ECS-

ELŐRELÁTÓ CSOMAGRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészről:
Név

Születési idő

Születési név

Születési hely

Levelezési cím)

(a továbbiakban: „Ügyfél”)

másrészről:
a Provident Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, Angyalföldi út 6.; cégjegyzékszám: 01-10044542; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 12590687-1-44; felügyeleti engedély száma: I883/2001;
adatkezelési nyilvántartási azonosítója: 00589) (a továbbiakban: „Provident”),
a továbbiakban együttesen: „Felek” között alulírott helyen és napon az alábbi tartalommal:

2.4 Az Ügyfél a Tartozáselengedési Díjat a Kölcsönszerződés alapján
fizetendő Törlesztőrészlet heti részletének megfizetésével egyidejűleg, hetente köteles megfizetni.
2.5 Az Ügyfél kijelenti, hogy a Provident tájékoztatása alapján tudomással bír arról, hogy a Provident az Ügyfél jelen Megállapodás alapján fennálló esetleges Tartozáselengedési Díj tartozását is köteles figyelembe venni a minimálbér összegét meghaladó, több mint 90
(kilencven) napon keresztül fennálló tartozás Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR) történő bejelentése szempontjából (a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 11.§).
2.6 Amennyiben az Ügyfél által átadott pénzösszeg nem fedezi a
Kölcsönszerződés alapján megfizetendő heti Törlesztőrészletnek, illetve a Tartozáselengedési Díjnak az együttes összegét, az Ügyfél
akként rendelkezik, hogy a Provident elsőként a Tartozáselengedési
Díjra számolja el a befizetett összeget.

3. Tartozáselengedés
Előzmény:
Az Ügyfél és a Provident egybehangzóan kijelentik, hogy közöttük a fenti számon kölcsönszerződés (a továbbiakban: „Kölcsönszerző
dés”) jött létre, amelynek elválaszthatatlan részét képezi az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) és a Kondíciós Lista
(a továbbiakban: „Kondíciós Lista”). Az Ügyfelet a Kölcsönszerződés alapján pénzfizetési kötelezettség terheli a Providenttel szemben.
A Felek a jelen megállapodás (továbbiakban: „Megállapodás”) keretében a Kölcsönszerződésben foglaltakat az alábbiak szerint módosítják:
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1. Megállapodás tárgya
1.1 Az ÁSZF 11.3 pontjától eltérően a Felek megállapodnak abban,
hogy a Provident a pénzkölcsön-nyújtási tevékenysége keretében és
az Ügyfél díjfizetése ellenében elengedi az Ügyfélnek az Ügyfél halálának napján a Kölcsönszerződés alapján fennálló teljes, lejárt és meg
nem fizetett tartozását, valamint a Provident által az Ügyfélnek folyósított kölcsön (a továbbiakban: „Kölcsön”) Ügyfél által még meg
nem fizetett részét (a továbbiakban együttesen: „Tartozás”) a 3.
pontban részletezett szabályok figyelembevételével (a továbbiakban:
„Tartozáselengedés”). Ezzel egyidejűleg a Provident kötelezettséget
vállal arra, hogy az Ügyfél halála napjától a Tartozást az örökös(ök)től
nem követeli.
1.2 A Provident a jelen Megállapodás szerinti Tartozáselengedést a
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: „Hpt.”) 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
pénzkölcsön-nyújtási tevékenysége keretében, a kölcsönhöz kapcsolódó járulékos szolgáltatásként végzi.
1.3 Az Ügyfél kijelenti és tudomásul veszi, hogy a jelen Tartozás
elengedés opcionális jellegű, azt a Provident részletes, előzetes
tájékoztatása alapján, saját mérlegelése és önálló döntése nyomán
veszi igénybe, és tudomással bír arról, hogy a Kölcsönszerződés
megkötésének nem feltétele a jelen Megállapodás aláírása.

2. Díj
2.1 A Felek megállapodnak abban, hogy az Ügyfél a Provident
Tartozáselengedéssel összefüggésben keletkező költségeinek ellentételezéséért az alábbi 2.2 pontban meghatározott összegű díjat (a
továbbiakban: „Tartozáselengedési Díj”) köteles hetente fizetni a
Provident részére.

3.1 A Provident vállalja, hogy az Ügyfélnek a jelen Megállapodás hatálya alatt bármikor bekövetkező halála esetén elengedi az Ügyfélnek
a halála napján fennálló Tartozását.
3.2 A Felek rögzítik, és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy
nem kerülhet sor a Tartozás elengedésére abban az esetben, ha a
jelen Megállapodás az Ügyfél halálát megelőzően az Ügyfél rendes
felmondása alapján szűnik meg a Futamidő alatt vagy a Kölcsönszerződés, illetőleg a jelen Megállapodás az Ügyfél halálát megelőzően,
a Futamidő alatt a Provident azonnali hatályú felmondása alapján
szűnik meg.

2.2 A Tartozáselengedési Díj összege, mely az Előrelátó Csomag
díjának heti részlete:
Ft / hét. A Tartozáselen
gedési Díj az alábbi 2.3 pontban foglalt kivétellel a Kölcsön futamideje (a továbbiakban: „Futamidő”) alatt, hetente fizetendő.
A Kölcsönszerződés alapján fizetendő törlesztőrészlet (a továbbiakban: „Törlesztőrészlet”), valamint a Tartozáselengedési Díj ös�szesen:
Ft / hét.

4. A jelen Megállapodás hatálya és megszűnésének esetei

2.3 A fenti 2.2 ponttól eltérően az Ügyfél az alábbi időszakban köteles heti esedékességgel Tartozáselengedési Díjat fizetni:

4.2 A Felek rögzítik, hogy a Tartozás az Ügyfél halálának napjával –
a Provident általi elengedésre tekintettel – azonnal megszűnik és
nem minősül az Ügyfél mint örökhagyó tartozásának.

a. ha a jelen Megállapodás a Kölcsönszerződés előtörlesztése folytán
szűnik meg a Futamidő alatt, úgy a jelen Megállapodás hatálybalépésétől a jelen Megállapodás megszűnéséig eltelt időszakban;
b. ha a jelen Megállapodás az Ügyfél rendes felmondása alapján szűnik meg a Futamidő alatt, úgy a jelen Megállapodás hatálybalépésétől a felmondásra vonatkozó nyilatkozat Provident általi kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napot követő első törlesztési
esedékesség napjáig eltelt időszakban;
c. ha a Kölcsönszerződés a Futamidő alatt a Provident azonnali hatályú felmondása alapján szűnik meg, úgy a jelen Megállapodás hatálybalépésétől a Kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondása
napjáig eltelt időszakban;
d. ha a jelen Megállapodás a Futamidő alatt a Provident azonnali
hatályú felmondása alapján szűnik meg, úgy a jelen Megállapodás
hatálybalépésétől a jelen Megállapodás azonnali hatályú felmondása napjáig eltelt időszakban;
e. ha az Ügyfél halála a Futamidő alatt következik be, úgy a jelen
Megállapodás hatálybalépésétől az Ügyfél halála napjáig eltelt
időszakban.

4.1 A jelen Megállapodás a Kölcsönszerződés hatálybalépésével egyidejűleg (a Kölcsönösszeg rendelkezésre bocsátásának napján) lép
hatályba és az Ügyfél halálával vagy az alábbi 4.3 pontban foglalt
rendes, vagy a 4.4 pontban foglalt azonnali hatályú felmondással
vagy a Tartozás teljes kiegyenlítésével szűnik meg.

4.3 Rendes felmondás
Az Ügyfél a Futamidő alatt bármikor jogosult a jelen Megállapodást
a Providentnek címzett írásbeli értesítéssel, indokolás nélkül felmon-

dani. A rendes felmondás az Ügyfél felmondási értesítésének
Provident általi kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napot követő
első törlesztési esedékesség napján lép életbe, azzal, hogy az Ügyfél
kötelezettsége a Tartozáselengedési Díj megfizetésére a jövőre vonatkozóan megszűnik.
4.4 Azonnali hatályú megszüntetés
4.4.1 A jelen Megállapodás azonnali hatállyal megszűnik, amennyiben a Kölcsönszerződés a Provident azonnali azonnali hatályú felmondása következtében megszűnik.
4.4.2 A Provident jogosult a jelen Megállapodást azonnali hatállyal
felmondani, ha az Ügyfél a jelen Megállapodás szerinti díjfizetési kötelezettségének több mint 30 (harminc) napon keresztül nem tesz
eleget.

5. Egyéb
5.1 A Felek a Kölcsönszerződés 7.1 pontjától, illetve az ÁSZF 12.1
pontjától eltérően rögzítik, hogy az Ügyfél a Kölcsönszerződést annak aláírásától számított 30 (harminc) naptári napon belül díjmentesen indokolás nélkül felmondhatja. A felmondási jogot határidőben
érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Ügyfél az erre vonatkozó nyilatkozatát a fenti határidőn belül postára adja vagy egyéb igazolható
módon azt a Provident részére elküldi. A jelen pontban hivatkozott
30 (harminc) naptári napon belüli felmondás esetén az Ügyfél haladéktalanul, de legkésőbb 30 (harminc) naptári napon belül köteles
megfizetni a Kölcsön teljes összegének még meg nem fizetett részét.
Egyebekben a felmondásra a Kölcsönszerződés rendelkezései az
irányadóak.
5.2 Az Előrelátó Csomag az Ügyfélre vonatkozó csoportos élet- és
balesetbiztosítást is magában foglal, amelynek feltételeit a jelen Megállapodás mellékletét képező biztosítotti nyilatkozat és fedezetigazolás, valamint a biztosítotti tájékoztató, illetve a Provident honlapján
(www.provident.hu) található biztosítási feltételek tartalmazzák.
5.3 A Provident felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy a Tartozás
elengedési Díj a Kölcsönszerződés szerinti törlesztési kötelezett
ségén felüli további pénzfizetési kötelezettséget jelent. A jelen
Megállapodás aláírásával az Ügyfél kifejezetten elismeri a fenti
figyelemfelhívó tájékoztatást, és kifejezetten elfogadja e feltéte
leket.
5.4 A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII törvény és a Hpt. rendelkezéseit kell
alkalmazni.

A Felek a jelen Megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Aláíró a Társaság nevében:
Ügyfél neve, aláírása:

Szerződéskötés dátuma:

Tanú neve, aláírása:

Lakcíme:

Tanú neve, aláírása:

Lakcíme:

