Általános tájékoztató kölcsönszerződés megkötését megelőzően
MobilON kölcsön
1. Hitelező/hitelközvetítő adatai
A hitelező neve (cégneve)

Provident Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Levelezési címe

1082 Budapest, Futó u. 47-53.

Telefonszáma

06 80 60 60 60

Telefaxszáma

06 1 354 2141

E-mail címe

provident@provident.hu

Internet címe

www.provident.hu

2. A hitel lényeges jellemzőinek ismertetése
2.1 a hitel típusa
Fogyasztási hitel, szabad felhasználású
2.2 a hitel teljes összege
a hitelszerződésben szereplő hitel összege
Ft
vagy a lehívható összeg felső határa
2.3 a hitel lehívásának feltételei
Banki átutalással, a kölcsönszerződés megkötését követő 10 (tíz) munkanapon belül.
a hitel rendelkezésre bocsátásának módja és Instant Szolgáltatás igénybevétele esetén a kölcsönszerződés megkötésével egyidejűleg az ügyfél otthonában készpénzben.
időpontja
2.4 a hitel futamideje

hónap

2.5 a törlesztőrészletek és elszámolásuk Önnek a futamidő alatt az alábbi fizetéseket kell teljesítenie:
módja
az utolsó esedékességet megelőző valamennyi esedékességkor (havonta)

Ft,

az utolsó esedékességkor (utolsó havi részlet) pedig
Ft banki átutalással.
Instant Szolgáltatás igénybevétele esetén az utolsó esedékességet megelőző valamennyi ese-

dékességkor további havi

Ft, az utolsó esedékességkor (utolsó havi részlet) pedig

további
Ft fizetendő a teljes futamidő alatt.
Az Előrelátó Csomag igénybevétele esetén további havi
tamidő alatt.

Ft fizetendő a teljes fu-

Összesen havonta az utolsó esedékességet megelőző valamennyi esedékességkor
Ft, az utolsó esedékességkor pedig

Ft fizetendő. (az igénybe venni kívánt szolgál-

tatással/csomaggal együtt)

2.6 a fizetendő teljes összeg
a tőke, valamint a hitelkamatok és minden A kölcsönösszeg ügyleti kamattal növelt teljes összege összesen
Ft.
egyéb ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutaInstant Szolgáltatás igénybevétele esetén az Instant Szolgáltatási Díj összege
Ft,
lékot és költséget
a teljes futamidőre vetítve.
Az Előrelátó Csomag igénybevétele esetén fizetendő teljes összeg (az Előrelátó Csomag díja)

összesen

Ft a teljes futamidőre vetítve.

A fizetendő teljes összeg

Ft. (az igénybe venni kívánt szolgáltatással/csomaggal

együtt).
3. A hitellel kapcsolatos ellenszolgáltatás
3.1 hitelkamat

% rögzített hitelkamat (éves százalékban kifejezve)

Ft

3.2 teljes hiteldíj mutató (THM)
%
a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes ösz- reprezentatív példa
szegéhez éves százalékában kifejezve; a THM 1.500.000,- Ft összegű, 36 hónapos futamidejű kölcsön esetén a THM 14,9%, az éves ügyleti kaa különböző ajánlatok összehasonlítását segíti mat 14% (rögzített hitelkamat). A kölcsön teljes díja 345.600,- Ft. Az ügyfél által fizetendő teljes
összeg 1.845.600,- Ft, a havi törlesztőrészlet összege 51.267,- Ft.
Az Instant Szolgáltatás és az Előrelátó Csomag díja a THM számítása során nem kerül figyelembe
vételre a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról szóló jogszabály értelmében.
3.3 hitelszerződés megkötéséhez szükséges
nem
- biztosítási vagy
- egyéb kapcsolódó szolgáltatási szerződés nem
fennállása, ha a hitelező e szolgáltatások ellenszolgáltatását nem ismeri, azok a THM-ben
nem szerepelnek
3.4 hitelkamaton kívüli minden ellenszolgál- lásd 2.6 pont
tatás
ideértve a díjat, jutalékot, költséget
3.5 egy vagy több fizetési számla szükséges Saját vagy közös tulajdonú lakossági forint bankszámla, vagy bankszámla feletti korlátlan rendela hitelszerződés megkötéséhez
kezési jog igazolása szükséges.
Instant Szolgáltatás igénybevétele esetén
Amennyiben az ügyfél az Instant Szolgáltatást igénybe veszi, úgy bankszámla nem szükséges.
3.6 a hitelkamaton kívüli minden egyéb el- Nem átutalás útján történő törlesztőrészlet befizetésének díja A törlesztőrészlet banki átutalenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot, lástól eltérő módon történő befizetésével (vagyis nem banki átutalással, hanem bankfiókban
költséget
történő közvetlen készpénzbefizetéssel) összefüggő ügyviteli tevékenységgel kapcsolatos díj,
melynek mértéke: 700,- Ft / befizetés.
Túlfizetés visszautalásának díja A kölcsönjogviszony lezárását követően a kölcsönszerződésben meghatározott kölcsöntartozáson felüli befizetés visszautalásával összefüggő ügyviteli tevékenységgel kapcsolatos egyszeri díj, mértéke: 500,- Ft.
Dokumentummásolat kikérése, igazolás kiállítása, egyéb ügyintézésre vonatkozó kérelem benyújtása (ide nem értve az Általános Szerződési Feltételekben hivatkozott tartozásról kiállított
törlesztési táblázatot, írásbeli kimutatást, illetve a Központi Hitelinformációs Rendszerből történő adatszolgáltatást), díja: 3.000,- Ft.

3.7 késedelmi kamat, vagy egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben
vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik. A törlesztés elmulasztása Önre nézve
komoly következményekkel járhat (pl.: zálogtárgy végrehajtása) és megnehezíthetik a hitelhez jutást

A törlesztőrészletek megfizetésének elmulasztása miatt az ügyfélnek a következő fizetési kötelezettsége keletkezik:
Késedelmi kamat
Az esedékesség napján meg nem fizetett tőketartozás után az esedékességet követő naptól a
tényleges megfizetésig, de legfeljebb a kölcsönszerződés felmondásáig terjedő időszakra késedelmi kamat fizetendő, melynek mértéke a kölcsönszerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékponttal növelt mértéke, de legfeljebb a késedelemmel érintett naptári
félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt
mértékével megegyező mérték.
Késedelmi díj
Amennyiben az ügyfél lejárt és meg nem fizetett tartozása eléri az esedékes törlesztőrészlet
kétszeres mértékét, úgy 14.000,- Ft, amennyiben a négyszeres mértékét, úgy 22.000,- Ft késedelmi díj kerül felszámításra. A Késedelmi Díj tartalmazza a hátralékkezeléssel kapcsolatban
felmerült ügyviteli, illetve esetleges személyes felkeresés költségeit.
Központi Hitelinformációs Rendszer
Amennyiben a tartozás meghaladja a minimálbér összegét és a késedelem több mint 90 (kilencven) napon keresztül fennáll, a kölcsönszerződés mulasztásra vonatkozó adatai a Központi
Hitelinformációs Rendszerbe (KHR) továbbításra kerülnek.
Felmondási díj
A kölcsönszerződés Provident általi bármely okból történő felmondása esetén, egyszeri,
10.000,- Ft összegű felmondási díj kerül felszámításra.
Behajtási díj
A kölcsönszerződés felmondását követően, a Providentnek a fennálló, lejárt követelés érvényesítésével kapcsolatos költségei fedezése céljából 5.000,- Ft összegű behajtási díj kerül felszámításra évente egy alkalommal a tartozás teljes megfizetésének időpontjáig.

4. Egyéb jogi tájékoztatás

Az ügyfélnek joga van a kölcsönszerződéstől 14 napon belül díjmentesen elállni, illetve azt fel4.1 elállási jog fennállása
Önnek joga van a hitelszerződéstől 14 napon mondani. Felmondás esetén az ügyfél köteles a kölcsön teljes összegének még meg nem fizetett
részét haladéktalanul, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül megfizetni.
belül elállni
Amennyiben az ügyfél az Előrelátó Csomagot igénybe vette, úgy jogosult a kölcsönszerződést
30 (harminc) napon belül díjmentesen felmondani.
4.2 előtörlesztés
Az ügyfél minden esetben költségmentesen élhet a kölcsön részleges vagy teljes előtörlesztéÖn bármikor jogosult a hitel részleges vagy sével.
teljes előtörlesztésére
4.3 a 14. § (6) bekezdése szerinti tájékozta- A Provident haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatja a hiteligénylőt, amennyiben a KHR lekértás
dezés eredménye alapján nem kíván szerződést kötni.
A hitelezőnek haladéktalanul és díjmentesen
tájékoztatnia kell Önt a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele során történő adatátadás
eredményéről, ha a hitelező a hitelreferenciaszolgáltatás igénybevétele alapján Önnel nem
kíván szerződést kötni. Nem terheli e kötelezettség a hitelezőt, ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését törvény vagy az Európai
Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa kizárja.
4.4 hitelszerződés tervezetének egy példá- Az ügyfél a Provident munkatársától díjmentesen kérheti a kölcsönszerződés, az Általános Szerződési Feltételek, valamint a Kondíciós Lista tervezetének egy példányát.
nyához való jog
Önnek joga van ahhoz, hogy a hitelező a hitel szerződéstervezetének egy példányát díj-,
költség- és egyéb fizetési kötelezettség mentesen rendelkezésére bocsássa, nem terheli e
kötelezettség a hitelezőt, ha a hitelező Önnel
nem kíván szerződést kötni
4.5 ezen tájékoztatás érvényességének idő- Ez a tájékoztatás a Kölcsönszerződés/Általános Szerződési Feltételek/Kondíciós Lista következő
beli korlátozása
módosításának napjáig érvényes.
Ez a tájékoztatás nem minősül a Polgári Törvénykönyv szerinti ajánlattételnek, az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, a Provident a változtatás jogát fenntartja, és nem kötelezi a kölcsönszerződés megkötésére.
Szerződéskötés előtt tájékozódjon a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjának honlapján az ott szereplő termékleírásokról, összehasonlítást segítő alkalmazásokról (http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem). A Társaság csatlakozott a lakosság részére hitelt
nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódex aláíróihoz és kötelező érvénnyel
alávetette magát a Kódex rendelkezéseinek. A Magatartási Kódex elérhető a Társaság honlapján (www.provident.hu), illetve a Társaság hitelpontjaiban, valamint igényelhető a telefonos Központi Ügyfélszolgálaton (a 06 80 60 60 60-as telefonszámon) keresztül (melyet a Társaság
ebben az esetben postai úton továbbít).
Alulírott...............................................................................................(név) .................................................................................................................. (lakcím) jelen dokumentum aláírásával igazolom, hogy a jelen tájékoztatót a kölcsönszerződés megkötése előtt kellő időben megkaptam, melynek kitöltése az általam előnyben
részesített kölcsön jellemzőinek figyelembe vételével történt, annak teljes tartalmát elolvasás után megértettem és tudomásul veszem, hogy a tájékoztató átvétele nem jelent számomra szerződéskötési kötelezettséget.
Dátum........................................................................................................ Igénylő aláírása ......................................................................................
Eljáró munkatárs aláírása ......................................................................................
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Általános tájékoztató kölcsönszerződés megkötését megelőzően
MobilON kölcsön
1. Hitelező/hitelközvetítő adatai
A hitelező neve (cégneve)

Provident Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Levelezési címe

1082 Budapest, Futó u. 47-53.

Telefonszáma

06 80 60 60 60

Telefaxszáma

06 1 354 2141

E-mail címe

provident@provident.hu

Internet címe

www.provident.hu

2. A hitel lényeges jellemzőinek ismertetése
2.1 a hitel típusa
Fogyasztási hitel, szabad felhasználású
2.2 a hitel teljes összege
a hitelszerződésben szereplő hitel összege
Ft
vagy a lehívható összeg felső határa
2.3 a hitel lehívásának feltételei
Banki átutalással, a kölcsönszerződés megkötését követő 10 (tíz) munkanapon belül.
a hitel rendelkezésre bocsátásának módja és Instant Szolgáltatás igénybevétele esetén a kölcsönszerződés megkötésével egyidejűleg az ügyfél otthonában készpénzben.
időpontja
2.4 a hitel futamideje

hónap

2.5 a törlesztőrészletek és elszámolásuk Önnek a futamidő alatt az alábbi fizetéseket kell teljesítenie:
módja
az utolsó esedékességet megelőző valamennyi esedékességkor (havonta)

Ft,

az utolsó esedékességkor (utolsó havi részlet) pedig
Ft banki átutalással.
Instant Szolgáltatás igénybevétele esetén az utolsó esedékességet megelőző valamennyi ese-

dékességkor további havi

Ft, az utolsó esedékességkor (utolsó havi részlet) pedig

további
Ft fizetendő a teljes futamidő alatt.
Az Előrelátó Csomag igénybevétele esetén további havi
tamidő alatt.

Ft fizetendő a teljes fu-

Összesen havonta az utolsó esedékességet megelőző valamennyi esedékességkor
Ft, az utolsó esedékességkor pedig

Ft fizetendő. (az igénybe venni kívánt szolgál-

tatással/csomaggal együtt)

2.6 a fizetendő teljes összeg
a tőke, valamint a hitelkamatok és minden A kölcsönösszeg ügyleti kamattal növelt teljes összege összesen
Ft.
egyéb ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutaInstant Szolgáltatás igénybevétele esetén az Instant Szolgáltatási Díj összege
Ft,
lékot és költséget
a teljes futamidőre vetítve.
Az Előrelátó Csomag igénybevétele esetén fizetendő teljes összeg (az Előrelátó Csomag díja)

összesen

Ft a teljes futamidőre vetítve.

A fizetendő teljes összeg

Ft. (az igénybe venni kívánt szolgáltatással/csomaggal

együtt).
3. A hitellel kapcsolatos ellenszolgáltatás
3.1 hitelkamat

% rögzített hitelkamat (éves százalékban kifejezve)

Ft

3.2 teljes hiteldíj mutató (THM)
%
a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes ösz- reprezentatív példa
szegéhez éves százalékában kifejezve; a THM 1.500.000,- Ft összegű, 36 hónapos futamidejű kölcsön esetén a THM 14,9%, az éves ügyleti kaa különböző ajánlatok összehasonlítását segíti mat 14% (rögzített hitelkamat). A kölcsön teljes díja 345.600,- Ft. Az ügyfél által fizetendő teljes
összeg 1.845.600,- Ft, a havi törlesztőrészlet összege 51.267,- Ft.
Az Instant Szolgáltatás és az Előrelátó Csomag díja a THM számítása során nem kerül figyelembe
vételre a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról szóló jogszabály értelmében.
3.3 hitelszerződés megkötéséhez szükséges
nem
- biztosítási vagy
- egyéb kapcsolódó szolgáltatási szerződés nem
fennállása, ha a hitelező e szolgáltatások ellenszolgáltatását nem ismeri, azok a THM-ben
nem szerepelnek
3.4 hitelkamaton kívüli minden ellenszolgál- lásd 2.6 pont
tatás
ideértve a díjat, jutalékot, költséget
3.5 egy vagy több fizetési számla szükséges Saját vagy közös tulajdonú lakossági forint bankszámla, vagy bankszámla feletti korlátlan rendela hitelszerződés megkötéséhez
kezési jog igazolása szükséges.
Instant Szolgáltatás igénybevétele esetén
Amennyiben az ügyfél az Instant Szolgáltatást igénybe veszi, úgy bankszámla nem szükséges.
3.6 a hitelkamaton kívüli minden egyéb el- Nem átutalás útján történő törlesztőrészlet befizetésének díja A törlesztőrészlet banki átutalenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot, lástól eltérő módon történő befizetésével (vagyis nem banki átutalással, hanem bankfiókban
költséget
történő közvetlen készpénzbefizetéssel) összefüggő ügyviteli tevékenységgel kapcsolatos díj,
melynek mértéke: 700,- Ft / befizetés.
Túlfizetés visszautalásának díja A kölcsönjogviszony lezárását követően a kölcsönszerződésben meghatározott kölcsöntartozáson felüli befizetés visszautalásával összefüggő ügyviteli tevékenységgel kapcsolatos egyszeri díj, mértéke: 500,- Ft.
Dokumentummásolat kikérése, igazolás kiállítása, egyéb ügyintézésre vonatkozó kérelem benyújtása (ide nem értve az Általános Szerződési Feltételekben hivatkozott tartozásról kiállított
törlesztési táblázatot, írásbeli kimutatást, illetve a Központi Hitelinformációs Rendszerből történő adatszolgáltatást), díja: 3.000,- Ft.

3.7 késedelmi kamat, vagy egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben
vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik. A törlesztés elmulasztása Önre nézve
komoly következményekkel járhat (pl.: zálogtárgy végrehajtása) és megnehezíthetik a hitelhez jutást

A törlesztőrészletek megfizetésének elmulasztása miatt az ügyfélnek a következő fizetési kötelezettsége keletkezik:
Késedelmi kamat
Az esedékesség napján meg nem fizetett tőketartozás után az esedékességet követő naptól a
tényleges megfizetésig, de legfeljebb a kölcsönszerződés felmondásáig terjedő időszakra késedelmi kamat fizetendő, melynek mértéke a kölcsönszerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékponttal növelt mértéke, de legfeljebb a késedelemmel érintett naptári
félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt
mértékével megegyező mérték.
Késedelmi díj
Amennyiben az ügyfél lejárt és meg nem fizetett tartozása eléri az esedékes törlesztőrészlet
kétszeres mértékét, úgy 14.000,- Ft, amennyiben a négyszeres mértékét, úgy 22.000,- Ft késedelmi díj kerül felszámításra. A Késedelmi Díj tartalmazza a hátralékkezeléssel kapcsolatban
felmerült ügyviteli, illetve esetleges személyes felkeresés költségeit.
Központi Hitelinformációs Rendszer
Amennyiben a tartozás meghaladja a minimálbér összegét és a késedelem több mint 90 (kilencven) napon keresztül fennáll, a kölcsönszerződés mulasztásra vonatkozó adatai a Központi
Hitelinformációs Rendszerbe (KHR) továbbításra kerülnek.
Felmondási díj
A kölcsönszerződés Provident általi bármely okból történő felmondása esetén, egyszeri,
10.000,- Ft összegű felmondási díj kerül felszámításra.
Behajtási díj
A kölcsönszerződés felmondását követően, a Providentnek a fennálló, lejárt követelés érvényesítésével kapcsolatos költségei fedezése céljából 5.000,- Ft összegű behajtási díj kerül felszámításra évente egy alkalommal a tartozás teljes megfizetésének időpontjáig.

4. Egyéb jogi tájékoztatás

Az ügyfélnek joga van a kölcsönszerződéstől 14 napon belül díjmentesen elállni, illetve azt fel4.1 elállási jog fennállása
Önnek joga van a hitelszerződéstől 14 napon mondani. Felmondás esetén az ügyfél köteles a kölcsön teljes összegének még meg nem fizetett
részét haladéktalanul, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül megfizetni.
belül elállni
Amennyiben az ügyfél az Előrelátó Csomagot igénybe vette, úgy jogosult a kölcsönszerződést
30 (harminc) napon belül díjmentesen felmondani.
4.2 előtörlesztés
Az ügyfél minden esetben költségmentesen élhet a kölcsön részleges vagy teljes előtörlesztéÖn bármikor jogosult a hitel részleges vagy sével.
teljes előtörlesztésére
4.3 a 14. § (6) bekezdése szerinti tájékozta- A Provident haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatja a hiteligénylőt, amennyiben a KHR lekértás
dezés eredménye alapján nem kíván szerződést kötni.
A hitelezőnek haladéktalanul és díjmentesen
tájékoztatnia kell Önt a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele során történő adatátadás
eredményéről, ha a hitelező a hitelreferenciaszolgáltatás igénybevétele alapján Önnel nem
kíván szerződést kötni. Nem terheli e kötelezettség a hitelezőt, ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését törvény vagy az Európai
Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa kizárja.
4.4 hitelszerződés tervezetének egy példá- Az ügyfél a Provident munkatársától díjmentesen kérheti a kölcsönszerződés, az Általános Szerződési Feltételek, valamint a Kondíciós Lista tervezetének egy példányát.
nyához való jog
Önnek joga van ahhoz, hogy a hitelező a hitel szerződéstervezetének egy példányát díj-,
költség- és egyéb fizetési kötelezettség mentesen rendelkezésére bocsássa, nem terheli e
kötelezettség a hitelezőt, ha a hitelező Önnel
nem kíván szerződést kötni
4.5 ezen tájékoztatás érvényességének idő- Ez a tájékoztatás a Kölcsönszerződés/Általános Szerződési Feltételek/Kondíciós Lista következő
beli korlátozása
módosításának napjáig érvényes.
Ez a tájékoztatás nem minősül a Polgári Törvénykönyv szerinti ajánlattételnek, az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, a Provident a változtatás jogát fenntartja, és nem kötelezi a kölcsönszerződés megkötésére.
Szerződéskötés előtt tájékozódjon a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjának honlapján az ott szereplő termékleírásokról, összehasonlítást segítő alkalmazásokról (http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem). A Társaság csatlakozott a lakosság részére hitelt
nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódex aláíróihoz és kötelező érvénnyel
alávetette magát a Kódex rendelkezéseinek. A Magatartási Kódex elérhető a Társaság honlapján (www.provident.hu), illetve a Társaság hitelpontjaiban, valamint igényelhető a telefonos Központi Ügyfélszolgálaton (a 06 80 60 60 60-as telefonszámon) keresztül (melyet a Társaság
ebben az esetben postai úton továbbít).
Alulírott...............................................................................................(név) .................................................................................................................. (lakcím) jelen dokumentum aláírásával igazolom, hogy a jelen tájékoztatót a kölcsönszerződés megkötése előtt kellő időben megkaptam, melynek kitöltése az általam előnyben
részesített kölcsön jellemzőinek figyelembe vételével történt, annak teljes tartalmát elolvasás után megértettem és tudomásul veszem, hogy a tájékoztató átvétele nem jelent számomra szerződéskötési kötelezettséget.
Dátum........................................................................................................ Igénylő aláírása ......................................................................................
Eljáró munkatárs aláírása ......................................................................................
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