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Szerződésszám:  

Cenzúraszám:  

 

MasterCard Electronic Hitelkártya 

(a továbbiakban: Hitelkártya) Szerződés 

módosítás változásokkal egységes szerkezetbe foglaltan* 

* akkor kell, ha hitelkártya szerződés módosítása történik, új hitelkártya szerződés 

esetében törlendő 
 

amely létrejött (a hitelkártya forgalmazása tekintetében) a Hitelkártyát kibocsátó Magyar Takarékszövetkezeti 

Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint kártyakibocsátó, a továbbiakban: Kártyakibocsátó (1122 

Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041206) ügynökeként eljáró, a Hitelkártyát forgalmazó 

és a Számlatulajdonos részére saját jogon hitelt nyújtó 

 

Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(rövidített elnevezése: Kinizsi Bank Zrt.)  

Székhelye:   8200 Veszprém, Óváros tér 22.,  

Adószám:   13993715-2-44,  

Cégjegyzékszám:  19-10-500252,  

KSH szám:   13993715-6419-114-19 

Eljár ____________ számú __________________________ Fiókja útján - (cím, mely egyben levelezési és 

értesítési cím:________________________________________),  

képviseletében: ....................... [név, beosztás] és .................................. [név, beosztás],  

Számlavezető Hely) 

(a Kártyakibocsátó, valamint a Számlavezető Hely a továbbiakban együttesen: Hitelintézet) 

 

és 

 

……………………………………………….. Számlatulajdonos, egyben Főkártyabirtokos (továbbiakban: Adós) 

és 

........................................................................................................................ Társkártyabirtokos 

 (a Hitelintézet, Adós és a Társkártyabirtokos a továbbiakban együttesen: Felek)  

között alulírott  napon és helyen, az alábbi feltételekkel:  

 

A Főkártyabirtokos adatai: 

Név:     ……………………………….. 

Születési név:    ……………………………….. 

Bejelentett lakcím:   ……………………………….. 

Levelezési cím:    ………………………………. 

Telefonszám:    ………………………………. 

Személyazonosító okmány típusa, száma:…….………………….. 

Születési helye, ideje:   ………………………………. 

Anyja születési neve  ………………………………. 

Állampolgársága:   ………………………………. 

Munkahelyének megnevezése:  ………………………. ……… 

Munkahelyének címe   ………………………. ……… 

 

A Társkártyabirtokos adatai:* 

Név:     ……………………………….. 

Születési név:    ……………………………….. 

Bejelentett lakcím:   ……………………………….. 

Levelezési cím:    ………………………………. 

Telefonszám:    ………………………………. 

Személyazonosító okmány típusa, száma:…………….………….. 

Születési helye, ideje:   ………………………………. 

Anyja születési neve  ………………………………. 

Állampolgársága:   ………………………………. 

Munkahelyének megnevezése:  ………………………. ……… 

Munkahelyének címe   ………………………. ……… 
* a nem kívánt rész törlendő 
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1. Bevezető rendelkezések: 

Felek rögzítik, hogy közöttük …………..-án ………….számon Hitelkártya szerződés jött létre, melyet a Felek a 

jelen okirat aláírását megelőzően már módosítottak.* 

 

A Felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt számú, módosított Hitelkártya szerződést a jelen okiratban az 

alábbiak szerint módosítják és foglalják a módosításokkal egységes szerkezetbe.* 

 

A Felek megállapodnak, hogy a módosított Hitelkártya szerződés szövege, ill. pontjai helyébe az alábbi pontok 

lépnek:* 
* akkor kell, ha hitelkártya szerződés módosítása történik, új hitelkártya szerződés esetében mindhárom mondat törlendő 

 

 

1.1. A Hitelintézet  felügyeleti hatósága neve és székhelye: 

 

A felügyeleti hatóság neve: Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet) 

A felügyeleti hatóság székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. 

 

1.2. A jelen Hitelkártya szerződésre vonatkozó általános szerződési feltételeket elsősorban a jelen szerződés 

elválaszthatatlan függelékeként, annak szerves részét képező „Lakossági Hitelkártya Általános Szerződési 

Feltételek, (a továbbiakban: ÁSZF), továbbá a Hitelintézet Üzletszabályzata (a továbbiakban: Üzletszabályzat) 

tartalmazza. 

 

1.3.  A hitelközvetítő* 

neve (cégneve): ______________________________________ 

levelezési címe: (székhelye: ____________________________ 
* a nem kívánt rész törlendő 

 

1.4.  A Hitelintézet a Kártyakibocsátónál számlát vezető, a Bankkártya forgalmazási tevékenységet ügynökként 

végzi. 

 

2.  A Hitelintézet a jelen Hitelkártya Szerződés – a továbbiakban: Szerződés – alapján, a jelen Szerződésben 

(ide értve az 1. sz. függelékét képező ÁSZF által tartalmazottakat is) rögzített feltételekkel a Szerződés 

hatálybalépésétől, azaz ….………………….-tól határozatlan időre (a továbbiakban: Rendelkezésre Tartási 

Időszak) ……………..,- Ft, azaz ……………………………………………..forint (a hitel/keret/ teljes összege) 

felhasználási célhoz nem kötött, Hitelkeretet bocsát az Adós rendelkezésére, és annak terhére, a jelen Szerződés 

rendelkezései szerint a Adós a Hitelkártya használatával vesz Kölcsönt igénybe.  

 

Adós kijelenti, hogy a Bank a hitelszerződés megkötését megelőzően olyan felvilágosítást adott, mely alapján 

felmérhette, hogy a hitel igényeinek és pénzügyi teljesítőképességének megfelel, a Bank a rendelkezésére 

bocsátotta a különböző banki ajánlatok összehasonlításához szükséges információkat, melyek kézhezvételét a 

külön írásbeli átvételi igazolás mellett a jelen szerződés aláírásával is igazol.  

 

A hitel(keret) teljes összege a szerződéskötéskor: ……………………-Ft. 

 

Az Adós által fizetendő teljes összeg (folyósításkori teljes kihasználtságot, és a futamidő alatt a jelen 

Szerződésben rögzített minimális törlesztési kötelezettség teljesítését feltételezve): ______________________.-

Ft.* 
* csak új hitelügylet esetében töltendő, egyébként törölni kell. 

 

A hitel típusa: készpénz-helyettesítő fizetési eszközhöz (hitelkártyához) kapcsolódó hitel-keret. 

 

A Hitelkártya az alábbi Elszámolási Számlához (a továbbiakban:  

Számla) kapcsolódik: 

- 

 

A Rendelkezésre Tartási Időszak kezdő időpontja a jelen 2. pontban foglalt hatálybalépési időpont. 
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A törlesztéseket az Elszámolási Számlára kell megfizetni.  

A jelen Szerződést aláíró Adós kéri a Hitelintézetet, hogy a jelen Szerződésben szereplő, a szolgáltatás részét 

képező, MasterCard Electronic típusú Hitelkártyát bocsássa az Adós és a Társkártyabirtokos rendelkezésére. 

 

3. A hitelkártya: 

3.1. A Hitelkártya MasterCard Electronic típusú, elektronikus, forint alapú bankkártya, amely vásárlási és 

készpénzfelvételi, valamint egyenleg-lekérdezési tranzakció végzésére alkalmas belföldön és külföldön egyaránt. 

 

3.2. A Hitelkártya érvényesség vége hónap és év megjelölésével a Front oldalán (előlapján) olvasható. 

 

3.2.1. A Hitelkártya jogszerűen az érvényességének utolsó hónapja utolsó napjának 24. órájáig (a továbbiakban: 

érvényesség vége) használható. Ezt követően az Adós és a Társkártyabirtokos a lejárt érvényességű Hitelkártyát 

nem jogosult használni. A hitelintézet vállalja a Szerződés fennállása alatt a lejárt érvényességű kártya helyett új 

kártya rendelkezésre bocsátását. 

 

4. Kölcsön folyósítása és lehívásának általános feltételei: 

Az Adós és a Társkártyabirtokos a hitelkeretből a Kártyakibocsátó által a Hitelintézet útján rendelkezésére 

bocsátott Hitelkártyával vehet igénybe kölcsönt. 

 

A Hitelintézet – az Adós és a Társkártyabirtokos Hitelkártya (ÁSZF 1.9, 1.10., 1.11., 2.1. pontjaiban rögzítettek 

szerinti) használata útján történő rendelkezésre - a hitelkeret terhére és erejéig az Adós részére Kölcsönt folyósít. 

A Kölcsön folyósítására tehát – mindenkor a Hitelkeret fennálló összege erejéig – a Hitelkártya ÁSZF vonatkozó 

rendelkezései szerinti használatával, az Adós külön írásbeli rendelkezése nélkül, automatikusan kerül sor. (A 

részletes feltételeket az ÁSZF tartalmazza.) 

 

5. Az Adós és a Társkártyabirtokos a Hitelkártya rendelkezésre bocsátása tekintetében a Hitelintézeten mint 

közvetítőn keresztül a Kártyakibocsátóval, mint a Hitelkártya kibocsátójával, a Hitelkártyához kapcsolódó 

Hitelkerettel összefüggésben pedig a Bankkal állnak jogviszonyban. 

 

Az Adós hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a Kártyakibocsátó bocsásson a Társkártyabirtokos rendelkezésére 

is Hitelkártyát. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Hitelkártyát csak a hitelszámlán fedezetként 

rendelkezésre álló összeg erejéig használja.  

 

Felelősséget vállal továbbá azért, hogy a Társkártyabirtokos is így jár el.*  

 

 

Adós jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Kártyakibocsátó a Társkártyabirtokos részére 

Hitelkártyát biztosítson.* 
* amennyiben nincs Társkártyabirtokos, mindkét mondat törlendő 

 

6. A Hitelkeret szerződési feltételeinek módosítását az Adós is kezdeményezheti. Szerződésmódosítás 

esetén a Hitelintézet jogosult a szerződésmódosításért a mindenkori Hirdetményében meghatározott díjat 

felszámítani. 

 

7. A Hitelintézet az Adósnak nyújtott szolgáltatásaiért kamatot, jutalékot, díjat és költséget jogosult 

felszámítani, és azokkal a Hitelkártyához kapcsolódó, az Adós és a Társkártyabirtokos által fel nem használt 

Hitelkeretet automatikusan megterhelni. 

 

Az Adós jelen Szerződés aláírásával felhatalmazza a Hitelintézetet, hogy a jelen szerződés alapján esedékes, általa 

a Hitelintézet részére megfizetendő kamat, díj, költség összegével a 2. pontban meghatározott Elszámolási 

Számlát megterhelje. 

 

Az Adós és a Társkártyabirtokos kötelezettséget vállal arra, hogy a Hitelkártyát csak a Felhasználható Hitelkeret 

összegének erejéig használják. 

 

A Hitelkártyához kapcsolódó Hitelkeretből igénybe vett Kölcsön összegére vonatkozó Ügyleti Kamat számítása az 

alábbi képlet alapján történik: 

 

 Tőke x éves kamatláb x naptári nap 

--------------------------------------------------- 

 36000 
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Hitelkártya kamatláb (a jelen Szerződés megkötésének időpontjában): havi 2,3% (évi: 27,6%) 

 

Hitelkártya kényszer (overdraft) hitel kamatláb (a jelen Szerződés megkötésének időpontjában): évi 37,2% 

 

Az egyes kamatok, díjak és költségek és a hitelkamaton kívüli egyéb ellenszolgáltatások részletes felsorolását, 

illetve mértékét a Hitelintézet Hirdetménye tartalmazza.. 

 

A 2. pontban meghatározott összegű Hitel(keret) teljes hiteldíj-mutatója (THM) a Szerződés megkötésének 

időpontjára vonatkoztatva: ……..% . * 

 

A kamatokra <és a THM* számítási módjára> vonatkozó részletes szabályokat az ÁSZF, illetőleg az 

Üzletszabályzat tartalmazza. 

* csak új hitelügylet esetében töltendő, egyébként törölni kell. 

 

8. A Hitelintézet a jelen Szerződésben meghatározott kamatot, díjat, költséget az ÁSZF-ben rögzített 

feltételek szerint és módon jogosult egyoldalúan módosítani. 

 

9. A Hitelkeretből folyósított Kölcsön elszámolása havonta történik (Elszámolási Időszak). Az Elszámolási 

Időszak utolsó napja minden hónap..…-e <választható a hó 5., 15., vagy 25. napja>*. 

 

10. A Fizetési Határidő minden Elszámolási Időszakot követően az Elszámolási Időszak utolsó napját követő 

15. naptári nap. E határidőig kell az Adósnak minden hónapban a Minimum Fizetendő Összeget, legalább a 

Hitelkeretből felhasznált kölcsön összegének 10%-át, azaz tíz százalékát a Hitelintézet részére megfizetnie, a jelen 

Szerződés 2. pontjában rögzített Számlára. 

 

11. Amennyiben a Hitelkeret teljes igénybe vett összege a Fizetési Határidőig maradéktalanul visszafizetésre 

kerül, Hitelintézet– a készpénzfelvételi tranzakciók kivételével – a tárgyhavi tranzakciók összege után nem számít 

fel Ügyleti Kamatot. 

 

Az Adós felhatalmazza a Hitelintézetet arra, hogy amennyiben a Szerződésben meghatározottak szerinti tartozását 

határidőben nem fizeti meg, a Hitelintézet, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. 

törvény értelmében az előnyösen rangsorolt fizetési megbízások teljesítésének sorrendjét követően, de minden 

más fizetési megbízást megelőzően a tartozás összegével és járulékaival bármely, a Hitelintézetnél vezetett 

számlájáról, beszámítási jogával élve a tartozás késedelmi kamattal növelt összegét beszedje, azaz az esedékes, 

lejárt, de megfizetni elmulasztott tartozás összegével és járulékaival a Hitelintézetnél vezetett számláját/számláit 

megterhelje. 

 

A Hitelintézet jogosult továbbá az Adós előzetes értesítése nélkül az Adós más Hitelintézet(ek)nél vezetett 

bármely fizetési számlájáról/számláiról a jelen Szerződés alapján fennálló hitel-, ill. kölcsöntartozás és járulékai 

késedelmi kamattal, továbbá az egyéb esedékessé vált díjakkal és költségekkel növelt összegét azaz az esedékes, 

lejárt követelést a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg adott felhatalmazó levél/felhatalmazó levelek alapján a 

18/2009 (VIII. 6.) MNB rendelet (a továbbiakban MNBr.) 34. § rendelkezései szerinti beszedési megbízás útján 

beszedni. 

 

Az Adós a fentieken túlmenően az alábbi, más pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számláira ad a Hitelintézet 

részére beszedési megbízás benyújtására felhatalmazást:  

Az Adós a következő pénzforgalmi szolgáltatónál rendelkezik, az alábbiakban megjelölt számú fizetési számlával: 

          ………………………. Bank  ……………………………….sz. számla 

          ………………………. Bank  ……………………………….sz. számla 

 

Adós vállalja továbbá, hogy a Szerződés megkötését követően más pénzforgalmi szolgálatónál nyitott 

pénzforgalmi számláit az MNBr. 2. sz. mellékletének megfelelő felhatalmazó levél csatolásával együtt a 

Hitelintézetnek bejelenti. 

 

A felhatalmazó levelet Hitelintézet küldi meg az Adós fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónak. 

Az Adós meghatalmazza a Hitelintézetet, hogy a ”felhatalmazó levelet” megküldje a számláját vezető 

pénzforgalmi szolgáltatóhoz. A Felek rögzítik, hogy a felhatalmazás csak a Hitelintézet, mint kedvezményezett 

írásbeli hozzájárulásával vonható vissza. 
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A felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás benyújtására szóló az MNBr. 34.§, ill. 2. számú melléklete 

rendelkezései szerinti) - jelen Szerződésből eredő teljes tartozás megfizetéséig az Adós által egyoldalúan vissza 

nem vonható  felhatalmazó levél/felhatalmazó levelek a jelen Szerződés 2. számú mellékletét képezi. 

 

12.  Hitelintézetet az általa nyújtott hitel fedezetéül az alábbi fizetési biztosítékok illetik meg (kitöltendő, ha 

meghatározásra kerül): 

 - ……………………………………………………………….. 

 - ……………………………………………………………….. 

A fizetési biztosítékokról készített szerződések és nyilatkozatok a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 

(….. sz. mellékletek) 

 

13. Elállási jog: 

Az Adós jogosult a jelen Szerződéstől, annak aláírása napjától számított 14 napon belül, indokolás nélkül elállni, 

amennyiben a hitel/kölcsön folyósítására még nem került sor. Az Adós a Szerződést az aláírásának napjától 

számított 14 napon belül díjmentesen felmondhatja, amennyiben hitel/kölcsön már folyósításra került.  

 

Az Adós jelen pont szerinti elállási (felmondási) jogát határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amennyiben az 

erre vonatkozó nyilatkozatát a határidő lejártáig postára adja vagy egyéb igazolható módon azt a Hitelintézetnek 

elküldi. 

 

Az Adós a felmondásra vonatkozó nyilatkozatának Hitelintézet részére történt elküldését követően haladéktalanul, 

de legkésőbb 30 napon belül köteles a felvett hitel/kölcsön összegét, valamint a hitel/kölcsön folyósításának 

időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a vonatkozó szerződés szerint megállapított hitelkamatot a 

Hitelintézetnek visszafizetni. 

 

A szerződés felmondását megelőzően a Bank valamennyi kötelezett részére küldött fizetési felszólításban felhívja 

a figyelmet a teljes fennálló és lejárt tartozás összegére, a fizetendő kamat és késedelmi kamat mértékére, valamint 

a nemfizetés esetén teljesítendő további kamatteherre és a tartozás rendezésének elmaradása esetén a várható 

jogkövetkezmények mértékére.  

 

A Szerződés egyéb módon történő megszűnésére, ill. megszüntetetésére vonatkozó részletes szabályokat az ÁSZF 

tartalmazza. 

 

A Hitelintézet az ÁSZF-ben meghatározottakon túl jogosult továbbá a Hitelkártya Szerződés azonnali hatályú 

felmondására, amennyiben az Adós, mint munkavállaló munkaviszonya a Hitelintézetnél, mint munkáltatónál 

megszűnik, a megszűnés módjára tekintet nélkül*].   
* értelemszerűen alkalmazandó. 

  

14. Az Adós és Társkártyabirtokos kijelenti, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező Hitelkártya 

kibocsátásához és az ahhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez és teljesítéséhez szükséges 

személyes adatait önkéntesen adták át a Hitelintézetnek, és a jelen Szerződés aláírásával hozzájárul személyes 

adataiknak a jelen Szerződésben és mellékleteiben meghatározottak szerinti kezeléséhez. 

 

A Hitelintézet az Adós és Társkártyabirtokos személyes adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű 

adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései betartásával, kizárólag a jelen Szerződésben 

vállalt szolgáltatás teljesítése érdekében, a pénzügyi szolgáltatás céljának megvalósulásához szükséges mértékben 

és ideig kezeli, és csak a szolgáltatás teljesítésében elengedhetetlenül közreműködő szervezetek számára, a 

feladatuk ellátásához szükséges mértékben továbbítja. 

 

Adós tudomásul veszi, hogy a Bank a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011.évi CXXII. törvény 

rendelkezései alapján, az ott meghatározott feltételekkel, ill. az ott meghatározott célból jogosult és köteles a 

kölcsönigénylésben, valamint a kölcsönszerződésben szereplő, ill. a kölcsönjogviszonnyal kapcsolatos Referencia-

adatai(ka)t a hiteladat-szolgáltatók által működtetett Központi Hitelinformációs Rendszernek (KHR) továbbítani. 

 

A jelen Szerződés aláírásával az Adós megerősíti, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló 

tájékoztatást a jelen Szerződés megkötését megelőzően megismerte és annak tudomásul vételére vonatkozó 

nyilatkozatot a szerződéskötés előtt aláírta. 

 

Adós tudomásul veszi különösen továbbá, hogy a Hitelintézet (mint Referenciaadat-szolgáltató) a KHR-t kezelő 

pénzügyi vállalkozás részére átadja a központi hitelinformációs rendszerről szóló törvény vonatkozó rendelkezései 

szerinti Referenciaadatait, különösen, ha a jelen kölcsönszerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon 

nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozás összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában 
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érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, 

több mint kilencven napon keresztül fennállt. 

 

Az Adós és Társkártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződésben, az ÁSZF-ben, és a Hitelintézet 

Üzletszabályzatában nem szabályozott kérdésekben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi 

LXXXV. törvény, a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény, illetve a pénzforgalomra 

vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 

CCXXXVII. törvény, a Polgári Törvénykönyvról szóló 2013. évi V. törvény és a Büntető Törvénykönyv 

vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

Amennyiben jelen szerződés annak mellékleteiben foglaltakhoz képest eltérő rendelkezést tartalmaz, úgy jelen 

szerződés rendelkezései irányadók. 

 

Az Adós és Társkártyabirtokos jelen Szerződés aláírásával igazolják, hogy a szerződésben foglalt feltételeket 

maradéktalanul megismerték, s azt az általuk kért kellő kioktatás után írták alá. A szerződés anyagi és jogi 

természete feltételeivel tisztában voltak. Az Adós és a Társkártyabirtokos a jelen Szerződés aláírásával igazolják, 

hogy elolvasták, megértették és elfogadták az ÁSZF-ben, a Hitelintézet Üzletszabályzatban és Hirdetményben 

foglaltakat, továbbá igazolják, hogy a Hitelintézet teljes körűen ismertette vele a felelősségüket egyoldalúan 

meghatározó rendelkezéseket és ezeket tudomásul vették, illetve elfogadták. Az Adós igazolja továbbá, hogy a 

jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg a Szerződés egy, a szerződő felek által aláírt eredeti példányát, továbbá az 

alábbi 18. pontban megjelölt mellékleteket és függelékeket átvette, az azokban foglaltakat megismerte, és 

rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 

15. A jelen Szerződés aláírásával az Adós és Társkártyabirtokos megerősíti, hogy a személyes adatait érintő 

adatkezelésre vonatkozó, a jelen Szerződés 1. számú mellékletét képező tájékoztatást a jelen Szerződés 

megkötését megelőzően megismerte és annak tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatot a szerződéskötés előtt 

aláírta. 

 

16. A Hitelintézet kijelenti, hogy nem áll rendelkezésre az Adós számára a jelen Szerződésből eredő jogviták 

peren kívüli rendezésére olyan lehetőség, amelynek a Hitelintézet aláveti magát.  

 

A jelen Szerződés, a Hirdetmény, az ÁSZF, valamint a Hitelintézet Üzletszabályzata alatt a jelen Szerződés 

aláírásakor hatályos szerződés, Hirdetmény, ÁSZF, valamint a Hitelintézet Üzletszabályzata, illetve azok fenti 15. 

pontnak (illetve a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvénynek) 

megfelelő, Hitelintézet általi egyoldalú, illetve a Felek általi kétoldalú módosítása alapján mindenkor hatályos 

szövege értendő. 

 

17. A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződésből eredő jogvitáikat elsődlegesen peren kívüli, 

békés úton kívánják rendezni. Az esetleges jogviták bírósági úton való rendezésére a szerződő felek a pertárgy 

értékétől függően kikötik a Veszprémi Járásbíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét.   

 

18. A jelen Szerződést aláíró Adós és Társkártyabirtokos a jelen szerződés részét képező MasterCard 

Electronic Hitelkártya Igénylőlapon közölt adatok valódiságáért felelősséget vállal, valamint elismeri, hogy a jelen 

szerződés elválaszthatatlan részét képező  

 

1. számú melléklet: Adatkezelési nyilatkozat és tájékoztató  

2. számú melléklet: Felhatalmazó levél 

3. számú melléklet: MasterCard Electronic Hitelkártya Igénylőlap 

… számú melléklet A fizetési biztosítékokról készített szerződések és nyilatkozatok 

1. számú függeléke: Hitelkártya Általános Szerződési Feltételek  

 

átvette, megismerte, és az azokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja. 

 

A jelen szerződést a Felek mint akaratukkal és a tényekkel mindenben megegyezőt, alulírott tanúk előtt, 

sajátkezűleg,helybenhagyólag írták alá. 

 

Kelt .................................. ……… év  ............................. hó ......... nap  

 

 

……………………………………     ….………………………..……           …………………………………… 

 

A Kártyakibocsátó ügynökeként, a 

Hitelkártya forgalmazójaként, és 

Főkártyabirtokos 

aláírása 

Társkártyabirtokos  

aláírása 
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saját jogon hitelnyújtóként eljáró 

Hitelintézet 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Aláírás: …………….…………………..  

Név: …………….…………………..  

Lakcím: ...……………………………  

 

 

Aláírás: …………….…………………..  

Név: …………….…………………..  

Lakcím: ...……………………………  

 


