INST-

Megbízási Szerződés

Instant Szolgáltatás nyújtására Provident MobilON Kölcsön mellé
Amely létrejött egyrészről

3.3 A jelen Szerződés vonatkozásában a Törlesztőrész

4.2.4 A Kölcsönszerződés Provident általi azonnali hatál�-

let ÁSZF-ben meghatározott definíciója annyiban módo

lyal történő megszüntetése esetén a Megbízó a fenti 4.2.3

sul, hogy a Törlesztőrészlet címén megfizetendő összeg az

pontban foglaltak szerint köteles fizetési kötelezettségét

esedékes Instant Szolgáltatási Díj díjrészletét is tartalmazza.

teljesíteni.

Amennyiben a Megbízó által átadott pénzösszeg nem fedezi

Név

a Kölcsönszerződés alapján megfizetendő Törlesztőrészlet

Születési idő

Születési név

és az Instant Szolgáltatási Díj havi részletének együttes ös�

Születési hely

szegét (lásd 3.2 pont), a Megbízó akként rendelkezik, hogy a
Provident elsőként az Instant Szolgáltatási Díjra számolja el

Levelezési cím
mint megbízó (a továbbiakban: „Megbízó”), másrészről 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”) 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).
1. Bevezetés
A Megbízó és a Provident egybehangzóan kijelentik, hogy közöttük
szerződésszámú Kölcsön
szerződés (a továbbiakban: „Kölcsönszerződés”) jött létre, melynek elválaszthatatlan részét képezi az általános
szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) és a kondíciós lista (a továbbiakban: „Kondíciós Lista”).

a befizetett összeget.

jogát akként gyakorolhatja, hogy a Provident Munkatársá
2. A megbízás tárgya
2.1 A Megbízó a jelen Szerződés útján megbízza a Provi- val együttműködve előzetesen meghatározza, hogy a Pro
dentet, hogy a Kölcsönszerződés 2–3. pontjaiban, illetve az vident, illetve Munkatársa milyen, a hasonló szolgáltatások
ÁSZF 4.1 és 5.1–5.5 pontjaiban foglaltaktól eltérően a Köl- esetében általánosan szokásos időpontban keresse fel.
csönszerződés megkötésére a Megbízó otthonában kerüljön sor, a Kölcsön összegét otthonában, készpénzben bo- 2.4 A Provident az Instant Szolgáltatást a hitelintézetekről
csássa rendelkezésre a Provident nevében eljáró munkatárs és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv.
(a továbbiakban: „Munkatárs”) útján. A Provident a megbí- (a továbbiakban: „Hpt.”) 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
zást elfogadja.
pénzkölcsön-nyújtási tevékenysége keretében, a Kölcsön
2.2 A Megbízó kijelenti, hogy a fenti 1. pontban hivatkozott höz kapcsolódó járulékos szolgáltatásként végzi.
szerződésszámon létrejött Kölcsönszerződésben rögzített
2.5 A Megbízó kijelenti, hogy az Instant Szolgáltatást a ProKölcsön teljes összegét a jelen Szerződés aláírásával egyide
vident részletes, előzetes tájékoztatása alapján, saját mérjűleg átvette a Munkatárstól.
legelése és önálló döntése nyomán veszi igénybe, és tudo2.3 A Provident az Instant Szolgáltatást az online felületen
megadott (elsősorban a levelezési) címen nyújtja a Megbí mással bír arról, hogy a Kölcsönszerződés megkötésének
zó részére. A Megbízó a jelen Szerződésből fakadó utasítási nem feltétele az Instant Szolgáltatás igénybevétele.
3. Díjak
3.1	
A Megbízó az Instant Szolgáltatás ellenértékeként

Ft összegű díjat (a továbbiakban: „Instant

5.1 A Provident felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy a 3.1
pont szerinti Instant Szolgáltatási Díj a Kölcsönszerződés
szerinti törlesztési kötelezettségén felüli további pénzfize
tési kötelezettség. A jelen Szerződés aláírásával az Ügyfél
kifejezetten elismeri a fenti figyelemfelhívó tájékoztatást, és

A Megbízó kijelenti, hogy a Provident kifejezett tájékoz-

kifejezetten elfogadja e feltételeket.

tatása alapján tudomással bír arról, hogy a jelen pontban

5.2 A Megbízó köteles a Providentet haladéktalanul értesíte

meghatározott elszámolási sorrend eltér a szokásos szer-

ni, amennyiben az eljáró Munkatárs a jelen Szerződés alap

ződési gyakorlattól. Jelen Szerződés aláírásával a Megbízó

ján nyújtott szolgáltatás keretében nem, vagy nem megfe

kifejezetten elismeri a Szerződés jelen 3.3 pontjában foglalt

lelően jár el.

figyelemfelhívó tájékoztatást, és kifejezetten elfogadja azt.

5.3 A Megbízó kijelenti, hogy a Provident tájékoztatása alap
ján tudomással bír arról, hogy a Provident a Megbízó jelen

4. A Szerződés időtartama, és megszűnésének esetei
4.1 Jelen Szerződés a Kölcsönszerződés megkötésével egy

Provident kijelenti, és a Megbízó kifejezetten elfogadja, hogy a jelen szerződésben (a továbbiakban: „Szerződés”)
foglalt egyes rendelkezések a Kölcsönszerződés és az ÁSZF módosításának minősülnek, melynek nyomán a jelen
Szerződés azon rendelkezései, melyek a Kölcsönszerződés, illetve az ÁSZF valamely rendelkezését illetően eltérő
rendelkezést tartalmaznak, a Kölcsönszerződés és az ÁSZF módosításának minősülnek, és irányadóak a felek
jogviszonyában.

5. Vegyes rendelkezések

idejűleg lép hatályba.

Szerződés alapján fennálló esetleges tartozását is köteles
figyelembe venni a minimálbér összegét meghaladó, több
mint 90 (kilencven) napon keresztül fennálló tartozás Köz

4.2 A Szerződés megszűnése és az ahhoz kapcsolódó el
számolás

ponti Hitelinformációs Rendszerbe (KHR) történő bejelen
tése szempontjából (a központi hitelinformációs rendszerről
szóló 2011. évi CXXII. törvény 11. §).

4.2.1 A jelen Szerződés azonnali hatállyal megszűnik,
amennyiben a Megbízó a Kölcsönszerződést a Kölcsön
szerződés 7.1 pontjában foglaltak szerint felmondja, él a
Kölcsön teljes előtörlesztésével, vagy a Provident a Köl
csönszerződést azonnali hatállyal megszünteti.

5.4 A Megbízó kijelenti, hogy a Provident lehetőséget biztosított arra, hogy a jelen Szerződés tervezetét aláírás előtt
áttanulmányozza, továbbá, hogy a jelen Szerződés tervezetének minden rendelkezését elolvasta, megértette és az
áttanulmányozást követően aláírt Szerződés akaratával

4.2.2 A Kölcsönszerződés 7.1 pontjában foglalt (a Kölcsön

mindenben megegyezik, továbbá a jelen Szerződés nem fe-

szerződés megkötésétől számított 14 napon belüli) fel

nyegetés, kényszer hatására vagy nyilvánvalóan hátrányos

mondási jog gyakorlása esetén a Megbízó a Kölcsön teljes

körülmények között jött létre.

összegének még meg nem fizetett részét köteles a nyilat

5.5 A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a

kozat elküldését vagy átadását követően haladéktalanul,

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a Hpt.

de legkésőbb 30 (harminc) napon belül banki átutalás út

vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

ján visszafizetni.

5.6 Jelen Szerződés bárminemű módosítása, kiegészítése

4.2.3 A Kölcsön előtörlesztése esetén a Megbízó az ÁSZF

kizárólag írásban és mindkét fél által aláírva érvényes.

8. pontjában rögzítetteken felül köteles megfizetni az Ins

5.7 A Felek a jelen Szerződést elolvasták, megértették, és

tant Szolgáltatási Díj (mint megszolgált díj) még meg nem

mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag alá

fizetett részét.

írták.

Szolgáltatási Díj”) fizet meg a Provident részére.
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	A Megbízó az Instant Szolgáltatási Díjat a Kölcsönszerződés futamideje, azaz

hónap alatt köteles megfizetni

a Provident részére az alábbiak szerint.
	
A futamidő alatt az utolsó esedékességet megelőző valamennyi esedékességkor havi
esedékességkor pedig

rögzített Kölcsön teljes összegét, azaz
Munkatársától.

Ft-ot a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg átvette a Provident

Ft, az utolsó

Ft fizetendő az Instant Szolgáltatás ellenértékeként.

	A Megbízó az Instant Szolgáltatási Díjat átutalás útján fizeti meg a Kölcsönszerződés alapján fizetendő törlesztőrészlet
megfizetésével egyidejűleg.
3.2	A Kölcsönszerződés szerinti havi törlesztőrészlet, valamint az Instant Szolgáltatási Díj havonta esedékes részletének
együttes összege: az utolsó esedékességet megelőző valamennyi esedékességkor
esedékességkor pedig

A Megbízó kijelenti, hogy a jelen Szerződés 1. pontjában hivatkozott szerződésszámon létrejött Kölcsönszerződésben

Ft.

Ft, az utolsó

Aláíró a Társaság
nevében:

Szerződéskötés
dátuma:

Ügyfél neve, aláírása:
Tanú neve, aláírása:

Lakcíme:

Tanú neve, aláírása:

Lakcíme:

INST-

Megbízási Szerződés

Instant Szolgáltatás nyújtására Provident MobilON Kölcsön mellé
Amely létrejött egyrészről

3.3 A jelen Szerződés vonatkozásában a Törlesztőrész

4.2.4 A Kölcsönszerződés Provident általi azonnali hatál�-

let ÁSZF-ben meghatározott definíciója annyiban módo

lyal történő megszüntetése esetén a Megbízó a fenti 4.2.3

sul, hogy a Törlesztőrészlet címén megfizetendő összeg az

pontban foglaltak szerint köteles fizetési kötelezettségét

esedékes Instant Szolgáltatási Díj díjrészletét is tartalmazza.

teljesíteni.

Amennyiben a Megbízó által átadott pénzösszeg nem fedezi

Név

a Kölcsönszerződés alapján megfizetendő Törlesztőrészlet

Születési idő

Születési név

és az Instant Szolgáltatási Díj havi részletének együttes ös�

Születési hely

szegét (lásd 3.2 pont), a Megbízó akként rendelkezik, hogy a
Provident elsőként az Instant Szolgáltatási Díjra számolja el

Levelezési cím
mint megbízó (a továbbiakban: „Megbízó”), másrészről 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”) 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).
1. Bevezetés
A Megbízó és a Provident egybehangzóan kijelentik, hogy közöttük
szerződésszámú Kölcsön
szerződés (a továbbiakban: „Kölcsönszerződés”) jött létre, melynek elválaszthatatlan részét képezi az általános
szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) és a kondíciós lista (a továbbiakban: „Kondíciós Lista”).

a befizetett összeget.

jogát akként gyakorolhatja, hogy a Provident Munkatársá
2. A megbízás tárgya
2.1 A Megbízó a jelen Szerződés útján megbízza a Provi- val együttműködve előzetesen meghatározza, hogy a Pro
dentet, hogy a Kölcsönszerződés 2–3. pontjaiban, illetve az vident, illetve Munkatársa milyen, a hasonló szolgáltatások
ÁSZF 4.1 és 5.1–5.5 pontjaiban foglaltaktól eltérően a Köl- esetében általánosan szokásos időpontban keresse fel.
csönszerződés megkötésére a Megbízó otthonában kerüljön sor, a Kölcsön összegét otthonában, készpénzben bo- 2.4 A Provident az Instant Szolgáltatást a hitelintézetekről
csássa rendelkezésre a Provident nevében eljáró munkatárs és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv.
(a továbbiakban: „Munkatárs”) útján. A Provident a megbí- (a továbbiakban: „Hpt.”) 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
zást elfogadja.
pénzkölcsön-nyújtási tevékenysége keretében, a Kölcsön
2.2 A Megbízó kijelenti, hogy a fenti 1. pontban hivatkozott höz kapcsolódó járulékos szolgáltatásként végzi.
szerződésszámon létrejött Kölcsönszerződésben rögzített
2.5 A Megbízó kijelenti, hogy az Instant Szolgáltatást a ProKölcsön teljes összegét a jelen Szerződés aláírásával egyide
vident részletes, előzetes tájékoztatása alapján, saját mérjűleg átvette a Munkatárstól.
legelése és önálló döntése nyomán veszi igénybe, és tudo2.3 A Provident az Instant Szolgáltatást az online felületen
megadott (elsősorban a levelezési) címen nyújtja a Megbí mással bír arról, hogy a Kölcsönszerződés megkötésének
zó részére. A Megbízó a jelen Szerződésből fakadó utasítási nem feltétele az Instant Szolgáltatás igénybevétele.
3. Díjak
3.1	
A Megbízó az Instant Szolgáltatás ellenértékeként

Ft összegű díjat (a továbbiakban: „Instant

5.1 A Provident felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy a 3.1
pont szerinti Instant Szolgáltatási Díj a Kölcsönszerződés
szerinti törlesztési kötelezettségén felüli további pénzfize
tési kötelezettség. A jelen Szerződés aláírásával az Ügyfél
kifejezetten elismeri a fenti figyelemfelhívó tájékoztatást, és

A Megbízó kijelenti, hogy a Provident kifejezett tájékoz-

kifejezetten elfogadja e feltételeket.

tatása alapján tudomással bír arról, hogy a jelen pontban

5.2 A Megbízó köteles a Providentet haladéktalanul értesíte

meghatározott elszámolási sorrend eltér a szokásos szer-

ni, amennyiben az eljáró Munkatárs a jelen Szerződés alap

ződési gyakorlattól. Jelen Szerződés aláírásával a Megbízó

ján nyújtott szolgáltatás keretében nem, vagy nem megfe

kifejezetten elismeri a Szerződés jelen 3.3 pontjában foglalt

lelően jár el.

figyelemfelhívó tájékoztatást, és kifejezetten elfogadja azt.

idejűleg lép hatályba.

5.3 A Megbízó kijelenti, hogy a Provident tájékoztatása alap
ján tudomással bír arról, hogy a Provident a Megbízó jelen

4. A Szerződés időtartama, és megszűnésének esetei
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4.1 Jelen Szerződés a Kölcsönszerződés megkötésével egy
Provident kijelenti, és a Megbízó kifejezetten elfogadja, hogy a jelen szerződésben (a továbbiakban: „Szerződés”)
foglalt egyes rendelkezések a Kölcsönszerződés és az ÁSZF módosításának minősülnek, melynek nyomán a jelen
Szerződés azon rendelkezései, melyek a Kölcsönszerződés, illetve az ÁSZF valamely rendelkezését illetően eltérő
rendelkezést tartalmaznak, a Kölcsönszerződés és az ÁSZF módosításának minősülnek, és irányadóak a felek
jogviszonyában.

5. Vegyes rendelkezések

Szerződés alapján fennálló esetleges tartozását is köteles

figyelembe venni a minimálbér összegét meghaladó, több
mint 90 (kilencven) napon keresztül fennálló tartozás Köz

4.2 A Szerződés megszűnése és az ahhoz kapcsolódó el
számolás

ponti Hitelinformációs Rendszerbe (KHR) történő bejelen
tése szempontjából (a központi hitelinformációs rendszerről
szóló 2011. évi CXXII. törvény 11. §).

4.2.1 A jelen Szerződés azonnali hatállyal megszűnik,
amennyiben a Megbízó a Kölcsönszerződést a Kölcsön
szerződés 7.1 pontjában foglaltak szerint felmondja, él a
Kölcsön teljes előtörlesztésével, vagy a Provident a Köl
csönszerződést azonnali hatállyal megszünteti.

5.4 A Megbízó kijelenti, hogy a Provident lehetőséget biztosított arra, hogy a jelen Szerződés tervezetét aláírás előtt
áttanulmányozza, továbbá, hogy a jelen Szerződés tervezetének minden rendelkezését elolvasta, megértette és az
áttanulmányozást követően aláírt Szerződés akaratával

4.2.2 A Kölcsönszerződés 7.1 pontjában foglalt (a Kölcsön

mindenben megegyezik, továbbá a jelen Szerződés nem fe-

szerződés megkötésétől számított 14 napon belüli) fel

nyegetés, kényszer hatására vagy nyilvánvalóan hátrányos

mondási jog gyakorlása esetén a Megbízó a Kölcsön teljes

körülmények között jött létre.

összegének még meg nem fizetett részét köteles a nyilat

5.5 A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a

kozat elküldését vagy átadását követően haladéktalanul,

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a Hpt.

de legkésőbb 30 (harminc) napon belül banki átutalás út

vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

ján visszafizetni.

5.6 Jelen Szerződés bárminemű módosítása, kiegészítése

4.2.3 A Kölcsön előtörlesztése esetén a Megbízó az ÁSZF

kizárólag írásban és mindkét fél által aláírva érvényes.

8. pontjában rögzítetteken felül köteles megfizetni az Ins

5.7 A Felek a jelen Szerződést elolvasták, megértették, és

tant Szolgáltatási Díj (mint megszolgált díj) még meg nem

mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag alá

fizetett részét.

írták.

Szolgáltatási Díj”) fizet meg a Provident részére.
	A Megbízó az Instant Szolgáltatási Díjat a Kölcsönszerződés futamideje, azaz

hónap alatt köteles megfizetni
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a Provident részére az alábbiak szerint.
	
A futamidő alatt az utolsó esedékességet megelőző valamennyi esedékességkor havi
esedékességkor pedig

rögzített Kölcsön teljes összegét, azaz
Munkatársától.

Ft-ot a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg átvette a Provident

Ft, az utolsó

Ft fizetendő az Instant Szolgáltatás ellenértékeként.

	A Megbízó az Instant Szolgáltatási Díjat átutalás útján fizeti meg a Kölcsönszerződés alapján fizetendő törlesztőrészlet
megfizetésével egyidejűleg.
3.2	A Kölcsönszerződés szerinti havi törlesztőrészlet, valamint az Instant Szolgáltatási Díj havonta esedékes részletének
együttes összege: az utolsó esedékességet megelőző valamennyi esedékességkor
esedékességkor pedig

A Megbízó kijelenti, hogy a jelen Szerződés 1. pontjában hivatkozott szerződésszámon létrejött Kölcsönszerződésben

Ft.

Ft, az utolsó

Aláíró a Társaság
nevében:

Szerződéskötés
dátuma:

Ügyfél neve, aláírása:
Tanú neve, aláírása:

Lakcíme:

Tanú neve, aláírása:

Lakcíme:

