PROVIDENT PÉLDÁNYA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
Amely létrejött
a Provident Pénzügyi Zrt., székhelye: 1134 Budapest, Angyalföldi út 6., tel.: 06-80-606060, cégjegyzékszáma: 01-10-044542,
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 12590687-1-44, PSZÁF engedély száma: I 883/2001,
adatkezelési nyilvántartási azonosítója: 00589, mint megbízott (a továbbiakban: „Provident”), valamint
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3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Kölcsönszerződés 1. pontját az alábbi 1.4 ponttal egészítik ki, mellyel egyidejűleg
az ÁSZF 1.5 pontja is módosul az alábbiak szerint:
„A Futamidő: a Kölcsönszerződésben meghatározott azon időtartam, amely a Kölcsönnek az Ügyfél részére történő rendelkezésre bocsátásával kezdődik, és amely időtartam alatt az Ügyfél a Kölcsön összegének visszafizetésére, valamint az
Ügyleti Kamat megfizetésére köteles heti ütemezésben, oly módon, hogy az Ügyfelet a Kölcsönszerződés hatályba lépésétől számított ötvenhat napig semmilyen fizetési kötelezettség nem terheli, vagyis ezen időszak alatt az Ügyfélnek nem kell
megkezdenie a tőkeösszeg törlesztését, illetve ezen időszakra nem kerül Ügyleti Kamat sem felszámításra.”
4. A Felek megállapodnak abban, hogy a Kölcsönszerződés 2. pontja helyébe az alábbi pont lép:
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„A Provident a szerződéskötést megelőző teljes körű tájékoztatást követően a Kölcsön összegét banki átutalás útján bocsátja az Ügyfél rendelkezésére és az Ügyfél a törlesztőrészleteket hetente az 1.1. pontban foglaltakra figyelemmel, szintén banki átutalás útján fizeti meg a Providentnek.”
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Szerződésszám

5. A Felek megállapodnak abban, hogy a Kölcsönszerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi pont lép, mellyel egyidejűleg az
ÁSZF 5.8 pontja is módosul az alábbiak szerint:

*Amennyiben eltér a bejelentett lakcímtől

(a továbbiakban: „Ügyfél”)
együttesen, mint felek (a továbbiakban: „Felek”) között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel. (TESZOR szám:
649212 Nem monetáris intézmények fogyasztási célú hitelnyújtása, a szolgáltatás mentes az általános forgalmi adó alól.)
Tekintettel arra, hogy az Ügyfél olyan heti törlesztésű kölcsönre vonatkozó kölcsönszerződést (továbbiakban: ügyleti „Kölcsönszerződés”) kíván kötni a Providenttel, amely szerint a futamidő első nyolc hete (vagyis ötvenhat nap) tőke- és kamatmentes, a Provident és az Ügyfél egyező akarattal a Kölcsönszerződést az alábbiak szerint módosítja:
1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Kölcsönszerződés 1.1. pontja helyébe az alábbi pont lép:
„Felek rögzítik, hogy az Ügyfelet a Kölcsönszerződés hatályba lépésétől (lásd Kölcsönszerződés 3.3 pontját) számított ötvenhat napig semmilyen fizetési kötelezettség nem terheli, vagyis ezen időszak alatt az
Ügyfélnek nem kell megkezdenie a tőkeösszeg törlesztését, illetve ezen időszakra nem kerül Ügyleti Kamat
sem felszámításra. Az első törlesztőrészlet a Kölcsönszerződés hatályba lépésétől (lásd Kölcsönszerződés
3.3 pontját) számított hatvannegyedik naptári napon esedékes, míg a további törlesztőrészletek az ettől
számított minden hetedik naptári napon válnak esedékessé.
A Provident ezennel
Ft összegű kölcsönt (a továbbiakban: „Kölcsön”) nyújt az Ügyfélnek
heti
futamidőre.
Az Ügyfél vállalja, hogy jelen Kölcsön kapcsán az alábbiakban meghatározott mértékű Ügyleti Kamatot fizeti meg a
Providentnek:
a) a Kölcsönszerződés hatályba lépésétől számított ötvenhat napig az Ügyleti Kamat 0 Ft, a Kamatláb 0 %,

„Az első törlesztőrészlet a Kölcsönszerződés hatályba lépésétől (lásd a Kölcsönszerződés 3.3 pontját) számított hatvannegyedik naptári napon esedékes, míg a további törlesztőrészletek az ettől számított minden hetedik naptári napon válnak
esedékessé.”
6. A Felek megállapodnak abban, hogy a Kölcsönszerződés 6.1. pontját az alábbiakkal egészítik ki, mellyel egyidejűleg az
ÁSZF 8.5 pontjának első mondata is módosul az alábbiak szerint:
„A Provident Ügyleti Kamatot a Kölcsön folyósításától számított 57. naptól kezdődően minden napra a Kölcsönszerződésben szereplő Kölcsön összegét alapul véve számol. Az Ügyleti Kamat napi mértéke a Kölcsönszerződésben feltüntetett
éves kamatláb 365-öd része.”
A Felek kijelentik és elfogadják, hogy amennyiben eltérés mutatkozik a Kölcsönszerződés jelen módosítása és az ÁSZF rendelkezései között, úgy a Felek az egymás közötti jogviszonyukban a Kölcsönszerződés jelen módosítás szerinti rendelkezéseit
tekintik irányadónak.
A Kölcsönszerződésnek a jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
A Felek a jelen módosítást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
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2. Felek megállapodnak abban, hogy a kölcsönszerződés 1.3 pontja helyébe az alábbi pont lép, mellyel egyidejűleg az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) 1.8 pontjának második mondata is módosul az alábbiak szerint:
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a törlesztőrészletek heti gyakorisággal fizetendők.”

„A Kamatláb a Kölcsönszerződés 1.1 pontjában meghatározott %-os mértéke rögzített.”
Gondtalan ünnepek kölcsön (2016 -11)

