Kölcsönszerződés sorszáma:

Kölcsön típusa:

ND (Új ügyfél), NB (Háztartáson belüli új ügyfél), R (Újra-kiszolgálás), PUR (26 héten belül kifutott ügyfél újra-kiszolgálása)

Kölcsönszerződés
Provident Heti törlesztésű kölcsön

Technikai szám:

A Provident Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 47-53., cégjegyzékszáma: 01-10-044542,
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 12590687-1-44, PSZÁF engedély száma: I-883/2001, tevékenységi engedély
kelte: 2001. április 28., (a továbbiakban: „Provident”), valamint
Családi név:

Születési idő:

Keresztnév:

Születési hely:

Születési név:

Azonosító okmány
típusa, száma:

Anyja születési
neve:

Állampolgárság:

Bejelentett lakcím:
Levelezési cím:
(amennyiben eltér
a bejelentett
lakcímtől)

(a továbbiakban: „Ügyfél”)

Jóváhagyási kód:

Fiókiroda:

Dátum:

ezennel a jelen szerződésben foglalt feltételekkel szerződést kötnek fogyasztási kölcsön rendelkezésre bocsátásáról (a továbbiakban: „Kölcsönszerződés”),
melynek elválaszthatatlan részét képezi az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) és a kondíciós lista (a továbbiakban: „Kondíciós
Lista”) (TESZOR szám: 649212 Nem monetáris intézmények fogyasztási célú hitelnyújtása, a szolgáltatás mentes az általános forgalmi adó alól).
1. A Kölcsön jellemzői
1.1 A Provident ezennel

Ft összegű kölcsönt (a továbbiakban: „Kölcsön”) nyújt az Ügyfélnek

heti futamidőre.

Az Ügyfél vállalja, hogy a Kölcsön után az alábbiakban meghatározott mértékű kamatot fizet meg a Providentnek:
Ügyleti Kamat:

Ft, Kamatláb

% (éves százalékban kifejezve)

A teljes hiteldíjmutató (a továbbiakban: „THM”) éves mértéke:

%.

Az Ügyfél által a Kölcsönszerződés szerint a futamidő végéig fizetendő teljes összeg (azaz a Kölcsön és az Ügyleti Kamat együttesen):

Ft.

A futamidő alatt az Ügyfél által fizetendő törlesztőrészletek (a továbbiakban: „Törlesztőrészlet”) összege az utolsó esedékességet megelőző valamennyi
esedékességkor heti
A Törlesztőrészletek száma:

Ft, az utolsó esedékességkor fizetendő törlesztőrészlet összege pedig

Ft.

, a Törlesztőrészletek heti gyakorisággal fizetendők.

1.2 A THM számítása az ÁSZF 10. pontjában meghatározott képlet szerint történik.
1.3 A Kölcsönszerződésben rögzített Kamatláb %-os mértéke a futamidő alatt nem változik.
2. A Provident a szerződéskötést követően a Kölcsön összegét banki átutalás útján bocsátja az Ügyfél rendelkezésére és az Ügyfél a Törlesztő
részleteket hetente, szintén banki átutalás útján fizeti meg a Providentnek.
3. A Kölcsön folyósítása és a folyósítás feltételei
3.1 Az Ügyfél az alábbi bankszámlára rendeli a Kölcsön összegét utalni:
Számlavezető bank:

Számla tulajdonosa:
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Bankszámla száma:
3.2	A Provident a Kölcsön összegét a Kölcsönszerződés aláírásától számított
10 (tíz) munkanapon belül utalja át az Ügyfél bankszámlájára. Az Ügyfélnek saját vagy közös tulajdonban álló lakossági forint bankszámlával vagy
lakossági forint bankszámla feletti korlátlan rendelkezési joggal kell rendelkeznie. Amennyiben az Ügyfél otthoni szolgáltatás nyújtására (a továbbiakban: „Otthoni Szolgáltatás”) külön megállapodást köt a Providenttel, a Kölcsön összege az Ügyfél részére készpénzben kerül átadásra.
3.3	A Kölcsönszerződés azon a napon lép hatályba, amikor a Kölcsön összege az Ügyfél bankszámláján jóváírásra kerül, vagy Otthoni Szolgáltatás
igénybevétele esetén a Kölcsön összege az Ügyfélnek átadásra kerül.
3.4	Amennyiben a Kölcsönszerződés aláírásától számított 10 (tíz) munkanapon belül a Kölcsön összege az Ügyfél oldalán felmerülő okból nem utalható át az Ügyfél bankszámlájára, a Kölcsönszerződés megszűnik anélkül, hogy hatályba lépett volna.
4. A Kölcsön törlesztése
4.1	Az első Törlesztőrészlet a Kölcsönszerződés hatálybalépésétől (lásd 3.3
pont) számított 8. (nyolcadik) naptári napon esedékes, míg a további
Törlesztőrészletek az ettől számított minden 7. (hetedik) naptári napon
válnak esedékessé.
4.2	Az Ügyfél a Provident alábbi számú bankszámlájára köteles a Törlesztő
részletet utalni:
(közleményként a Kölcsönszerződés sorszámát feltüntetve).
5. A fizetés elmulasztásának következményei
5.1	A Provident a meg nem fizetett tőkeösszeg után az esedékességet követő naptól a tényleges megfizetésig késedelmi kamatot (a továbbiakban: „Késedelmi Kamat”) jogosult felszámítani. A Késedelmi Kamat az
Ügyleti Kamattal megegyező mértékű kamatból és a késedelmi kamatfelárból tevődik össze, mértéke a Kondíciós Listában kerül feltüntetésre.
5.2	Amennyiben az Ügyfél az esedékes Törlesztőrészletet nem vagy nem

forintszámla
teljes egészében fizeti meg, a Provident a késedelemmel kapcsolatban
felmerült többlet ügyviteli, illetve az Ügyfél hátralékának rendezése céljából történő esetleges személyes felkeresés költségeinek fedezésére
késedelmi díjat (a továbbiakban: „Késedelmi Díj”) számít fel a Kondíciós
Listában foglaltak szerint.
5.3	Az Ügyfél a Kölcsönszerződés aláírásával kifejezetten úgy rendelkezik,
hogy amennyiben bármely Törlesztőrészlet megfizetésével késedelembe esik, a korábban teljesített többletbefizetések – azaz a mindenkor
esedékes Törlesztőrészleten felül teljesített befizetések (a továbbiakban:
„Többletbefizetés”) – a Késedelmes Tartozás összegének erejéig a Késedelmes Tartozásra kerüljenek elszámolásra.
6. Előtörlesztés
6.1	Az Ügyfél az ÁSZF 8.3-8.6 pontja alapján minden esetben élhet a Kölcsön részleges vagy teljes előtörlesztésével.
6.2	A Provident előtörlesztési díjat nem számít fel és az előtörlesztés miatt
keletkező költségeit nem érvényesíti.
7. E
 lállás és felmondás
7.1	Az Ügyfél a Kölcsönszerződés aláírásától számított 14 (tizennégy) naptári napon belül indokolás nélkül elállhat a Kölcsönszerződéstől, amennyiben a Kölcsön nem került folyósításra. Amennyiben a Provident a Kölcsönt már folyósította, úgy az Ügyfél a Kölcsönszerződést annak
aláírásától számított 14 (tizennégy) naptári napon belül díjmentesen, indokolás nélkül felmondhatja. Az elállási/felmondási jogot határidőben
érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Ügyfél az erre vonatkozó nyilatkozatát a fenti határidőben postára adja vagy egyéb igazolható módon azt a
Provident részére elküldi.
7.2	Az Ügyfél az elállási szándékát, illetve a felmondást a Kölcsönszerződés
Ügyfélnél maradó példány alján található „Elállási / felmondási nyilatkozat” kitöltött, levágott és aláírt példányának postai úton, a Provident részére (1082 Budapest, Futó u. 47-53.) történő eljuttatásával közli. Amen�-

nyiben a Kölcsön már átutalásra került, az Ügyfél köteles a Kölcsön teljes
összegének még meg nem fizetett részét az Elállási / felmondási nyilatkozat elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 (harminc)
napon belül a Provident 4.2 pont szerinti bankszámlájára történő átutalással visszafizetni.
7.3	A Provident jogosult a Kölcsönszerződést az ÁSZF 9.3 és 9.4 pontjaiban
meghatározott esetekben azonnali hatállyal felmondani. A felmondás az
Ügyfél jelen Kölcsönszerződésből eredő, a felmondás időpontjában
fennálló tartozását lejárttá teszi és az Ügyfél köteles valamennyi, a megszűnés időpontjában fennálló tartozását egy összegben azonnal megfizetni a Provident részére.
7.4	A Kölcsönszerződés Provident által azonnali hatállyal történő felmondása esetén, a Kölcsönszerződés megszüntetésével összefüggésben egyszeri, a Kondíciós Listában meghatározott összegű Felmondási Díj kerül
felszámításra.
7.5	A Provident a Kölcsönszerződés felmondását követően, a fennálló, lejárt
követelése érvényesítésével kapcsolatos költségei fedezése céljából Behajtási Díjat számít fel a tartozás teljes megfizetésének időpontjáig a
Kondíciós Listában foglaltak szerint.
8. A
 Kölcsönhöz kapcsolódó egyéb díjak és költségek
8.1	A Provident jogosult az Ügyfél egyedi kérelemére nyújtott egyéb szolgáltatásokért a Kondíciós Listában meghatározott díjakat felszámítani
ügyviteli költségeivel összefüggésben.
8.2	Amennyiben az Ügyfél nem a Kölcsönszerződés 2. pontjában foglalt
módon teljesíti a Törlesztőrészlet befizetésére vonatkozó kötelezettségét (azaz nem banki átutalással teljesít, hanem bankfiókban történő
közvetlen készpénzbefizetéssel, ide nem értve az Otthoni Szolgáltatás
keretében teljesített befizetést), illetve amennyiben a Providentnek az
Ügyfél túlfizetése folytán visszautalási kötelezettsége keletkezik, úgy a
Provident jogosult a Kondíciós Listában meghatározott díja(ka)t felszámítani ügyviteli költségeivel összefüggésben.
9. Az Ügyfél nyilatkozatai
9.1	Az Ügyfél kijelenti, hogy a Kölcsönszerződés tekintetében fogyasztóként
jár el, azaz önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül
eljáró természetes személy.
9.2	Az Ügyfél ezennel kijelenti, hogy az általa a Kölcsönszerződés megkötését megelőzően a Provident rendelkezésére bocsátott minden információ a valóságnak megfelel (különös tekintettel az Ügyfél-információs
adatlapon megadott bevételek és hiteltartozások összegére, és a bankszámlaszámára) és képes a Kölcsönszerződés 1. pontja szerinti teljes vis�szafizetendő összeget megfizetni. Az Ügyfél vállalja, hogy tartózkodik
minden olyan intézkedéstől, amelynek következményei a teljes összeg
Providentnek történő megfizetésére nézve hátrányosak lehetnek.
9.3	Az Ügyfél vállalja, hogy a Kölcsönszerződés feltételeit maradéktalanul
betartja, valamint szerződésszerűen és időben megfizeti a teljes visszafizetendő összeg minden heti Törlesztőrészletét.
9.4	Az Ügyfél ezennel kijelenti, hogy az „Általános tájékoztató kölcsönszerződés megkötését megelőzően” elnevezésű nyomtatványt, annak érdekében, hogy a kölcsönszerződésekre vonatkozó ajánlatok összehasonlítása és a kölcsönszerződés megkötése tekintetében megalapozott
döntést hozzon, kellő időben, de azt megelőzően, hogy bármilyen ajánlat
vagy kölcsönszerződés kötné, a Providenttől papíron vagy más tartós
adathordozón átvette. Az Ügyfél kijelenti továbbá, hogy a Kölcsönszerződést, az ÁSZF-et és a Kondíciós Listát a Kölcsönszerződés aláírása
előtt áttanulmányozásra átvette, annak minden rendelkezését elolvasta
és megértette és az áttanulmányozást követően aláírt Kölcsönszerződés
akaratával mindenben megegyezik, és a rendelkezésre bocsátott mintának teljes mértékben megfelelően, módosítás (kiegészítés), törlés és javítás nélkül elfogadja, továbbá kijelenti, hogy a Kölcsönszerződés nem fenyegetés, kényszer hatására vagy nyilvánvalóan hátrányos körülmények
között jött létre.
9.5	Az Ügyfél kijelenti, hogy a Kölcsönszerződés megkötését megelőzően a
Provident megismertette vele a Központi Hitelinformációs Rendszerből
átvett adatokat és az abból levont következtetéseit.

9.6	
Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kölcsönszerződés 1.
pontjában meghatározott Ügyleti Kamaton felül esetlegesen esedékessé váló Késedelmi Kamatot és egyéb díjakat az aktuális és elmaradt fizetési kötelezettségein felül köteles megfizetni, azok a Kölcsönszerződés
szerinti egyéb esedékes fizetési kötelezettségén felüli további pénzfizetési kötelezettségek.
10. A
 szokásos szerződési gyakorlattól eltérő rendelkezések
10.1	A Provident felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy szolgáltatásában a
szokásos szerződési gyakorlattól eltérő az ÁSZF 5.3 pontja, tekintettel
arra, hogy a Provident már a Kölcsön összegének az Ügyfél által megadott bankszámlára történő átutalásával eleget tesz a Kölcsön rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettségének.
10.2	A szokásos szerződési gyakorlattól eltérő az ÁSZF 8.4 pontja, amelynek értelmében részleges előtörlesztés jogcímén a Többletbefizetésnek az a része kerül elszámolásra, amelyet nem kell az ÁSZF 8.6 pontjában hivatkozott módon – a Kölcsönszerződés 5.3 pontjának
megfelelően – a lejárt, de meg nem fizetett Késedelmes Tartozás rendezésére fordítani. Részleges előtörlesztés esetén a Törlesztőrészlet
összege nem változik, a Provident a részleges előtörlesztést a Kölcsön
futamidejének arányos csökkenését eredményező módon számolja el.
A Provident a részleges előtörlesztés(ek) elszámolását a vonatkozó
Többletbefizetés(ek) beérkezése napjának hatályával azon a napon
hajtja végre, amikor a futamidőnek a részleges előtörlesztésből eredő
csökkenése egyúttal a Kölcsön lezárását is lehetővé teszi. A szokásos
szerződési gyakorlattól eltérő továbbá az ÁSZF 8.6 pontja, amely szerint abban az esetben, ha az Ügyfél a Többletbefizetés teljesítését követően bármely Törlesztőrészlet megfizetésével késedelembe esik, a
Többletbefizetés a Kölcsönszerződésben tett rendelkezésnek – azaz a
Kölcsönszerződés 5.3 pontjának – megfelelően a Késedelmes Tartozás
összegének erejéig a Késedelmes Tartozásra kerül elszámolásra. Az
Ügyfelet a Többletbefizetésből a Késedelmes Tartozásra utóbb elszámolt összeg után a Többletbefizetés teljesítése és az elszámolás közötti időszakra kamat- vagy más díjkedvezmény nem illeti meg.
10.3	A szokásos szerződési gyakorlattól eltérőek az ÁSZF 8.7 pontja, miszerint abban az esetben, ha az Ügyfél további kölcsönszerződéssel rendelkezik, amelynek vonatkozásában lejárt, Késedelmes Tartozása van,
úgy a Provident az Ügyfél eltérő nyilatkozata hiányában, a visszatérítendő összeget a lejárt, Késedelmes Tartozásba beszámítja.
10.4	A szokásos szerződési gyakorlattól eltérően, amennyiben a Provident
él a Kölcsönszerződés 8.2 pontjában foglalt díjak felszámításával, úgy
azt jogosult – az adott Kölcsönszerződés vonatkozásában – beszámítás útján elsőként érvényesíteni.
10.5	A Provident felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy szolgáltatásában a
korábban alkalmazott feltételektől eltérőek a Kölcsönszerződés 5.1, 5.2,
8.1 és 8.2 pontjai.
10.6	A Kölcsönszerződés aláírásával az Ügyfél kifejezetten elismeri a fenti, a
Kölcsönszerződés 10.1-10.5 pontjaiban foglalt figyelemfelhívó tájékoztatást, és kifejezetten elfogadja e feltételeket.
11. Egyéb kikötések
11.1	
A Felek a Kölcsönszerződést 2 (kettő) példányban írták alá, amelyből 1
(egy) a Providentet, 1 (egy) pedig az Ügyfelet illet meg.
11.2	A Kölcsönszerződés a fent megnevezett szerződő Felek között a Kölcsönszerződésben meghatározott feltételek mellett jött létre. A Kölcsönszerződés elválaszthatatlan részét képezi, és egyben melléklete az
ÁSZF (mely a Provident üzletszabályzatának minősül és amely tartalmazza a kiszervezett tevékenységek köréről szóló tájékoztatót), valamint a Kondíciós Lista. Az Ügyfél lenti aláírásával kifejezetten kijelenti,
hogy megértette azt, hogy a szerződő Felek jogviszonyát a Kölcsönszerződésen túl az ÁSZF és a Kondíciós Lista is szabályozza.
11.3	
A Provident tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a tevékenységével kapcsolatos felügyeleti feladatokat a Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest,
Krisztina körút 55.) látja el.
11.4	
Az Ügyfél kijelenti, hogy a Kölcsönszerződés 1 (egy) aláírt példányát, továbbá az annak mellékletét képező ÁSZF-et és Kondíciós Listát átvette.

Aláíró a Társaság
nevében:

Szerződéskötés dátuma:

Ügyfél neve, aláírása:
Tanú neve, aláírása:

Lakcíme:

Tanú neve, aláírása:

Lakcíme:

ELÁLLÁSI / FELMONDÁSI NYILATKOZAT
HA A KÖLCSÖNSZERZŐDÉSTŐL EL KÍVÁN ÁLLNI, VAGY AZT FEL KÍVÁNJA MONDANI, úgy a jelen nyilatkozatot töltse ki, írja alá, vágja le és küldje el
postai úton a Providentnek (1082 Budapest, Futó u. 47-53.) és amennyiben a Kölcsönt már megkapta, úgy a Kölcsön teljes összegének még meg nem fizetett részét a nyilatkozat elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül fizesse vissza a Providentnek.
E nyilatkozat megtételére a Kölcsönszerződés aláírásától számított 14 (tizennégy) naptári napon belül van lehetősége.
Ezennel elállok/felmondom a köztem és a Provident Pénzügyi Zrt. között
Dátum:
A Kölcsönszerződés sorszáma:

			
Fiók száma:

napján létrejött Kölcsönszerződést.
Aláírás:

Kihelyező száma:

Javasoljuk, hogy a jelen nyilatkozatot tértivevényes küldeményként postázza!

Ügynökség / Ügyfél száma:

Év / Hét:

Kölcsönszerződés sorszáma:

Kölcsön típusa:

ND (Új ügyfél), NB (Háztartáson belüli új ügyfél), R (Újra-kiszolgálás), PUR (26 héten belül kifutott ügyfél újra-kiszolgálása)

Kölcsönszerződés
Provident Heti törlesztésű kölcsön

Technikai szám:

A Provident Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 47-53., cégjegyzékszáma: 01-10-044542,
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 12590687-1-44, PSZÁF engedély száma: I-883/2001, tevékenységi engedély
kelte: 2001. április 28., (a továbbiakban: „Provident”), valamint
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(a továbbiakban: „Ügyfél”)

Jóváhagyási kód:

Fiókiroda:

Dátum:

ezennel a jelen szerződésben foglalt feltételekkel szerződést kötnek fogyasztási kölcsön rendelkezésre bocsátásáról (a továbbiakban: „Kölcsönszerződés”),
melynek elválaszthatatlan részét képezi az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) és a kondíciós lista (a továbbiakban: „Kondíciós
Lista”) (TESZOR szám: 649212 Nem monetáris intézmények fogyasztási célú hitelnyújtása, a szolgáltatás mentes az általános forgalmi adó alól).
1. A Kölcsön jellemzői
1.1 A Provident ezennel

Ft összegű kölcsönt (a továbbiakban: „Kölcsön”) nyújt az Ügyfélnek

heti futamidőre.

Az Ügyfél vállalja, hogy a Kölcsön után az alábbiakban meghatározott mértékű kamatot fizet meg a Providentnek:
Ügyleti Kamat:

Ft, Kamatláb

% (éves százalékban kifejezve)

A teljes hiteldíjmutató (a továbbiakban: „THM”) éves mértéke:

%.

Az Ügyfél által a Kölcsönszerződés szerint a futamidő végéig fizetendő teljes összeg (azaz a Kölcsön és az Ügyleti Kamat együttesen):

Ft.

A futamidő alatt az Ügyfél által fizetendő törlesztőrészletek (a továbbiakban: „Törlesztőrészlet”) összege az utolsó esedékességet megelőző valamennyi
esedékességkor heti
A Törlesztőrészletek száma:

Ft, az utolsó esedékességkor fizetendő törlesztőrészlet összege pedig

Ft.

, a Törlesztőrészletek heti gyakorisággal fizetendők.

1.2 A THM számítása az ÁSZF 10. pontjában meghatározott képlet szerint történik.
1.3 A Kölcsönszerződésben rögzített Kamatláb %-os mértéke a futamidő alatt nem változik.
2. A Provident a szerződéskötést követően a Kölcsön összegét banki átutalás útján bocsátja az Ügyfél rendelkezésére és az Ügyfél a Törlesztő
részleteket hetente, szintén banki átutalás útján fizeti meg a Providentnek.
3. A Kölcsön folyósítása és a folyósítás feltételei
3.1 Az Ügyfél az alábbi bankszámlára rendeli a Kölcsön összegét utalni:
Számlavezető bank:

Számla tulajdonosa:
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Bankszámla száma:
3.2	A Provident a Kölcsön összegét a Kölcsönszerződés aláírásától számított
10 (tíz) munkanapon belül utalja át az Ügyfél bankszámlájára. Az Ügyfélnek saját vagy közös tulajdonban álló lakossági forint bankszámlával vagy
lakossági forint bankszámla feletti korlátlan rendelkezési joggal kell rendelkeznie. Amennyiben az Ügyfél otthoni szolgáltatás nyújtására (a továbbiakban: „Otthoni Szolgáltatás”) külön megállapodást köt a Providenttel, a Kölcsön összege az Ügyfél részére készpénzben kerül átadásra.
3.3	A Kölcsönszerződés azon a napon lép hatályba, amikor a Kölcsön összege az Ügyfél bankszámláján jóváírásra kerül, vagy Otthoni Szolgáltatás
igénybevétele esetén a Kölcsön összege az Ügyfélnek átadásra kerül.
3.4	Amennyiben a Kölcsönszerződés aláírásától számított 10 (tíz) munkanapon belül a Kölcsön összege az Ügyfél oldalán felmerülő okból nem utalható át az Ügyfél bankszámlájára, a Kölcsönszerződés megszűnik anélkül, hogy hatályba lépett volna.
4. A Kölcsön törlesztése
4.1	Az első Törlesztőrészlet a Kölcsönszerződés hatálybalépésétől (lásd 3.3
pont) számított 8. (nyolcadik) naptári napon esedékes, míg a további
Törlesztőrészletek az ettől számított minden 7. (hetedik) naptári napon
válnak esedékessé.
4.2	Az Ügyfél a Provident alábbi számú bankszámlájára köteles a Törlesztő
részletet utalni:
(közleményként a Kölcsönszerződés sorszámát feltüntetve).
5. A fizetés elmulasztásának következményei
5.1	A Provident a meg nem fizetett tőkeösszeg után az esedékességet követő naptól a tényleges megfizetésig késedelmi kamatot (a továbbiakban: „Késedelmi Kamat”) jogosult felszámítani. A Késedelmi Kamat az
Ügyleti Kamattal megegyező mértékű kamatból és a késedelmi kamatfelárból tevődik össze, mértéke a Kondíciós Listában kerül feltüntetésre.
5.2	Amennyiben az Ügyfél az esedékes Törlesztőrészletet nem vagy nem

forintszámla
teljes egészében fizeti meg, a Provident a késedelemmel kapcsolatban
felmerült többlet ügyviteli, illetve az Ügyfél hátralékának rendezése céljából történő esetleges személyes felkeresés költségeinek fedezésére
késedelmi díjat (a továbbiakban: „Késedelmi Díj”) számít fel a Kondíciós
Listában foglaltak szerint.
5.3	Az Ügyfél a Kölcsönszerződés aláírásával kifejezetten úgy rendelkezik,
hogy amennyiben bármely Törlesztőrészlet megfizetésével késedelembe esik, a korábban teljesített többletbefizetések – azaz a mindenkor
esedékes Törlesztőrészleten felül teljesített befizetések (a továbbiakban:
„Többletbefizetés”) – a Késedelmes Tartozás összegének erejéig a Késedelmes Tartozásra kerüljenek elszámolásra.
6. Előtörlesztés
6.1	Az Ügyfél az ÁSZF 8.3-8.6 pontja alapján minden esetben élhet a Kölcsön részleges vagy teljes előtörlesztésével.
6.2	A Provident előtörlesztési díjat nem számít fel és az előtörlesztés miatt
keletkező költségeit nem érvényesíti.
7. E
 lállás és felmondás
7.1	Az Ügyfél a Kölcsönszerződés aláírásától számított 14 (tizennégy) naptári napon belül indokolás nélkül elállhat a Kölcsönszerződéstől, amennyiben a Kölcsön nem került folyósításra. Amennyiben a Provident a Kölcsönt már folyósította, úgy az Ügyfél a Kölcsönszerződést annak
aláírásától számított 14 (tizennégy) naptári napon belül díjmentesen, indokolás nélkül felmondhatja. Az elállási/felmondási jogot határidőben
érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Ügyfél az erre vonatkozó nyilatkozatát a fenti határidőben postára adja vagy egyéb igazolható módon azt a
Provident részére elküldi.
7.2	Az Ügyfél az elállási szándékát, illetve a felmondást a Kölcsönszerződés
Ügyfélnél maradó példány alján található „Elállási / felmondási nyilatkozat” kitöltött, levágott és aláírt példányának postai úton, a Provident részére (1082 Budapest, Futó u. 47-53.) történő eljuttatásával közli. Amen�-

nyiben a Kölcsön már átutalásra került, az Ügyfél köteles a Kölcsön teljes
összegének még meg nem fizetett részét az Elállási / felmondási nyilatkozat elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 (harminc)
napon belül a Provident 4.2 pont szerinti bankszámlájára történő átutalással visszafizetni.
7.3	A Provident jogosult a Kölcsönszerződést az ÁSZF 9.3 és 9.4 pontjaiban
meghatározott esetekben azonnali hatállyal felmondani. A felmondás az
Ügyfél jelen Kölcsönszerződésből eredő, a felmondás időpontjában
fennálló tartozását lejárttá teszi és az Ügyfél köteles valamennyi, a megszűnés időpontjában fennálló tartozását egy összegben azonnal megfizetni a Provident részére.
7.4	A Kölcsönszerződés Provident által azonnali hatállyal történő felmondása esetén, a Kölcsönszerződés megszüntetésével összefüggésben egyszeri, a Kondíciós Listában meghatározott összegű Felmondási Díj kerül
felszámításra.
7.5	A Provident a Kölcsönszerződés felmondását követően, a fennálló, lejárt
követelése érvényesítésével kapcsolatos költségei fedezése céljából Behajtási Díjat számít fel a tartozás teljes megfizetésének időpontjáig a
Kondíciós Listában foglaltak szerint.
8. A
 Kölcsönhöz kapcsolódó egyéb díjak és költségek
8.1	A Provident jogosult az Ügyfél egyedi kérelemére nyújtott egyéb szolgáltatásokért a Kondíciós Listában meghatározott díjakat felszámítani
ügyviteli költségeivel összefüggésben.
8.2	Amennyiben az Ügyfél nem a Kölcsönszerződés 2. pontjában foglalt
módon teljesíti a Törlesztőrészlet befizetésére vonatkozó kötelezettségét (azaz nem banki átutalással teljesít, hanem bankfiókban történő
közvetlen készpénzbefizetéssel, ide nem értve az Otthoni Szolgáltatás
keretében teljesített befizetést), illetve amennyiben a Providentnek az
Ügyfél túlfizetése folytán visszautalási kötelezettsége keletkezik, úgy a
Provident jogosult a Kondíciós Listában meghatározott díja(ka)t felszámítani ügyviteli költségeivel összefüggésben.
9. Az Ügyfél nyilatkozatai
9.1	Az Ügyfél kijelenti, hogy a Kölcsönszerződés tekintetében fogyasztóként
jár el, azaz önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül
eljáró természetes személy.
9.2	Az Ügyfél ezennel kijelenti, hogy az általa a Kölcsönszerződés megkötését megelőzően a Provident rendelkezésére bocsátott minden információ a valóságnak megfelel (különös tekintettel az Ügyfél-információs
adatlapon megadott bevételek és hiteltartozások összegére, és a bankszámlaszámára) és képes a Kölcsönszerződés 1. pontja szerinti teljes vis�szafizetendő összeget megfizetni. Az Ügyfél vállalja, hogy tartózkodik
minden olyan intézkedéstől, amelynek következményei a teljes összeg
Providentnek történő megfizetésére nézve hátrányosak lehetnek.
9.3	Az Ügyfél vállalja, hogy a Kölcsönszerződés feltételeit maradéktalanul
betartja, valamint szerződésszerűen és időben megfizeti a teljes visszafizetendő összeg minden heti Törlesztőrészletét.
9.4	Az Ügyfél ezennel kijelenti, hogy az „Általános tájékoztató kölcsönszerződés megkötését megelőzően” elnevezésű nyomtatványt, annak érdekében, hogy a kölcsönszerződésekre vonatkozó ajánlatok összehasonlítása és a kölcsönszerződés megkötése tekintetében megalapozott
döntést hozzon, kellő időben, de azt megelőzően, hogy bármilyen ajánlat
vagy kölcsönszerződés kötné, a Providenttől papíron vagy más tartós
adathordozón átvette. Az Ügyfél kijelenti továbbá, hogy a Kölcsönszerződést, az ÁSZF-et és a Kondíciós Listát a Kölcsönszerződés aláírása
előtt áttanulmányozásra átvette, annak minden rendelkezését elolvasta
és megértette és az áttanulmányozást követően aláírt Kölcsönszerződés
akaratával mindenben megegyezik, és a rendelkezésre bocsátott mintának teljes mértékben megfelelően, módosítás (kiegészítés), törlés és javítás nélkül elfogadja, továbbá kijelenti, hogy a Kölcsönszerződés nem fenyegetés, kényszer hatására vagy nyilvánvalóan hátrányos körülmények
között jött létre.
9.5	Az Ügyfél kijelenti, hogy a Kölcsönszerződés megkötését megelőzően a
Provident megismertette vele a Központi Hitelinformációs Rendszerből
átvett adatokat és az abból levont következtetéseit.

9.6	
Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kölcsönszerződés 1.
pontjában meghatározott Ügyleti Kamaton felül esetlegesen esedékessé váló Késedelmi Kamatot és egyéb díjakat az aktuális és elmaradt fizetési kötelezettségein felül köteles megfizetni, azok a Kölcsönszerződés
szerinti egyéb esedékes fizetési kötelezettségén felüli további pénzfizetési kötelezettségek.
10. A
 szokásos szerződési gyakorlattól eltérő rendelkezések
10.1	A Provident felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy szolgáltatásában a
szokásos szerződési gyakorlattól eltérő az ÁSZF 5.3 pontja, tekintettel
arra, hogy a Provident már a Kölcsön összegének az Ügyfél által megadott bankszámlára történő átutalásával eleget tesz a Kölcsön rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettségének.
10.2	A szokásos szerződési gyakorlattól eltérő az ÁSZF 8.4 pontja, amelynek értelmében részleges előtörlesztés jogcímén a Többletbefizetésnek az a része kerül elszámolásra, amelyet nem kell az ÁSZF 8.6 pontjában hivatkozott módon – a Kölcsönszerződés 5.3 pontjának
megfelelően – a lejárt, de meg nem fizetett Késedelmes Tartozás rendezésére fordítani. Részleges előtörlesztés esetén a Törlesztőrészlet
összege nem változik, a Provident a részleges előtörlesztést a Kölcsön
futamidejének arányos csökkenését eredményező módon számolja el.
A Provident a részleges előtörlesztés(ek) elszámolását a vonatkozó
Többletbefizetés(ek) beérkezése napjának hatályával azon a napon
hajtja végre, amikor a futamidőnek a részleges előtörlesztésből eredő
csökkenése egyúttal a Kölcsön lezárását is lehetővé teszi. A szokásos
szerződési gyakorlattól eltérő továbbá az ÁSZF 8.6 pontja, amely szerint abban az esetben, ha az Ügyfél a Többletbefizetés teljesítését követően bármely Törlesztőrészlet megfizetésével késedelembe esik, a
Többletbefizetés a Kölcsönszerződésben tett rendelkezésnek – azaz a
Kölcsönszerződés 5.3 pontjának – megfelelően a Késedelmes Tartozás
összegének erejéig a Késedelmes Tartozásra kerül elszámolásra. Az
Ügyfelet a Többletbefizetésből a Késedelmes Tartozásra utóbb elszámolt összeg után a Többletbefizetés teljesítése és az elszámolás közötti időszakra kamat- vagy más díjkedvezmény nem illeti meg.
10.3	A szokásos szerződési gyakorlattól eltérőek az ÁSZF 8.7 pontja, miszerint abban az esetben, ha az Ügyfél további kölcsönszerződéssel rendelkezik, amelynek vonatkozásában lejárt, Késedelmes Tartozása van,
úgy a Provident az Ügyfél eltérő nyilatkozata hiányában, a visszatérítendő összeget a lejárt, Késedelmes Tartozásba beszámítja.
10.4	A szokásos szerződési gyakorlattól eltérően, amennyiben a Provident
él a Kölcsönszerződés 8.2 pontjában foglalt díjak felszámításával, úgy
azt jogosult – az adott Kölcsönszerződés vonatkozásában – beszámítás útján elsőként érvényesíteni.
10.5	A Provident felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy szolgáltatásában a
korábban alkalmazott feltételektől eltérőek a Kölcsönszerződés 5.1, 5.2,
8.1 és 8.2 pontjai.
10.6	A Kölcsönszerződés aláírásával az Ügyfél kifejezetten elismeri a fenti, a
Kölcsönszerződés 10.1-10.5 pontjaiban foglalt figyelemfelhívó tájékoztatást, és kifejezetten elfogadja e feltételeket.
11. Egyéb kikötések
11.1	
A Felek a Kölcsönszerződést 2 (kettő) példányban írták alá, amelyből 1
(egy) a Providentet, 1 (egy) pedig az Ügyfelet illet meg.
11.2	A Kölcsönszerződés a fent megnevezett szerződő Felek között a Kölcsönszerződésben meghatározott feltételek mellett jött létre. A Kölcsönszerződés elválaszthatatlan részét képezi, és egyben melléklete az
ÁSZF (mely a Provident üzletszabályzatának minősül és amely tartalmazza a kiszervezett tevékenységek köréről szóló tájékoztatót), valamint a Kondíciós Lista. Az Ügyfél lenti aláírásával kifejezetten kijelenti,
hogy megértette azt, hogy a szerződő Felek jogviszonyát a Kölcsönszerződésen túl az ÁSZF és a Kondíciós Lista is szabályozza.
11.3	
A Provident tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a tevékenységével kapcsolatos felügyeleti feladatokat a Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest,
Krisztina körút 55.) látja el.
11.4	
Az Ügyfél kijelenti, hogy a Kölcsönszerződés 1 (egy) aláírt példányát, továbbá az annak mellékletét képező ÁSZF-et és Kondíciós Listát átvette.

ÜGYFÉL PÉLDÁNY

Aláíró a Társaság
nevében:

Szerződéskötés dátuma:

Ügyfél neve, aláírása:
Tanú neve, aláírása:

Lakcíme:

Tanú neve, aláírása:

Lakcíme:

ELÁLLÁSI / FELMONDÁSI NYILATKOZAT
HA A KÖLCSÖNSZERZŐDÉSTŐL EL KÍVÁN ÁLLNI, VAGY AZT FEL KÍVÁNJA MONDANI, úgy a jelen nyilatkozatot töltse ki, írja alá, vágja le és küldje el
postai úton a Providentnek (1082 Budapest, Futó u. 47-53.) és amennyiben a Kölcsönt már megkapta, úgy a Kölcsön teljes összegének még meg nem fizetett részét a nyilatkozat elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül fizesse vissza a Providentnek.
E nyilatkozat megtételére a Kölcsönszerződés aláírásától számított 14 (tizennégy) naptári napon belül van lehetősége.
Ezennel elállok/felmondom a köztem és a Provident Pénzügyi Zrt. között
Dátum:
A Kölcsönszerződés sorszáma:

			
Fiók száma:

napján létrejött Kölcsönszerződést.
Aláírás:

Kihelyező száma:

Javasoljuk, hogy a jelen nyilatkozatot tértivevényes küldeményként postázza!

Ügynökség / Ügyfél száma:

Év / Hét:

