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A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 

I. Bevezető rendelkezések 

1.1 A CC Credit Rt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének megfelelően érvényesen 

létrehozott és a Felügyelet engedélyének megfelelően működő pénzügyi intézmény. 

II. A kölcsönnyújtás feltételei:  

2.1 A CC Credit Rt. a kölcsön folyósítását ahhoz a feltételhez kötheti, hogy az Adós és a Kezes a kölcsönszerződésből eredő kötelezettségeit tartalmazó, 

közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tegyen. 

2.2 A CC Credit Rt. a kölcsön összegét az Adós részére – átutalással – egy összegben, magyar forintban folyósítja, az Adós kölcsönszerződésben megjelölt 

lakossági forint bankszámlájára. A CC Credit Rt. a kölcsönösszegből az átutalást megelőzően jogosult beszámítás útján levonni a kölcsönszerződésben 

megjelölt kezelési költség összegét, ebben az esetben kizárólag az így fennmaradó összeg kerül átutalásra. A CC Credit Rt. a kölcsönösszeget abban az 
esetben folyósítja el, amennyiben Felek mindegyike a kölcsönszerződést szabályszerűen aláírta és az Adós, illetve a Kezes valamennyi folyósítási feltételnek 

eleget tett. A CC Credit Rt. a folyósítási feltételek teljesítése esetén 3 banki napon belül intézkedik a kölcsönösszeg átutalásáról. A CC Credit Rt. kizárja 

felelősségét az Adós által hibásan közölt bankszámlaszám vagy bármely más hibásan közölt adat miatti téves folyósításból eredő károk és költségek 
tekintetében, továbbá kijelenti, hogy a bankszámlát vezető hitelintézet és az Adós közötti vitás kérdésekért felelősséget nem vállal.  

2.3 Amennyiben a CC Credit Rt. a kölcsön nyújtását ahhoz a feltételhez köti, hogy az Adós és a Kezes a kölcsönszerződésből eredő kötelezettségeit tartalmazó, 

közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tegyen, úgy a kölcsönösszeg átutalásának határideje a megfelelő formai és tartalmi 
kellékekkel rendelkező közjegyzői okirat, valamint a Felek mindegyike által szabályszerűen aláírt kölcsönszerződés beérkezésének időpontjától kezdődik. A 

közjegyzői okirat és a kölcsönszerződés beérkezésének időpontjára a CC Credit Rt. nyilvántartása irányadó. 

III.  A kölcsön törlesztése 

3.1 A kölcsön törlesztés kezdő időpontja: a folyósítás napját követő hónap azonos napja, ennek hiányában a hónap utolsó napja. 

3.2 Az Adós jogosult a kölcsön és járulékai előtörlesztésére és előteljesítésre (együttesen: módosítás) az alábbiak szerint: 

3.2.1        Az Adósnak az előtörlesztésről és annak mértékéről vagy az előteljesítésről előzetesen írásban kell értesítenie a CC Credit Rt-t legalább az előtörlesztést 
vagy előteljesítést 8 munkanappal megelőzően. Előteljesítés esetén az értesítésnek tartalmaznia kell a szerződés megszüntetésére irányuló kérelmet. 

3.2.2 Az előtörlesztés minimális összege egyhavi törlesztő részlet lehet. 

3.2.3 Adós szerződésmódosítási kérelme esetén köteles a kérelem időpontjában fennálló tőketartozás után a Hirdetményben meghatározott mértékű módosítási díj 
megfizetésére. A kölcsönszerződés bárminemű módosítása esetén – beleértve az előteljesítést is – a CC Credit Rt. a módosítási kérelem beérkezését követő 

30 napon belül megküldi szerződésmódosítási ajánlatát, mely tartalmazza a módosítási díj összegét, illetve előteljesítés esetén tájékoztatja Adóst a 
befizetendő teljes tartozás és módosítási díj összegéről. 

3.2.4 Amennyiben az Adós a 3.2.1 pontban foglaltaknak megfelelően jelezte előtörlesztési szándékát és a 3.2.3 pontban említett módosítási díj megérkezett a CC 

Credit Rt számlájára, a CC Credit Rt. újra meghatározza a törlesztő részletek összegét, és erről új törlesztési terv, valamint - amennyiben a törlesztés postai 
csekkel történik – a szükséges csekkek megküldésével írásban értesíti az Adóst. 

3.3 A maximum 12 hónapra nyújtott kölcsönök kamatlába fix, a futamidő alatt nem változik. A 12 hónapot meghaladó futamidejű kölcsönök esetén a CC Credit 

Rt. a pénzpiaci kamatlábak változásának függvényében a kamat megváltoztatására jogosult. A változásról az adóst a változás hatályba lépését megelőzően 
minimum 15 nappal az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint Hirdetményben értesíti a CC Credit Rt. Ez esetben a CC Credit Rt. az Ügyfél részére 

írásban értesítést küld, mely értesítés tartalmazza az új törlesztő részlet mértékét. 

3.4 A kölcsönügylet során felmerülő díjakat a CC Credit Rt. a Hirdetményében teszi közzé. 

3.5 Az Adós a törlesztő részlet megfizetését elsősorban csoportos beszedési megbízás útján, vagy egyéb – a CC Credit Rt által engedélyezett – módon (például: 

postai csekken) teljesítheti a CC Credit Rt. Inter-Európa Bank Rt-nél vezetett 11100104-12399792-02000006 számú, illetve egyéb, a CC Credit Rt. által 

megadott pénzforgalmi számlájára. A törlesztő részletek akkor tekinthetők határidőben teljesítettnek, ha az összeg az esedékesség napjáig beérkezik a CC 
Credit Rt. pénzfogalmi számlájára. Postai befizetés esetén Adós csekkel történő ellátásáról a CC Credit Rt. gondoskodik. Az elveszett csekket az Adós 

kérelme alapján a CC Credit Rt. a Hirdetményben meghatározott díj megfizetése ellenében pótolja. Banki átutalás esetén Adós köteles az átutalás közlemény 

rovatában feltüntetni a szerződés számát. 

3.6 A CC Credit Rt. az egyes törlesztő részletek késedelmes teljesítése esetén a Kölcsönszerződésben kikötött kamaton felül a késedelem időtartamára az 

érvényben lévő Hirdetményben meghatározott mértékű késedelmi kamatot jogosult felszámítani. 

IV. A teljes hiteldíj mutató (THM) 

4.1 A teljes hiteldíj mutató (a továbbiakban „THM”) az a belső kamatláb, amely mellett az ügyfél által visszafizetendő tőke és hiteldíj egyenlő az ügyfél által a 

hitel folyósításáig bezárólag a kölcsönnel kapcsolatban fizetett összes költséggel csökkentett hitelösszeggel. 

4.2 A CC Credit az éves százalékban kifejezett teljes induló hiteldíj mutatót - az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével - 
a Kölcsönszerződésben állapítja meg. A teljes induló hiteldíj mutató az alább meghatározott számítási módszerrel az ügyleti kamatláb, valamint a 

szerződéskötéskor ismert, az Ügyfél által fizetendő költségek figyelembevételével kerül kiszámításra. 

4.3 A teljes hiteldíj mutató számítása a következő képlet szerint történik: 

            m           

H  =     Σ       __ Ak ___ 

           k=1      ( 1+ i) tk      

ahol 

H  a hitel összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő költségekkel, 

Ak  a k-adik törlesztőrészlet összege, 
M   a törlesztőrészletek száma, 

tk   a k-adik törlesztőrészlet években vagy töredékévekben kifejezett időpontja, 

i    a THM századrésze. 

 
4.4 A teljes hiteldíj mutató megváltozik az annak kiszámításakor figyelembe vett feltételek változásával, illetve akkor is, ha a Kölcsönszerződés hatálya alatt olyan 

hatósági rendelkezés vagy jogszabályváltozás következik be, melynek következtében a CC Credit Rt-nek olyan igazolható költségei merülnek fel, melyeket 
továbbhárít az Ügyfélre. A THM mutató mértéke - deviza alapú kölcsönök esetén – a hitel árfolyamkockázatát, változó kamatozású kölcsönöknél pedig a hitel 

kamatkockázatát nem tükrözi. 
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V. A deviza alapú kölcsönre vonatkozó speciális rendelkezések 

5.1  A CC Credit Rt. által folyósított kölcsönösszeg minden esetben megegyezik a kölcsönszerződésben feltüntetett forint-kölcsönösszeggel. A kölcsönösszeg 

folyósításakor a Hirdetményben meghatározott bank teljesítést megelőző 2. munkanapon jegyzett deviza vételi árfolyamán kerül kiszámításra a 
kölcsönösszeg  devizában meghatározott összege, a kölcsönösszeget ezen időponttól kezdve a CC Credit Rt. devizában tartja nyilván. 

Az esedékes törlesztő részletek, az előtörlesztés, illetve előteljesítés összegét a CC Credit Rt. a Hirdetményben meghatározott bank, a kalkulációt megelőző 

2. munkanapon jegyzett deviza eladási árfolyama figyelembevételével számítja ki forintban. A devizában fennálló esedékes tartozás forint összege a 
jóváíráskor a jóváírási napot megelőző 2. napi árfolyammal újraszámításra kerül, a különbözet tekintetében a CC Credit Rt. az Adóssal elszámol. 

5.2 Késedelmi kamat felszámítására abban az esetben kerül sor, ha a teljesítés később történt az esedékességnél, és/vagy a forintban előírtnál alacsonyabb összeg 

került befizetésre. A késedelmi kamat kiszámítására a forintban kalkulált lejárt tartozás figyelembe vételével kerül sor. 

5.3 A felmondott hitelek deviza alapon válnak esedékessé. 

5.4 A CC Credit Rt. az ügyfél írásbeli kérelmére a futamidő során egy alkalommal a Hirdetményben meghatározott díj ellenében átváltoztatja a kölcsönt forint 

alapú törlesztésre. Az ügyfél kérelmére történő átváltoztatás esetén a CC Credit Rt. megállapítja a módosítást követően érvényes kamatlábat. Abban az 
esetben, ha az Adós az így megállapított kamatlábat nem fogadja el, jogosult a módosítási kérelmétől elállni, illetve jogosult egy összegben kifizetni a teljes 

fennálló tartozást. A kölcsönszerződés felmondása esetén a CC Credit Rt. saját döntése alapján jogosult a kölcsön törlesztését forint alapú törlesztésre 

átváltoztatni. Ebben az esetben a CC Credit Rt. jogosult az ügyleti kamatláb egyoldalú megváltoztatására a Hirdetményben foglaltak szerint 
 

5.5 A havonta esedékes törlesztő részlet kalkulálásakor a CC Credit Rt. az aktuális árfolyamon felül árfolyam tartalékot számol fel. Ezen árfolyam tartalék célja 

az árfolyam változásaiból adódó eltérések mérséklése. Az árfolyam tartalék összege a jelen szerződés 5.6. számú pontjában meghatározottak szerint a 

következő árfolyam periódusban kerül elszámolásra. Az árfolyamtartalék mértéke a mindenkor hatályos Hirdetményben kerül megjelölésre. 

5.6 Az árfolyam változásából eredő különbözet oly módon kerül elszámolásra, hogy ha a különbözet túllépi a jelen szerződés 5.5. számú pontjában 

meghatározott árfolyam tartalék összegét, akkor a következő fizetési periódusban a CC Credit Rt. ezen túllépés összegével az esedékes törlesztő részlet 
összegét megnöveli, míg abban az esetben, ha az árfolyam változásából eredő különbözet nem éri el az árfolyam tartalék összegét, akkor a következő fizetési 

periódusban ezen maradék összeggel a következő törlesztő részlet összege csökkentésre kerül. 

5.7 A jelen szerződés 5.6. számú pontjában – postai csekkel történő befizetés esetére  - meghatározott árfolyam periódus oly módon kerül meghatározásra, hogy 
annak hossza megegyezik azon időszakkal, ameddig a CC Credit Rt. az Adós részére postai készpénz-átutalási megbízást küld. 

5.8 A CC Credit Rt. – csoportos beszedési megbízás esetén – a megbízás megküldésekor érvényes árfolyammal kalkulált törlesztő részlettel terheli meg az Adós 
CC Credit Rt. részére megadott bankszámláját. A CC Credit Rt. az Adós részére – postai csekkel történő befizetés esetén - árfolyam periódusonként a postai 

csekkek megküldésével értesíti az Adóst a havonta esedékes törlesztő részletek összegéről. 

VI.  A kölcsön biztosítékai: 

6.1 A CC Credit Rt. a kölcsönszerződés biztosítására jogosult ún. hitelfedezeti biztosítást kötni, amely esetben a biztosított az Adós, a szerződő és a biztosítás 

kedvezményezettje pedig a CC Credit Rt. Amennyiben Adós a biztosító felé fennálló nyilatkozattételi kötelezettségét megszegi, és emiatt a biztosító a 

biztosítást vele szemben megszünteti, úgy a CC Credit Rt. jogosult a kölcsönszerződés azonnali hatállyal felmondani (8.1. b.). 

6.2 Készfizető kezesség vállalására vonatkozó rendelkezések: 

6.2.1 Kezes kijelenti, hogy ismeri az Adóst terhelő fizetési kötelezettség összegszerűségét és annak egyéb feltételeit – ideértve a CC Credit Rt. egyoldalú, a hiteldíj 

feltételeinek megváltoztatására vonatkozó jogosultságát is - így a készfizető kezességet ennek ismeretében vállalja el. 

6.2.2  Fentiekre tekintettel Kezes a kezesi felelősség beállta esetére feltétlen kötelezettséget vállal a kölcsön és mindenkori járulékainak a CC Credit Rt. részére 

történő megfizetésére, illetve teljesítésére. 

6.2.3 Kezes a kölcsönszerződésben megjelölt kölcsöntőke és annak mindenkori járulékai erejéig a CC Credit Rt-vel szemben készfizető kezességet vállal arra, 
hogy a CC Credit Rt. első írásbeli felszólítására, az abban megjelölt határidőn belül, az Adós szerződésszerűen kiegyenlítésre nem került tartozását megfizeti 

a CC Credit Rt. javára. 

6.2.4  Amennyiben Adósnak a kölcsön fedezetéül elfogadható jövedelme a törlesztés időtartama alatt olyan mértékben növekszik, illetőleg a készfizető kezes 
állítás alapjául szolgáló egyéb körülmény megszűnik, Kezes egyaránt kérheti a készfizető kezesség megszűntetését. A CC Credit Rt. Kezes mentesüléséhez 

akkor járul hozzá, ha megítélése szerint már e fedezet nélkül is biztosítottnak tekinthető a kölcsön szerződésszerű megtérülése. 

6.2.5 Kezes kötelezettséget vállal arra, hogy munkahely változás esetén új munkáltatója, illetve munkahelye nevét és címét a CC Credit Rt-nek késedelem nélkül 
bejelenti. Ugyancsak fentieknek megfelelően köteles bejelenteni a személyes adatai megváltozását. 

6.2.6  Kezes kijelenti, hogy az 1992. évi LXVI. törvény alapján nyilvántartott adatait a CC Credit Rt.-vel szemben nem tiltotta le, illetve jelen szerződéses 

jogviszony fennállása alatt nem tiltja le. Amennyiben fenti nyilatkozata nem felel meg a valóságnak, illetőleg a kölcsönszerződésen alapuló tartozás 
maradéktalan kiegyenlítését megelőzően adatait bármikor letiltja, vagy készfizető kezesi kötelezettségeinek teljesítése bármely okból veszélybe kerül, a CC 

Credit Rt. erről történő tudomásszerzése esetén jogosult az Adóst írásban nyolc napos határidővel másik, a CC Credit Rt. által elfogadott Kezes kiállítására 

kötelezni, illetve ezen adósi kötelezettség elmulasztása esetén a kölcsönjogviszonyt azonnali hatállyal felmondani. 

6.2.7 Kezes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a kölcsönszerződés felmondása esetén a CC Credit Rt-vel szemben vállalt kötelezettsége teljesítéséhez szükséges 

személyi adatait a CC Credit Rt. írásbeli kérelmére kiszolgáltassák. 

6.2.8 Kezes hozzájárul ahhoz, hogy a CC Credit Rt. a kölcsönkérelemben, ahhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokban, okiratokban foglalt személyes adatait, a 
Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, valamint a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvények 

rendelkezései szerint jelen szerződéses jogviszony szerinti elszámolás, kötelezettségek és jogosultságok teljesítésének igazolására, kockázatelemzési és 

értékelési célokra nyilvántartsa, feldolgozza és kezelje. 

VII. Az Adós kötelezettségei: 

 Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen kölcsönszerződés fennállása alatt más bankkal, pénzintézettel – amennyiben a jelen szerződés szerinti 

kölcsöntartozása 100.000,- Ft-nál nagyobb – e kölcsöntartozás 50%-át meghaladó mértékű kölcsön vagy egyéb kötelezettségvállalással járó szerződést csak 
a CC Credit Rt. előzetes hozzájárulásával köt. E kötelezettség megszegése esetén a CC Credit Rt. jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani 

(8.1. b.). 
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VIII. A Kölcsönszerződés felmondása: 

8.1 A CC Credit Rt. jogosult a Kölcsönszerződést – a Ptk-ban szabályozott eseteken kívül - azonnali hatállyal felmondani, ha 

(a) az Adós a Kölcsönszerződésben vállalt bármely kötelezettségét megszegi, így különösen, ha fizetési késedelembe esik, vagy 
(b) a CC Credit Rt. a kölcsön visszafizetését veszélyeztetve látja, vagy 

(c) az 6.2.6 pontban rögzítettek bekövetkeznek. 

8.2 A felmondásról a CC Credit Rt. írásban köteles értesíteni az Adóst, aki a felmondás kézbesítésétől számított 5 napon belül tartozását köteles teljes körűen 
rendezni.  

IX. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás, nyilatkozat 

9.1 A CC Credit Rt. tájékoztatja az Adóst és a Kezest, hogy a személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. törvény vonatkozó rendelkezése értelmében a 
kölcsönigénylési kérelem kitöltésével Ön, mint ügyfelünk személyes adatainak kezelésére vonatkozó társaságunk részére adott hozzájárulását vélelmezni 

kell, vagyis megadottnak kell tekinteni. Mivel az adatkezelés az Ön kérelmére indul, az adatközlés önkéntesnek tekintendő. 

 
9.2 Az adatkezelés célja, hogy az ügyfelekkel megkötött egyedi szerződések megfelelő nyilvántartási rendszer segítségével különböző keresési módszerek 

alapján rendelkezésre álljanak, a megkötött kölcsönszerződésekből adódó kötelezettségek naprakészen kimutathatóak legyenek, továbbá az ügyfelekkel 

folytatott minden fajta eljárási cselekmény rögzítésre kerüljön. 
 

9.3 Tájékoztatjuk, hogy az Ön alább megadott hozzájárulása esetén a CC Credit Rt. a társaságunk külföldi tulajdonosa részére az Ön személyes adatait elemzési 

célból kiadhatja. 

 

9.4 Adós és Kezes a kölcsönszerződés aláírásával kijelenti, hogy a fenti tájékoztatást megértette és mindezek tudatában a CC Credit Rt. részére engedélyt ad arra 

vonatkozóan, hogy a személyes adatait tartalmazó okmányairól fénymásolatot készítsen és azt a fent leírt adatkezelés céljának fennállása idejére tárolja. A 
személyes adatait nyilvántartásba vegye, kezelje, tárolja, azokat a tulajdonos külföldi társaság részére kiadja.  

 

X. Egyéb rendelkezések 

10.1 Az Adós és Kezes köteles írásban bejelenteni nevének, lakcímének, illetve levelezési címének megváltozását. A CC Credit Rt. az Adóssal és Kezessel 

folytatott mindennemű levelezését e bejelentést megelőzően az Adós és Kezes által a kölcsönszerződés megkötésekor megadott névre és címre küldi. A 
változás bejelentésének elmulasztásával okozott költségeket és károkat Adós, illetve Kezes köteles megtéríteni. 

10.2 Az Adós és Kezes családi állapotában bekövetkezett, illetve életkörülményeiben beállt lényeges változásról, valamint a kölcsönszerződésben és 

kölcsönigénylésben feltüntetett lényeges adatokról a változást követő 15 napon belül haladéktalanul írásban köteles a CC Credit Rt-t tájékoztatni. A CC 
Credit Rt. ezen adatok változásával kapcsolatban jogosult az Adóstól és Kezestől tájékoztatást kérni, illetve a vonatkozó iratokat bekérni, vagy az Adóst és 

Kezest annak bemutatására felszólítani, aki köteles annak a CC Credit Rt. által szabott határidőben eleget tenni. 

10.3 A CC Credit Rt. bármely írásbeli nyilatkozata, így különösen a kölcsönszerződés felmondása  kézbesítettnek tekintendő, 

(a) ha a címzett fél (Adós) az írásbeli nyilatkozat másodpéldányán az átvétel dátumának feltüntetésével aláírásával igazolja a kézbesítés tényét, 

(b) a postai úton küldött írásbeli nyilatkozat az ajánlott küldeményként postára adástól számított 5. naptári napon. 

 A CC Credit Rt. az itt nem említett nyilatkozatokat hirdetményi úton a CC Credit Rt. székhelyén teszi közzé. 

10.4 A kölcsönszerződésben és a jelen Szerződés Általános Feltételeiben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Hpt., az Általános Szerződési Feltételek 

(Üzletszabályzat), valamint a CC Credit Rt. Hirdetményei az irányadóak. Felek a vitás kérdések eldöntésére a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a megyei 

(fővárosi) bíróságok közül a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 


