérdésekre – ha 

az ügy jellegéből vagy a rendelkezésre álló iratokból kitűnően más nem következik – 

haladéktalanul válaszolnak, valamint haladéktalanul felhívják a figyelmet az esetleges 

tévedésekre és mulasztásokra. 

3.1.2 Az üzleti kapcsolat fennállása alatt az Ügyfél köteles a tudomásszerzéstől számított 5 

munkanapon belül értesíteni a Pénzügyi vállalkozást az ügyfél-átvilágítás során 

megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett 
változásról. 
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3.2 ÉRTESÍTÉSEK 

3.2.1 A felek az egymáshoz intézett nyilatkozatokat írásban kötelesek megtenni, és a 

nyilatkozatot postai úton vagy közvetlen kézbesítés útján (személyesen vagy futárral) 

kötelesek eljuttatni a címzett fél értesítési címére. 

3.2.2 Az Ügyfél az új értesítési címe közlésével köteles haladéktalanul írásban bejelenteni a 

Pénzügyi vállalkozásnak, ha az értesítési címe megváltozott. Az Ügyfél értesítési 

címének mindaddig, amíg annak megváltozását az adott személy írásban nem 

jelentette be a Pénzügyi vállalkozás felé, az utolsóként megadott értesítési cím, ennek 
hiányában pedig az Egyedi szerződésben feltüntetett székhely, lakcím (cím) minősül. 

3.2.3 A Pénzügyi vállalkozás az új értesítési címe közlésével köteles a Honlapján közzétenni, 

ha az értesítési címe megváltozott. A Pénzügyi vállalkozás értesítési címének 
mindaddig, amíg annak megváltozását a Pénzügyi vállalkozás a Honlapján közzé nem 

teszi, az utolsóként megadott értesítési cím, ennek hiányában pedig az Egyedi 

szerződésben feltüntetett székhely (cím) minősül. 

3.2.4 A közvetlen kézbesítés útján eljuttatott nyilatkozatot akkor lehet kézbesítettnek 

tekinteni, ha a nyilatkozat átvételét a címzett fél írásban elismerte, vagy másként 

igazolhatóan megtörtént. Az átvétel elismertnek minősül akkor is, ha az elismerést a 

Pénzügyi vállalkozásnak, illetve az Ügyfélnek az ügyfélforgalom számára nyitva álló, 
vagy az értesítési címként megjelölt helyiségében dolgozó alkalmazottja tette. 

3.2.5 A Pénzügyi vállalkozás jogosult úgy tekinteni, hogy az Ügyfél tudomásul vette és 

elfogadta a nyilatkozatban foglaltakat, ha arra a kézhezvételtől számított 15 naptári 
napon belül nem érkezett írásos észrevétel vagy kifogás.  

3.2.6 A 3.2.5 pontban meghatározott szabályok nem vonatkoznak a felek számára jogot, 

kötelezettséget keletkeztető, törlő, ezek mértékét megváltoztató nyilatkozatokra. 
Azokat a küldeményeket, amelyek kézbesítésének tényéhez jogkövetkezmény fűződik, 

a felek postai kézbesítés igénybevétele esetén ajánlott küldeményként, tértivevénnyel 

kötelesek postára adni. A Pénzügyi vállalkozás ajánlott küldeményként köteles 

postára adni többek között a címzett jognyilatkozatot, jogalakító jognyilatkozatot 
(jogviszony létesítő, módosító, megszüntető, átruházó, engedményezési értesítés, 

teljesítési utasítás)A jelen pont szerinti postai úton megküldött küldeményeket a 

kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az 
átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett a 

nyilatkozatot nem vette át, az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés 

második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell 
tekinteni. 

3.2.7 Egyik fél sem hivatkozhat arra, hogy a fentiek szerint kézbesítettnek tekintendő 

nyilatkozatról nem szerzett tudomást. 

3.2.8 A nyilatkozatok kézbesítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az 
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esetben is, ha a felek értesítést vagy dokumentumot küldenek egymás részére. 

3.3 KÉPVISELŐK 

3.3.1 Üzleti kapcsolata biztonsága érdekében a Pénzügyi vállalkozás az üzleti tárgyalások 

folytatása előtt, illetve az üzleti kapcsolat fennállása alatt bármikor kérheti a 
képviseleti jog megfelelő igazolását. Képviselőként, a felek eltérő megállapodása 

hiányában csak olyan személy járhat el, aki a törvényes képviseleti jogát igazolja, 

illetve a meghatalmazáson alapuló képviseleti jogát teljes bizonyító erejű 

magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással igazolni tudja. 

3.3.2 Az Ügyfél köteles írásban bejelenteni a képviselők személyében beálló változásokat. 

3.3.3 A Pénzügyi vállalkozás jogosult a hozzá bejelentett képviselőket és az ő aláírásaikat 

mindaddig érvényesnek és hatályosnak tekinteni, amíg a képviseleti jog 
visszavonásáról szóló írásos értesítés nem érkezett meg hozzá. 

3.4 FELELŐSSÉG 

3.4.1 A Pénzügyi vállalkozás a személyazonosság, a meghatalmazás vagy egyéb tény, illetve 
jogosultság igazolására neki bemutatott okmányok eredetiségét, érvényességét és 

alkalmasságát a tőle elvárható gondossággal megvizsgálja. A Pénzügyi vállalkozás 

nem felel azokért a károkért, amelyek abból erednek, hogy a neki bemutatott 

okmányok hiányosságai gondos vizsgálat mellett sem voltak felismerhetőek. 

3.5 PANASZKEZELÉS 

3.5.1 A Pénzügyi vállalkozás biztosítja, hogy az Ügyfele a Pénzügyi vállalkozás 

magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban 
(személyesen, telefonon), vagy írásban (személyesen, vagy más által átadott irat útján, 

postai úton, elektronikus levélben) közölhesse. A panaszkezelés szabályaira 

vonatkozó tájékoztatást (Panaszkezelési Szabályzat) a Pénzügyi vállalkozás az 
Üzletszabályzatra vonatkozó előírások szerint hozzáférhetővé teszi. 

3.5.2 A Pénzügyi vállalkozás fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartója: Burget 

Beáta Eszter. 

4 ADATKEZELÉS 

4.1 ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 

4.1.1 A Pénzügyi vállalkozás, mint adatkezelő a belső adatkezelési folyamatainak 

szabályozása és a személyes adatok védelme, továbbá az érintettek jogainak 
biztosítása céljából adatkezelési és adatvédelmi szabályzatot hoz létre. Az 

adatátadásra, az adatok kezelésére, törlésére, valamint a jogorvoslatra vonatkozó 

részletes szabályokat a Pénzügyi vállalkozás Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata 



 

– 9 – 

 

tartalmazza. 

4.2 KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER 

4.2.1 Nem jelenti banktitok sérelmét, ha a Pénzügyi vállalkozás biztosítja, hogy az Ügyfele a 

Pénzügyi vállalkozás magatartására, tevékenységére, mint referenciaadat szolgáltató 
az Adós (nyilvántartott) személyi, hitel és egyéb az igénybe vett pénzügyi 

szolgáltatással kapcsolatban rendelkezésére álló azon adatait, melyet a központi 

hitelinformációs rendszert kezelő pénzügyi vállalkozás a központi hitelinformációs 

rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény alapján kezelhet (referenciaadat), a 
törvényben megjelölt esetekben a Központi Hitelinformációs Rendszer (továbbiakban 

KHR) részére átadja.  

4.2.2 A Pénzügyi vállalkozás a központi hitelinformációs rendszerről szóló törvényben 
meghatározott KHR-rel kapcsolatos adatkezelési szabályairól és a jogorvoslati 

lehetőségekről szóló tájékoztatója a jelen szerződés 4. sz. mellékletét képezi.  

5 KISZERVEZÉS 

5.1.1 A Pénzügyi vállalkozás tevékenységi körében az Üzletszabályzat 2. sz. mellékletében 

megjelölt személyeket, szervezeteket bízta az ott megjelölt kiszervezett tevékenységek 

végzésével. 

6 VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

6.1.1 A Pénzügyi vállalkozás által az általa végzett pénzügyi szolgáltatások közvetítésére 

igénybe vett közvetítők nem jogosultak az Ügyfél felé a Pénzügyi vállalkozás javára 

vagy terhére bármilyen jognyilatkozatot tenni (kivéve a részükre szóló felhatalmazás 
keretei között a teljesítési megállapodás megkötését a követeléskezelési tevékenység 

keretében), kötelezettséget vállalni, jogról lemondani, és nem jogosultak a Pénzügyi 

vállalkozás nevében vagy javára készpénzt átvenni vagy a Pénzügyi vállalkozás 
nevében készpénzt átadni. Az említett közvetítők kizárólag akkor jogosultak átutalás 

vagy fizetési számlára történő készpénz befizetés útján a Pénzügyi vállalkozás javára 

szóló átutalásokat vagy befizetéseket fogadni, ha erre a Pénzügyi vállalkozással 

megkötött közvetítői szerződés lehetőséget biztosít és azt a jogosultságukat az Ügyfél 

előtt külön okiratba foglalt meghatalmazással is igazolják. 

6.1.2 Ha a Pénzügyi vállalkozás és az Ügyfél között létrejött szerződés valamely 

rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem érinti a többi rendelkezés hatályát. 
Ebben az esetben a felek kötelesek a mindenkori érvénytelen rendelkezést olyan 

hatályos vagy végrehajtható rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehető legjobban 

megfelel a hatályát vesztett vagy végrehajthatatlan rendelkezés szellemének és 
gazdasági célkitűzésének. 
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6.1.3 A Pénzügyi vállalkozás mulasztása vagy késedelme nem minősül jogról való 
lemondásnak. A Pénzügyi vállalkozást megillető jogok és jogorvoslatok gyakorlásában 

mutatkozó késedelem vagy a jogok, illetve a jogorvoslatok részleges gyakorlása 

semmiképpen sem jelent joglemondást, illetve a jogorvoslatok részleges gyakorlása 
nem akadályozza meg a jogok vagy jogorvoslatok később vagy egyéb módon történő 

teljes gyakorlását. 

II. KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 

1 FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK 

A jelen Követelésvásárlási ÁSZF-ben és azon szerződésekben, amelyeknek a jelen ÁSZF részét 

képezi, az alábbi fogalmak az itt meghatározott jelentéssel bírnak: 

„Adós” jelenti a Alapszerződésből eredő, az Eladó által a Pénzügyi vállalkozás részére 
átruházott és engedményezett Követelés kötelezettjét. Az Üzletszabályzat és a jelen ÁSZF 

hatálya az Adósra akkor terjed ki, ha a Pénzügyi vállalkozással az adós olyan szerződést 

kötött, amely mögöttesen alkalmazandóként hivatkozik az Üzletszabályzatra, illetve a jelen 
ÁSZF-re.  

„Alapszerződés” jelenti az Eladó vagy a Követelés eredeti jogosultja és az Adós között létrejött, 

a Követelés alapjául szolgáló kölcsön vagy más szerződést.  

„Banki Nap” minden olyan naptári napot jelent, amikor a Pénzügyi vállalkozás 
Követelésvásárlási Szerződésben megjelölt bankszámláját vezető hitelintézet megbízásokat 

teljesít. 

„Eladó” vagy „Engedményező” jelenti azt a személyt, akivel a Pénzügyi vállalkozás a 
Követelésvásárlási Szerződést megköti. 

„Ellenérték” jelenti a Pénzügyi vállalkozás által fizetendő, az Eladót a Követelés 

ellenértékeként megillető összeget. 

„Késedelmi Kamat” jelenti az Eladó vagy a Pénzügyi vállalkozás fizetési késedelme esetén a 

Követelésvásárlási Szerződés Egyedi Feltételeiben meghatározott mértékű késedelmi 

kamatláb alapján az Eladó vagy a Pénzügyi vállalkozás által a késedelmes összeg után a 

késedelem idejére fizetendő kamat összegét. 

„Követelés” jelenti az Alapszerződésből eredő, az Adóssal szembeni pénzkövetelését. 

„Követelésvásárlási Szerződés” jelenti az Eladó és a Pénzügyi vállalkozás között létrejött, az 

Eladó Követelésének Pénzügyi vállalkozás általi megvásárlása feltételeit megállapító, a 
Követelésvásárlási Szerződés Egyedi Feltételei és a jelen Üzletszabályzat és ÁSZF által 

együttesen alkotott szerződést. 
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„Követelésvásárlási Szerződés Egyedi Feltételei” jelenti az Eladó és a Pénzügyi vállalkozás 
által aláírt, a Követelésvásárlási Szerződés egyedi feltételeit tartalmazó dokumentumot. 

2 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

2.1 A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI ÁSZF HATÁLYA 

2.1.1 A jelen általános szerződési feltételek a Pénzügyi vállalkozás és az Eladó közötti 

jogviszony tartalmát a Követelésvásárlási Szerződés Egyedi Feltételeivel együtt 

szabályozzák. Ha az ÁSZF és a Követelésvásárlási Szerződés Egyedi Feltételeinek 

rendelkezései között eltérés van, akkor a Követelésvásárlási Szerződés Egyedi 

Feltételeinek rendelkezései az irányadók. 

2.1.2 A Követelésvásárlási Szerződés Egyedi Feltételeit tartalmazó minta okirat az 

Üzletszabályzat 3. mellékletét képezi. 

3 A FELEK KÖZÖTTI JOGVISZONY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

3.1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG 

3.1.1 Az Eladó köteles 8 naptári napon belül írásban értesíteni a Pénzügyi vállalkozást, ha 
nem érkezett meg hozzá időben valamely általa a Pénzügyi vállalkozástól várt vagy a 

Követelésvásárlási Szerződés által előírt értesítés. Ezen értesítés elmaradása esetén a 

Pénzügyi vállalkozás nem felel olyan károkért, amelyek az általa küldendő értesítés 

késedelmével összefüggésbe hozhatóak. 

4 A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS FELTÉTELEI 

4.1 A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS TÁRGYA 

4.1.1 A Követelésvásárlási Szerződés alapján a Pénzügyi vállalkozás megvásárolja a 
Követelést és kötelezettséget vállal a Követelés ellenértékének megfizetésére, az Eladó 

pedig átruházza a Követelést és annak engedményezésére köteles.  

4.1.2 A Követelés Pénzügyi vállalkozás általi vásárlása lényeges (elő)feltételeit tartalmazó 

tájékoztatás az Üzletszabályzat 1. számú mellékletét képezi. 

4.1.3 Az Eladót az Alapszerződés alapján terhelő kötelezettségeket – így különösen az 

esetleges jog- és kellékszavatosság miatti kötelezettséget, a hibás teljesítés miatti 

egyéb kötelezettségeket – a Követelés megvásárlását követően is az Eladó köteles 
teljesíteni. A Pénzügyi vállalkozás a Követelés megvásárlásával a Követelés jogosultját 

terhelő kötelezettségeken túl semmilyen, az Eladót terhelő kötelezettséget nem vállal 

át az Adós vagy más személy felé. 
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4.2 A KÖVETELÉS ELLENÉRTÉKE ÉS AZ ELLENÉRTÉK MEGFIZETÉSÉNEK FELTÉTELEI 

4.2.1 A Követelés Ellenértékét a felek a Követelésvásárlási Szerződés Egyedi Feltételeiben 

határozzák meg. 

4.2.2 A Pénzügyi vállalkozás az Ellenértéket a Követelésvásárlási Szerződés Egyedi 
Feltételeiben megjelölt bankszámlára átutalással fizeti meg az Eladó részére. 

4.2.3 Ha a Pénzügyi vállalkozás a fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a késedelme 

idejére köteles Késedelmi Kamatot fizetni az Eladó részére. 

4.2.4 Az Ellenérték a Követelésvásárlási Szerződés Egyedi Feltételeiben meghatározott 

időpontban esedékes. 

4.3 A KÖVETELÉS ÁTSZÁLLÁSÁNAK IDŐPONTJA 

4.3.1 A Követelés a Követelésvásárlási Szerződésben megjelölt időpontban, ilyen időpont 
hiányában a Követelésvásárlási Szerződés megkötésének időpontjában száll át. 

4.4 AZ ELADÓT TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEK 

4.4.1 Az Eladó szavatolja, hogy a Követelés 

(a) létezik; 

(b) felett jogosult rendelkezni, azt jogosult a Pénzügyi vállalkozásra 

engedményezni; 

(c) jogalapját képező Alapszerződés érvényesen létrejött; 

(d) alapjául szolgáló Alapszerződésnek megfelelően teljesítette a kötelezettségeit; 

(e) per-, teher- és igénymentes, az Adósnak nincs olyan ellenkövetelése, amelyet a 

Követelésbe való beszámítás útján érvényesíthetne; 

(f) vonatkozásában harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Követelés 

érvényesítését akadályozná vagy kizárná 

(g) teljesítésére az Adós és/vagy az Alapszerződés szerinti egyéb kötelezett teljes 
egészében köteles 

4.4.2 Ha az Adós a Követelést annak átszállását követően bármely okból, akár részben is az 

Eladó kezéhez teljesítené, az Eladó köteles az Adós által teljesített összeget 

haladéktalanul kiadni a Pénzügyi vállalkozás részére. Az Eladó ezen kötelezettsége 
késedelmes teljesítése esetén Késedelmi Kamatot köteles fizetni. 
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5 A KÖVETELÉS KEZELÉSE 

5.1.1 A Követeléseket az Adósok számára megküldésre kerülő teljesítési utasítás alapján 

Pénzügyi vállalkozás jogosult érvényesíteni. 

5.1.2 A Követelések kezelésével kapcsolatos tevékenységek elvégzésére a Pénzügyi 
vállalkozás jogosult közvetítőket igénybe venni. 
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III. HITEL ÉS PÉNZKÖLCSÖN NYÚJTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 

1 FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK 

A jelen hitel és pénzkölcsön nyújtásra vonatkozó ÁSZF-ben és azon szerződésekben, 

amelyeknek a jelen ÁSZF részét képezi, az alábbi fogalmak az itt meghatározott jelentéssel 
bírnak: 

„Adós” aki a Pénzügyi vállalkozás által nyújtott kölcsön visszafizetésére az egyedi 

Kölcsönszerződése alapján kötelezettséget vállal. Az Adós a kötelezettsége teljesítéséért teljes 

vagyonával felel. 

„Adóstárs” aki a Kölcsönszerződésben egyetemleges kötelezettséget vállalt az ott 

meghatározott kölcsön visszafizetésére és az Adóssal azonos kötelezettségek terhelik. 

„Banki munkanap” az a nap, amelyen a Pénzügyi vállalkozás és annak számlavezető 
hitelintézete az ügyfelei részére egyaránt nyitva áll és pénzügyi szolgáltatásokat végez. 

„Biztosíték” az Adós vagy valamely harmadik személy (biztosítékot nyújtó) által az Adós 

Szerződésből származó kötelezettségei teljesítésének, a teljesítési készség és képesség 
biztosítására nyújtott, a Szerződésben felsorolt, vagy a Szerződés mellékleteként megkötött, 

ill. azzal összefüggésben megkötött biztosítéki szerződéseket jelenti. 

„Teljes hiteldíj mutató”: az a belső megtérülési ráta, amely mellett a fogyasztó által 

teljesítendő kötelezettségek jelenértéke (törlesztés és díjak) éves százalékban kifejezve 
megegyezik a hitelező által folyósított hitelösszeggel 

„Készfizető Kezes” az a szerződő fél, aki a Pénzügyi vállalkozással készfizető kezességvállalási 

szerződést köt. A Készfizető Kezes a kötelezettsége teljesítéséért teljes vagyonával felel. 

„Készfizető Kezességvállalási Szerződés” a Pénzügyi vállalkozás és a Készfizető Kezes között 

létrejött olyan szerződés, amelyben a Készfizető Kezes arra vállal kötelezettséget, hogy 

amennyiben az Adós nem teljesít, maga fog helyette a Pénzügyi vállalkozásnak teljesíteni.  

„Kölcsönszerződés” Kölcsönszerződés alapján a Pénzügyi vállalkozás meghatározott 

pénzösszeg fizetésére vagy rendelkezésére bocsátására, az Adós a pénzösszeg szerződés 

szerinti későbbi időpontban a Pénzügyi vállalkozás részére történő visszafizetésére és kamat 

fizetésére köteles. 

„Kölcsön futamideje” a kölcsön folyósítása és a - hitel- vagy kölcsönszerződésben 

meghatározott – kölcsön lejárata közötti időszak. 

„Kölcsön lejárata” az a nap, amikor az Adós a Pénzügyi vállalkozással szembeni teljes 
kölcsöntartozását a Pénzügyi vállalkozásnak a kölcsön devizanemében a hitel- vagy 

kölcsönszerződésben meghatározott módon megfizetni köteles. 
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„Pénzkölcsön nyújtás” A Pénzügyi vállalkozás és az Ügyfél között létesített kölcsönszerződés 
alapján azon pénzösszeg rendelkezésre bocsátása, amelyet az Ügyfél a kölcsönszerződésben 

megállapított időpontban és feltételekkel - kamat ellenében - köteles a Pénzügyi vállalkozás 

részére visszafizetni;  

„Rendelkezésre tartási idő” az az időszak, amelyen belül az Adós a kölcsönt igénybe veheti. 

2 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

2.1 A HITEL ÉS PÉNZKÖLCSÖN NYÚJTÁS ÁSZF HATÁLYA 

2.1.1 A jelen általános szerződési feltételek a Pénzügyi vállalkozás és az Ügyfél közötti 
jogviszony tartalmát a hitel-, kölcsön- és lízingszerződés Egyedi Feltételeivel együtt 

szabályozzák. Ha az ÁSZF és a hitel-, kölcsönszerződés Egyedi Feltételeinek 

rendelkezései között eltérés van, akkor hitel-, kölcsönszerződés Egyedi Feltételeinek 
rendelkezései az irányadók.  

2.1.2 Jelen ÁSZF a Pénzügyi vállalkozás Ügyfelei részére nyújtott pénzügyi szolgáltatásokkal 

kapcsolatos azon általános jellegű együttműködési és szerződési feltételeket állapítja 
meg, melyeket az Ügyféllel kötött egyedi hitel-, kölcsön- szerződés és/vagy biztosítéki 

szerződések nem tartalmaznak. 

3 A HITEL ÉS PÉNZKÖLCSÖN SZERZŐDÉS FELTÉTELEI 

3.1 A HITEL ÉS PÉNZKÖLCSÖN SZERZŐDÉS TÁRGYA 

3.1.1 Hitelszerződés alapján a Pénzügyi vállalkozás hitelkeret rendelkezésre tartására, és a 

rendelkezésre tartott összeg erejéig kölcsönszerződés vagy egyéb hitelművelet 

végzésére vonatkozó más szerződés megkötésére, az Adós díj fizetésére köteles. 

3.1.2 A Pénzügyi vállalkozás által nyújtott kölcsön a cél szerinti felhasználás alapján lehet 

szabad felhasználású, vagy meghatározott célhoz kötött, illetve a felajánlott biztosíték 

szempontjából ingatlan jelzálogjog, ingó zálog fedezete mellett nyújtott, vagy 
fedezetlen kölcsön. 

3.2 A HITEL ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉS DÍJA ÉS KÖLTSÉGEI  

3.2.1 A hitel és a kölcsönszerződés díját és költségeit a felek az Egyedi Szerződésben 

határozzák meg. 

3.2.2 Ha az Adós a fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a késedelme idejére köteles 

az ügyleti kamaton felül Késedelmi Kamatot fizetni a Pénzügyi vállalkozás részére. 
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3.3 A HITEL ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 

3.3.1 A kölcsönügyletben az Adós és Adóstárs egyetemleges, azaz minden Adóst és 

Adóstársat külön-külön és együttesen is teljes mértékben terhelő, illetve illető 

kötelezettségekkel és jogosultsággal bírnak. A kölcsön igénybevételére vonatkozó 
jogosultság tekintetében az Egyedi szerződés eltérően rendelkezhet. Az 

egyetemlegességre vonatkozó szabályok szerint az Adós és az Adóstárs is a kölcsön 

egész összegével tartozik a Pénzügyi vállalkozásnak, mely azt jelenti, hogy a Pénzügyi 

vállalkozás – választása szerint – kérheti az Adóstól és az Adóstárstól is az egész 
tartozást, vagy az Adóstól vagy az Adóstárstól az egész tartozást, vagy tetszés szerint 

felosztva bármelyiktől és bármekkora részét a tartozásnak. 

3.3.2 Aki a kölcsönkérelem elbírálásához szükséges tényt vagy adatot nem a valóságnak 
megfelelően közöl, vagy elhallgat, hamis vagy hamisított okiratot használ fel, a 

Pénzügyi vállalkozást egyéb módon megtévesztette, a mindenkor hatályos 

jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő felelősséggel tartozik. Ezekben az esetekben 
a Pénzügyi vállalkozás jogosult a kölcsön folyósítását megtagadni és/vagy a 

Kölcsönszerződést felmondani. 

3.3.3 A Pénzügyi vállalkozás jogosult az Ügyféltől a hitelügyletre vonatkozó szerződés és az 

ahhoz kapcsolódó biztosítéki szerződések, illetve az Ügyfél tartozáselismerő 
nyilatkozatának a közokiratba foglalását kérni. 

3.4 KÖLCSÖNKÉRELEM ELBÍRÁLÁSA 

3.4.1 A Pénzügyi vállalkozás különböző típusú fogyasztási hiteltermékeit azon ügyfelek 
vehetik igénybe, akiket a Pénzügyi vállalkozás a hitelbírálat során hitelképesnek 

minősít. 

3.4.2 A Pénzügyi vállalkozás a hitel- és kölcsönkérelemről a saját belső hitelbírálati 
szempontjai és a vonatkozó jogszabály előírásai alapján, egyedi bírálat keretében 

dönt. Az Ügyfél részére a hitel- és kölcsönkérelem elbírálását megelőzően, a kölcsön 

lehetséges összege és egyéb feltételei tekintetében nyújtott információ kizárólag 

előzetes tájékoztatás célját szolgálja, amely a kölcsönkérelem elbírálását követően 
akár jelentősen módosulhat. 

3.4.3 A hitel- illetve kölcsönkérelem érdemi elbírálásának feltétele, hogy a hiteligénylő a 

Pénzügyi vállalkozás által kért okiratokat és adatokat, információkat pontosan és 
hitelesen megadja. 

3.4.4 Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Pénzügyi vállalkozás a döntését nem 

köteles megindokolni. A Pénzügyi vállalkozás a hitel- illetve kölcsönkérelem 
elutasításáról az Ügyfelet írásban – illetőleg, ha a felek ettől eltérően állapodtak meg, 

elektronikus úton – értesíti. 
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3.5 KAMATOK, DÍJAK, JUTALÉKOK ÉS KÖLTSÉGEK 

3.5.1 A hiteltermékek ellenértékének mértékét, esedékességét, illetve számításának módját 

az Egyedi szerződések tartalmazzák. 

3.5.2 A szolgáltatás teljesítése során felmerülő költségek – különösen a postaköltségek, a 
telefon, telefax, valamint másolás költségei, az esetleges hatósági eljárás költségei és 

illetékek, a közjegyzői eljárás költségei, a közreműködő igénybevételének költségei, az 

értékbecslés költségei, a hitelbiztosítéki nyilvántartással összefüggő költségek, 

takarnet lekérdezés költségei, illetve az egyéb illetékköltségek – az Ügyfelet terhelik. 

3.5.3 Kamatszámítás módja hitelügyletek esetén: 

A normál kamatszámítás naptári napokat figyelembe véve: 

tőke összege x kamatláb %-ban x naptári napok száma 
kamat = --------------------------------------------------------------------------- 

36 000 

A kamatszámítás annuitásos hitel törlesztés esetén: 
tőke összege x kamatláb %-ban x 30 nap 

havi kamat = --------------------------------------------------------------------------- 

36 000 

 

Amennyiben a Felek a fenti kamatszámításoktól eltérő kamatszámítást alkalmaznak 

arról az Egyedi szerződések rendelkeznek. 

3.5.4 A fogyasztó késedelmes teljesítése esetén a késedelem időtartamára a Pénzügyi 
vállalkozás 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 hiteldíj mutató maximális mértéke. 

3.6 SZERZŐDÉS FELMONDÁSA 

3.6.1 A Pénzügyi vállalkozás a hitelszerződést a Polgári Törvénykönyv 6:382. § (4) 

bekezdésében, illetve az egyedi szerződésben meghatározott esetekben jogosult 
felmondani. A felmondás azonnali hatályú is lehet. 

3.6.2 A Pénzügyi vállalkozás a kölcsönszerződést a Polgári Törvénykönyv 6:387. § (1) és (2) 

bekezdésében, illetve az egyedi szerződésben meghatározott esetekben jogosult 
felmondani. A felmondás azonnali hatályú is lehet. 

3.6.3 Az Ügyfél jogosult – teljes tartozásának egyidejű rendezése mellett – a hitelügyletre 

vonatkozó szerződést bármely időpontban, akár azonnali hatállyal is felmondani. 
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4 PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS FELTÉTELEI 

4.1.1 Pénzügyi lízingszerződés (a továbbiakban: Lízingszerződés) alapján a Pénzügyi 

vállalkozás a tulajdonában álló dolog vagy jog (a továbbiakban: lízingtárgy) határozott 

időre történő használatba adására, az Ügyfél mint lízingbevevő a lízingtárgy átvételére 
és lízingdíj fizetésére köteles, ha a szerződés szerint a lízingbevevő a lízingtárgy 

gazdasági élettartamát elérő vagy azt meghaladó ideig való használatára, illetve - ha a 

használat időtartama ennél rövidebb - a szerződés megszűnésekor a lízingtárgy 

ellenérték nélkül vagy a szerződéskötéskori piaci értéknél jelentősen alacsonyabb 
áron történő megszerzésére jogosult, vagy a fizetendő lízingdíjak összege eléri vagy 

meghaladja a lízingtárgy szerződéskötéskori piaci értékét. 

4.1.2 Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy a lízing futamideje alatt, illetve mindaddig, amíg a 
Lízingszerződésből eredően kiegyenlítetlen tartozása áll fenn, azaz a lízingtárgy 

tulajdonjogát nem szerezte meg, a lízing tárgyát képező lízingtárgyat más személynek 

használatba csak Pénzügyi vállalkozás előzetes írásbeli engedélyével adhatja, el nem 
zálogosíthatja, és semmilyen egyéb módon nem terhelheti meg, valamint nem 

idegenítheti el. 

4.1.3 Ha a lízingbevevő a lízingtárgyat a lízingbeadó engedélyével más használatába adta, a 

használó magatartásáért úgy felel, mintha a lízingtárgyat maga használta volna. Ha a 
lízingbevevő a lízingtárgyat a lízingbeadó engedélye nélkül engedi át másnak 

használatra, felelős azért a kárért is, amely enélkül nem következett volna be. 

4.1.4 A Lízingszerződés futamidő végén történő lejáratakor a lízingbevevő birtokában és 
használatában lévő lízingtárgy tulajdonjoga akkor száll át a lízingbevevőre, ha a 

Lízingszerződésből eredő és a Lízingszerződés végleges fizetési ütemezés 

mellékletében részletesen meghatározott valamennyi lízingdíjrészlet fizetési – 
beleértve a tőke, ÁFA, ügyleti kamat összegét is –, valamint a szerződés szerint változó 

kamatozás esetén a futamidő alatt felmerült kamatkülönbözet fizetési, továbbá 

egyéb, a Lízingszerződésen alapuló, a lízingdíjba bele nem foglalt fizetési 

kötelezettségének (pl. késedelmi kamat, díjak és költségek stb.) maradéktalanul 
eleget tett. A lízingtárgy tulajdonjogának fentiek szerinti, a lízingbevevő által történő 

megszerzése esetén lízingbeadó a lízingbevevő részére haladéktalanul kiadja a 

tulajdonosváltozásról szóló igazolást, valamint – amennyiben a lízingtárgy gépjármű – 
a lízingtárgy lízingbeadó által őrzött, lízingbeadó nevére kiállított gépjármű 

törzskönyvét. 

5 A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁS KÖVETELÉSEINEK BEHAJTÁSA 

5.1.1 A Pénzügyi vállalkozás az Ügyféllel szemben fennálló követelése érvényesítése 

érdekében jogosult az Ügyfelet a Pénzügyi vállalkozás előtt ismert cím(ek)en saját 

maga vagy az általa megbízott, követelések érvényesítésével foglalkozó megbízottja 

útján megkeresni. 
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5.1.2 A Pénzügyi vállalkozás az Ügyféllel szemben fennálló követelését saját maga polgári 
jogi úton vagy büntetőügy esetén polgári jogi igény előterjesztése útján hajtja be, 

illetve jogosult az Ügyfél bármely fizetési kötelezettsége megszegése esetén a lejárt 

követelése érvényesítése érdekében követelés behajtásával foglakozó harmadik 
személynek megbízást adni. 

5.1.3 A Pénzügyi vállalkozás jogosult továbbá az általa nyújtott bármely pénzügyi 

szolgáltatásra vonatkozó szerződésből eredő jogait, kötelezettségeit és követeléseit 

harmadik személyre átruházni (ideértve az engedményezés, jogátruházás és 
szerződésátruházás eseteit). 

5.1.4 Az Ügyfél viseli a követelés behajtással kapcsolatban felmerülő összes költséget, díjat, 

így többek között bármely jogi, bírósági, harmadik fél által végzett követelés 
érvényesítés költségét.  

6 VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

6.1.1 A Pénzügyi vállalkozás által az általa végzett pénzügyi szolgáltatások közvetítésére 
igénybe vett közvetítők nem jogosultak a Pénzügyi vállalkozás javára vagy terhére 

bármilyen jognyilatkozatot tenni, kötelezettséget vállalni, jogról lemondani, és nem 

jogosultak a Pénzügyi vállalkozás nevében pénzt átvenni. 

6.1.2 Ha a hitel-, kölcsön- vagy lízingszerződés valamely rendelkezése érvénytelennek 

minősül, az nem érinti a többi rendelkezés hatályát. Ebben az esetben a felek 

kötelesek a mindenkori érvénytelen rendelkezést olyan hatályos vagy végrehajtható 

rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehető legjobban megfelel a hatályát vesztett 
vagy végrehajthatatlan rendelkezés szellemének és gazdasági célkitűzésének. 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁS (ELŐ)FELTÉTELEI 

 
Eladók: 

Pénzügyi intézmények vagy más olyan személyek vagy szervezetek, akik illetve amelyek a 

Követelés alapjául szolgáló Alapszerződés szerinti követelésre jogosultak  
[…] 

 

Adósok: 

Magánszemélyek vagy jogi személyek 
[…] 

 

Követelés: 
Az Adósnak az Eladó felé fennálló tartozása 

[…] 

 
A Követelésvásárláskor benyújtandó dokumentumok: 

- az Eladó vagy a Követelés eredeti jogosultja és az Adós között létrejött, a Követelés 

alapjául szolgáló szerződés, 

- a Követelés megfizetését biztosító, illetve az Alapszerződéshez kapcsolódó, a 
Követelés érvényesítése szempontjából jelentőséggel bíró szerződések és egyéb 

dokumentumok, 

- igazolás az Adós Eladóval szembeni tartozásának összegéről és esedékességéről, 
- a Követelés fedezetét jelentő biztosítékok létezését, értékét és érvényesíthetőségét 

alátámasztó dokumentumok.  

 
Ellenérték: 

 

A Követelésvásárlási Szerződés Egyedi Feltételeiben meghatározott összeg. 
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2.  SZÁMÚ MELLÉKLET 

KISZERVEZÉS 

 

 

A B2Kapital Zrt. mint pénzügyi vállalkozás az alábbiakban teszi közé azon tevékenységek megnevezését, illetve e 

tevékenységek végzésével megbízott társaságok megnevezését, melyeket kiszervezés keretében végez és 

banktitkot is érint. 

 

 

Kiszervezett tevékenység végzője 
 

Kiszervezett tevékenységek köre 

 

Cég neve: Process Solutions Kft. 

 

 

Cég székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33. 

 

 

Könyvviteli tevékenység 

 

Cég neve: Barakuda Informatika Zrt. 

 

 

Cég székhelye: 1024 Budapest, Rózsahegy utca 1. 

 

 

Pénzügyi és követeléskezelési rendszer üzemeltetés 

 

Cég neve: Iron Mountain Magyarország Kft. 

 

 

Cég székhelye: 1093 Budapest, Czuczor utca 10. IV. és 

V. 

 

Digitalizálás, archiválás 

 



 

– 22 – 

 

3. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI 

amely létrejött 

egyrészről a(z) […] (székhelye: […]; cégjegyzék száma: […]; adószáma: […]; bankszámlaszáma: […]; 
képviselője: […]) mint engedményező (a továbbiakban: Eladó), 

másrészről a B2Kapital Zrt. (székhelye: 1013 Budapest, Pauler utca 11., cégjegyzék száma: 01-10-

045436; adószáma: 13728304-2-41; bankszámlaszáma: […]; képviselője: […]) mint engedményes (a 

továbbiakban: Pénzügyi Vállalkozás) (a továbbiakban együtt: Felek) 

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett: 

1. Az Eladó eladja, a Pénzügyi Vállalkozás megveszi a jelen szerződés 1. számú mellékletében 

meghatározott Követelést annak járulékaival és az azt biztosító valamennyi járulékos és nem 
járulékos biztosítékkal együtt a jelen Követelésvásárlási Szerződés Egyedi Feltételei 

aláírásával és ugyanakkor a Ptk. 6:193. § alapján az Eladó a Pénzügyi Vállalkozásra 
engedményezi a Követelést a jelen szerződésben és a Pénzügyi Vállalkozás Követelésvásárlási 
Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: Üzletszabályzat) 

meghatározott feltételek szerint. A jelen szerződés és az Üzletszabályzat együttesen képezi a 
Követelésvásárlási Szerződés tartalmát. A jelen szerződésben használt fogalmak jelentése 

megegyezik az Üzletszabályban meghatározott jelentéssel. A jelen szerződésben nem 
szabályozott kérdésekben az Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak. 

2. Az Eladó a Követelése fennállására és annak összegszerűségére vonatkozó, továbbá a 
megfizetést biztosító vagy az érvényesítés szempontjából jelentőséggel bíró, a jelen szerződés 

2. számú mellékletében felsorolt teljes dokumentációt a jelen szerződés aláírásával 
egyidejűleg átadta a Pénzügyi Vállalkozásnak, az iratok hiánytalan átadás-átvételét a Felek a 

jelen szerződés aláírásával elismerik és nyugtázzák. 

3. A Követelés Ellenértékét a Felek […],- Ft-ban, azaz […] forintban állapítják meg. 

4. Az Ellenértéket a Pénzügyi Vállalkozás […] napon belül az Eladó […] bankszámlájára 

átutalással fizeti meg. 

5. Az Eladó és a Pénzügyi Vállalkozás késedelme esetén fizetendő Késedelmi Kamat mértéke 

[…],- Ft. 

6. A jelen szerződés alapján az Eladó köteles értesíteni az Adóst a Követelés 
engedményezésének tényéről, továbbá arról, hogy az Adós az értesítés kézhezvételét 
követően kizárólag a Pénzügyi Vállalkozásnak teljesíthet. Ezen értesítés megtételére a 

Pénzügyi Vállalkozás is jogosult. 

7. Az Eladó kijelenti, hogy az Üzletszabályzat egy példányát átvette, az abban foglalt 
rendelkezéseket részletesen elolvasta, megismerte, az azzal kapcsolatos kérdéseire a kellő 
felvilágosítást megkapta, és azokat magára nézve kötelező erejűnek fogadja el.   
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Kelt: […] 
 

____________________________ 

[…] 

Eladó 

____________________________ 

B2Kapital Zrt. 

Pénzügyi Vállalkozás 
Mellékletek: 

1. Az engedményezett Követelés meghatározása 

2. A Követelés fennállására vonatkozó dokumentáció 



 

 

 

1. SZ. MELLÉKLET 

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁS KERETÉBEN MEGSZERZENDŐ KÖVETELÉS MEGHATÁROZÁSA 

 

Alapszerződés megnevezése, kelte 

Adós megnevezése, 

címe,nyilvántartási vagy más 
azonosító száma, adata 

Tőketartozás 

összege 

Kamat /Késedelmi 

kamat mértéke Esedékesség 

     

     

     

     

     

     

     



 

 

 

2. SZ. MELLÉKLET 

A KÖVETELÉS FENNÁLLÁSÁRA VONATKOZÓ DOKUMENTÁCIÓ 

Az Eladó a jelen szerződés aláírásakor a Követeléssel kapcsolatos alábbi dokumentumokat 

adta át a Pénzügyi Vállalkozásnak: 

1. az Alapszerződés Eladó és Adós által – ha egyéb szerződő fél van, akkor általa is – 

aláírt eredeti példánya; 

2. a Követelés megfizetését biztosító vagy az érvényesítés szempontjából jelentőséggel 

bíró okiratok aláírt eredeti példánya; 

3. az Alapszerződés alapján az Eladót terhelő kötelezettség szerződésszerű teljesítését 

igazoló eredeti dokumentumok; 

4. az Adósnak szóló értesítő levélnek az Eladó által megfelelően aláírt eredeti példánya, 
miszerint az Adós a Követelést a Pénzügyi Vállalkozás részére köteles teljesíteni; 

5. a Követelésnek a jelen szerződés aláírásakor fennálló összegét alátámasztó eredeti 

dokumentumok; 

6. [stb.]. 
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET 

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL 


